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SAMMANHANG 
 
Läge och kopplingar till olika målpunkter i 
staden  
 
Landskrona är en liten stad med korta avstånd. Trots 
att Karlslund ligger i stadens periferi är det ändå inte 
mer än två kilometer in till centrum. Karlslund är ingen 
förort som många andra miljonprogramsområden, utan 
en stadsdel i stadens utkant. Detta har naturligtvis stor 
betydelse när man planerar för utvecklingen i området, 
och innebär både för- och nackdelar. Ett fullt utbyggt 
centrum med full service är till exempel svårt att åstad-
komma i konkurrens med stadskärnan och inte heller 
önskvärt. Däremot kan vissa av stadens funktioner 
ligga här och ge liv åt området. Koncentrationen av 
utbildningsverksamheter i Karlslund är ett bra exempel 
på detta. 
 
Trots de korta avstånden känns Karlslund emellertid 
som en mycket isolerad stadsdel. Det faktum att 
Karlslund endast omges av annan bostadsbebyggelse 
i ett väderstreck bidrar till detta, liksom läget i stadens 
utkant samt de i flera fall få och dåliga kopplingarna till 
övriga staden. 
 
Genom goda kopplingar mot Sandvången och centrum 
hade Karlslund mer upplevts som en del av staden. 
Idag finns dock en stor barriär mellan områdena i form 
av Ringvägen som endast kan korsas på tre ställen. 
Förutom att antalet korsningspunkter är allt för få är 
dock förbindelserna in mot centrum bra utformade till 
större delen.  
 
Tågstationens nya läge i utkanten av Landskrona, bara 
en och en halv kilometer från Karlslund, innebär en 
stor fördel och en unik möjlighet. Öresundsregionen 
växer ständigt och allt fler kommer att vilja bo i goda 
kollektivtrafiklägen. 
 
Även avståndet till havet från Karlslund är relativt kort. 
Kopplingen där emellan är dock dålig. Till fots och 
cykel får man bitvis ta sig på olika gång- och 
cykelvägar, bitvis färdas utmed bilvägarna. Någon 

enhetlig ”väg till havet” finns inte. Inte heller 
kollektivtrafikens sträckning bidrar till att koppla 
samman Karlslund med Borstahusen. 
 
Viktiga målpunkter i bostadsområdets närmaste 
omgivning är till exempel Karlslundsparken, idrotts-
området och koloniområdet Kopparhögarna. Trots att 
dessa platser ligger i bostadsområdets omedelbara 
närhet känns de idag otillgängliga. För att nå dem 
måste man i regel korsa stora parkeringsytor, starkt 
trafikerade vägar eller ogenomtränglig vegetation. Bra 
gång- och cykelförbindelser saknas. Även förbindelser 
till det öppna landskapet och Säby i norr saknas helt 
idag. 
 
 

 
Från sjuvåningshusens översta våningar kan man se ända till 
havet. Någon enhetlig väg dit finns dock inte. Foto: J. Kignell och 
S. Lager, november, 2005. 
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Identitet och karaktär 
 
Miljonprogramskaraktär 
 

Landskrona stad har vuxit från havet och inåt land. 
Expansionen kan tydligt avläsas i bebyggelsens 
årsringar. Karlslund byggdes på 1960-70 talet och är 
ett typiskt miljonprogramsområde. Både stadsplane-
mönstret och arkitekturen är tidstypiskt för 1960- och 
1970-talets byggande. Med sitt utifrånmatade gatu-
system, sina bilfria gårdar och sina fritt liggande lamell- 
och skivhus symboliserar Karlslund, tillsammans med 
Västra Fäladen, denna epok i Landskrona.  
 
Idrottsområdet och Karlslundparken 
 

Idrottsområdet och Karlslundsparken är mycket viktiga 
för hela områdets identitet. Det är dessa platser som 
givit hela stadsdelen sitt nuvarande namn och de utgör 
ett mycket positivt och uppskattat inslag. Bostads-
området känns emellertid mycket avskilt och dåligt 
sammankopplat med de två grönområdena idag och 
många Landskronabor förknippar fortfarande namnet 
Karlslund enbart med parken och idrottsanläggningen.  
 
En mångkulturell stadsdel 
 

Karlslund är en mångkulturell stadsdel. I området finns 
idag en stor mängd olika nationaliteter representerade 
och omkring 60% av invånarna har utländsk bakgrund.   
 
Vid intervjuerna med de boende och arbetande i 
området framkom olika synvinklar på det mång-
kulturella i Karlslund. En del tycker att det är för många 
invandrare i området och beskriver hur kulturkrockar 
kan uppstå i olika situationer. Många värdesätter dock 
kontakten som möjliggörs mellan olika kulturer och 
religioner. Det är mycket som man kan lära av 
varandra och någon nämner till exempel givande 
utbyten av spännande matrecept.  
 
Förskolans personal uppger också att de arbetar 
mycket med språk och lär barnen att förstå de olika 
sätten att leva på. När kontakt väl knutits med 
människor från andra länder, så ökar ens egen 
förståelse berättar en av förskolelärarna. Hon tycker att 

hon lärt sig att se samhället ur ett annat perspektiv 
genom att arbeta i Karlslund. 
 
I den fysiska miljön finns inget som tar upp och 
utnyttjar det positiva i att ha så många olika kulturer i 
området. På två intill varandra liggande balkonger vajar 
en svensk och en turkisk flagga. Annars finns inga 
tecken på den stora mångfald av människor med olika 
nationalitet som bor här.  
 
Landmärken 
 

Landmärken är en typ av punktreferenser i ett område 
som utgörs av fysiska element i varierande skala. De 
är lätta att identifiera och utgör i regel en kontrast till 
omgivningen.345  
 
I Karlslund finns idag mycket få landmärken som ger 
området karaktär och som underlättar orienteringen. 
Området utgörs endast av två hustyper och samtliga 
hus har i grunden samma arkitektoniska uttryck. Även 
de verksamheter som finns i området har samma 
karaktär som bostadshusen eftersom de i regel är 
lokaliserade i tidigare bostadshus. Förutom verksam-
heternas informations- och namnskyltar är det svårt att 
överhuvudtaget se någon skillnad på dem. 
 

 
            Verksamheternas byggnader och bostadshusen  
            har samma karaktär. Foto: J. Kignell och S. Lager,     
            september 2005. 
                                                 
345 Vägverket, Stadens karaktär [Elektronisk] Tillgänglig: 
http://www.vv.se/vgu-trast/trast/trastbok-underlag-
1stadenskaraktar.pdf Hämtad: 2005-12-04 
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            Karlslundstorgets karaktärsfulla belysning utgör ett  
            viktigt landmärke i området. Foto: J. Kignell och  
            S. Lager, september 2005. 

 

 
            Arne Jacobsens idrottshall från 1960-talet. Foto:  
            J. Kignell och S. Lager, oktober 2005. 

 

 
            Panncentralens skorsten sträcker sig högt över  
            bebyggelsen. Foto: J. Kignell och S. Lager,  
            november 2005. 

Vi anser att det idag finns tre landmärken eller 
utmärkande element i Karlslund. Belysningen på 
Karlslundstorget är mycket karaktäristisk och utgör, 
särskilt kvälls- och nattetid, ett tydligt landmärke i 
området. De högsta belysningsarmaturerna sträcker 
sig över torgbyggnadernas tak och syns även på långa 
avstånd. 
 
Idrottsområdet med stadion och idrottshallen, ritad av 
arkitekten Arne Jacobsen på 1960-talet, utgör en stark 
kontrast till bebyggelsen i bostadsområdet. Idrotts-
hallens låga, uppglasade byggnad ligger relativt fritt 
med stora öppna parkeringsytor framför och 
Karlslundsparken i bakgrunden, dock med vägar 
emellan. Intill byggnaden ligger också den nyare 
simhallen.  
 
Panncentralens höga skorsten sträcker sig långt över 
övrig bebyggelse i området. Den utgör en fast punkt 
som är lätt att orientera sig efter. 
 
Namnförvirring motverkar en tydlig identitet 
 

Karlslund har under åren haft flera olika namn. Från 
början kallades hela bostadsområdet för Pilängen. I 
samband med Norrestadsprojektet på 1980-talet 
döptes området om till Norrestad i syfte få bort 
områdets dåliga rykte och betona försöket att skapa 
något nytt. De tre delområdena Pilängen, Silverängen 
och Kopparängen delades samtidigt in i åtta mindre 
kvarter som också fick åtta helt nya namn; Dungen, 
Vången, Backen, Tunet, Ängen, Skogen, Hagen och 
Gläntan. 
 
Som en del i det senaste förnyelseprojektet som pågått 
sedan 2001 har området bytt namn ytterligare en gång. 
Karlslund har därmed blivit den nya benämningen för 
hela området. Detta är emellertid inte något som ännu 
blivit en självklarhet. De allra flesta kallar fortfarande 
bostadsområdet för Norrestad och namnet Karlslund 
symboliserar för dem endast parken och idrotts-
området. Många av de boende känner inte ens till att 
man bytt namn. Det finns inte heller någon stadsdels-
skylt i början av området som berättar för besökaren 
var man har kommit. 
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Vid intervjuerna framkom en tydlig skillnad mellan de 
nyinflyttade och de som bott i området en längre tid. 
Nyinflyttade personer till Landskrona och Karlslund 
använder i regel namnet Karlslund medan äldre 
människor och de som har varit med om namnbytena 
kallar området för Norrestad eller för områdesnamnen 
Pilåkern, Pilängen, Silverängen och Kopparängen. 
Namnbytet har alltså inte gjort någon skillnad för dem. 
Bland de arbetande i området, även inom Landskrona-
hems organisation, samt på kommunen, uppkommer 
olika benämningar på området beroende på vem man 
pratar med. 
 
Vi anser att namnförvirringen leder till en svag och 
otydlig identitet för området. Att olika namn har olika 
innebörd för olika människor skapar stor förvirring.  
 
När det gäller platserna inne i området saknar dessa i 
regel namn helt och hållet. Varken parker eller gemen-
samma lekplatser har några uttalade namn. Den enda 
namngivna platsen i området är Karlslundstorget. Även 
här råder emellertid namnförvirring då platsen haft 
många olika namn under åren. De personer som vi 
intervjuade använde olika namn på torget, bland annat 
Karlslundstorget, Pilängstorget och Geatorget. Det 
faktum att torget inte har något bestämt namn kan 
innebära ett problem för torgets identitet och orien-
tering. Kunder till torgets verksamheter uppges av de 
anställda ha svårt att hitta dit. 
 
När det gäller gatuadresserna är även dessa mycket 
otydliga och förvirrande. Kopparängen och Silverängen 
är till exempel namn på delområden. Gatorna i anslut-
ning till områdena kallas Koppargården respektive 
Silvergården. Många blandar ihop namnen och kallar 
hela området för Koppargården och Silvergården. Att 
”gårdarna” egentligen är gator är det få som förstår.  
 
 
Tidigare förnyelseåtgärder 
 
De tidigare åtgärdsprojekt som vidtagits av 
Landskronahem har inneburit stora förbättringar inom 
flera områden, inte minst när det gäller de gröna 
miljöerna i Karlslund. Utemiljöerna i området berikas 

idag av välordnad och variationsrik vegetation. Detta 
utgör en mycket bra grund att bygga vidare på i 
framtiden.  
 
Vissa av förbättringsåtgärderna verkar dock ha skett 
genom punktinsatser för vissa områden, utan en 
helhetssyn på hur hela området påverkas av 
ingreppen. Vägnätet är i vissa delar otydligt och 
svårorienterbart som ett resultat av tidigare åtgärder. 
De rivningar som vidtagits har också inneburit att 
bebyggelsestrukturen i Silverängen och Kopparängen 
känns splittrad och odefinierad.  
 
Av de tio förnyelseåtgärder som vi beskrivit i kapitel 3 
har nästan samtliga vidtagits i Karlslund. Det som inte 
har gjorts är en förtätning av området med nya hus-
typer. Någon uppblandning av upplåtelseformerna har 
inte heller skett. Vi tycker att det är synd att man inte 
har arbetat med just de här två åtgärdskategorierna 
eftersom de kan vara viktiga för att åstadkomma en 
mer blandad befolkningssammansättning i området 
och för att komma ifrån stämpeln som ”lågstatus-
område”.  
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STRUKTURER 
 
Bebyggelsestrukturen 
 
Bebyggelsemönstret  
 

Karlslund har ett stadsplanemönster som är typiskt för 
1960- och 70-talets byggande och de ideal som då 
rådde. Området ligger på plan jordbruksmark och 
husen är uppradade i ett strikt mönster i nordsydlig och 
västostlig riktning. Husen är placerade utifrån idén om 
”hus i park” med stora fria ytor emellan dem. 
Bebyggelsen består huvudsakligen av horisontella 
volymer i tre våningar med uppstickande vertikala 
sjuvåningshus liggande i rad i Silverängen och 
Kopparängen. På grund av rivningar av sju byggnader, 
samt tillbyggnader på vissa hus i Silverängen och 
Kopparängen har det ursprungliga bebyggelsemönstret 
där förändrats kraftigt och ger idag ett splittrat och 
oordnat intryck. Den nya skolbyggnaden i södra 
Kopparängen har också helt brutit den tidigare 
enhetliga bebyggelseriktningen. I Pilåkern och 
Pilängen är det ursprungliga bebyggelsemönstret 
intakt. 
 
Hustyper och upplåtelseformer 
 

I Karlslund finns idag enbart lamellhus i tre våningar 
och skivhus i sju våningar. Bostadsutbudet består 
endast av flerfamiljshus och samtliga dessa lägenheter 
upplåts med hyresrätt. Denna ensidiga struktur har lett 
till en mycket ensartad befolkningssammansättning 
och innebär också att det saknas möjlighet för 
människor att flytta inom området, till en annan typ av 
boende, till exempel på grund av ändrade familje-
förhållanden eller ekonomisk situation. Hushåll som 
önskar att bo i småhus eller i en bostad med bostads- 
eller äganderätt måste söka sig till andra områden.  
 
Karlslunds siluett 
 

När man passerar Landskrona med tåg på 
Västkustbanan eller med bil längs E6:an syns 
Karlslunds siluett tydligt. Området omges av platt 
jordbruksmark och bebyggelsen utgör ett 
karaktäristiskt inslag i miljön. Sjuvåningshusen ligger 

uppradade i ett rytmiskt mönster och syns på långa 
avstånd. Dessa vertikala byggnader dominerar över de 
horisontella trevåningshusen som är mycket mindre 
framträdande. På håll upplevs området som en 
enhetlig helhet.  
 

 
 Karlslunds siluett sett från E6:an. Foto: J. Kignell & S. Lager,    
 september 2005. 
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              1950-talsområdet Sandvången i söder har en  
              mindre och mer varierad skala. Foto: J. Kignell  
              och S. Lager, november 2005. 
 

 
              Bebyggelsen norr om Karlslund utgörs av  
              småskaliga kolonistugor. Foto: J. Kignell och  
              S. Lager, september 2005. 

 

 
              I öster gränsar Karlslund till Norra industri- 
              områdets storskaliga bebyggelse. Foto:  
              J. Kignell och S. Lager, november 2005. 

Skalan 
 

Bebyggelseskalan i Karlslund är i förhållande till 
många andra miljonprogramsområden relativt 
småskalig med sina tre- och sjuvåningshus. I 
förhållande till övriga områden i Landskrona utgör 
området emellertid ett mycket storskaligt inslag. 
Byggnadernas volym står också i stor kontrast till de 
omgivande stadsdelarnas bebyggelsevolymer. 
Sandvångens bebyggelse i söder är, trots vissa höga 
hus, mer småskalig och varierad både när det gäller 
byggnadsform och byggnadshöjd. I norr gränsar 
Karlslund till ett småskaligt koloniområde, 
Kopparhögarna, medan mötet i öster utgörs av Norra 
industriområdets stora, fyrkantiga, enplansbyggnader. 
 

 

 
         Skalan i Karlslund skiljer sig markant från skalan i de 
         omgivande områdena. Foto: J. Kignell och S. Lager,  
         september 2005. 
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Arkitekturen 
 
Precis som stadsplanemönstret är bebyggelsens 
arkitektur tidstypisk för miljonprogrammets byggande. 
Till skillnad från många andra miljonprogramsområden 
som genomgått omfattande förändringsprogram har 
bebyggelsen i Karlslund också bevarat sin ursprungliga 
karaktär i relativt hög utsträckning. 
 
Bebyggelsens tak är plana och samtliga fasader är 
uppförda i gult tegel. I Pilåkern och i Pilängen har 
teglet en gulbrun kulör som skiftar i färg, vilket ger ett 
mer varierande och levande uttryck än Silverängens 
och Kopparängens jämngula, släta tegelfasader. 
 

                     
Tegelfasader i Silverängen och Kopparängen respektive Pilängen    
och Pilåkern. Foto: J. Kignell och S. Lager, november, 2005. 
 
De vita banden mellan fönsterpartierna och på 
balkongerna är mycket karaktäristiska för byggnaderna 
liksom de svarta plåtinklädnaderna kring fönstren. 
 

         
De vita och svarta banden kring balkonger och fönster är ett 
karaktäristiskt inslag i arkitekturen. Foto: J. Kignell och S. Lager, 
november, 2005. 

Balkongerna var från början inbyggda i fasaderna och 
gick i liv med ytterväggarna. Idag har många balkonger 
både byggts ut och glasats in. Åtgärden har skett efter 
individuella tillval och inte enhetligt för varje byggnad. 
Resultatet innebär att husens karaktär har förändrats 
och hela uttrycket känns splittrat och okoordinerat. Den 
ursprungliga tanken om symmetri och upprepning har 
helt gått förlorad.  
 

 
                 Utbyggnader och inglasningar av befintliga 

balkonger ger ett splittrat intryck av fasaden. 
                 Foto: J. Kignell och S. Lager, oktober 2005. 

 
Byggnadernas entréer är idag av olika slag. I vissa 
byggnader finns de ursprungliga entréerna kvar mer 
eller mindre oförändrade. På andra håll har entréerna 
ändrats om, glasats in eller fått nya färger i syfte att 
skapa olika identiteter. I Pilåkern är entréerna 
nedsänkta och genomgående, till skillnad från 
entréerna i övriga Karlslund. De genomgående 
entréerna ökar kontakten mellan byggnadens två sidor. 
Eftersom båda entréväggarna är i glas, kan man från 
ena sidan av byggnaden se genom huset till andra 
sidan av byggnaden. Detta ökar såväl kontakten 
mellan byggnadens två sidor som trygghetskänslan. 
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De intervjuades upplevelser och åsikter 
 
Bebyggelsen var det som de boende och arbetande i 
området hade minst åsikter om. En bidragande orsak 
till detta tror vi är att byggnaderna upplevs som något 
icke-föränderligt. Byggnaderna står redan fast 
förankrade på sin plats och man upplever inte att man 
kan påverka detta i särskilt stor utsträckning.  
 
En tidigare elev på Gullstrandskolan sammanfattade 
med några ord hur han upplevde Karlslunds 
bebyggelse. Orden han använde var; fyrkantigt, tegel 
samt trista gråa miljöer. Det allmänna intrycket är att 
människor verkar tycka att husen är ganska tråkiga 
och enformiga.  
 
Några nämner att de tycker att det är tråkigt att det 
bara finns ”lägenhetshus” i området och att 
befolkningssammansättningen i området är allt för 
ensidig.  
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Grönstrukturen 
 
Vegetationen 
 

Vegetationen inne i området har idag vuxit upp och 
kompletterats på många sätt. Träden har på många 
håll nått en höjd likvärdig med trevåningshusen och 
bidrar till områdets karaktär och struktur.  
 
I områdets utkanter, mellan parkeringarna och husen, 
är vegetationen emellertid relativt låg. Byggnaderna 
ramas inte in av grönska utifrån, vilket resulterar i ett 
kalt intryck enbart präglat av de stora parkeringsytorna 
och husens likartade fasader. I samband med 
omgestaltningen av parkeringsytorna har dock 
omfattande nyplanteringar gjorts. 
 

 
Vegetationen i områdets utkanter är relativt låg i förhållande till 
bebyggelsen. Foto: J. Kignell och S. Lager, september 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

   
Befintlig grönska har vuxit upp och nya arter har tillkommit. Foto: 
J. Kignell och S. Lager, september 2005. 
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           Lekplats i Pilåkern. Foto: J. Kignell och S. Lager,  
           oktober 2005. 

 

 
           Gård i norra Silverängen i anslutning till utbildnings- 
           lokalerna. Foto: J. Kignell och S. Lager, oktober 2005. 

 

 
           Inhägnat ”uterum” i Koppargården. Foto: J. Kignell 
           och S. Lager, oktober 2005. 
 

Gårdarna 
 

Stadsplanerna för Karlslund är uppbyggda på att varje 
kvarter tillhör en bostadsgård. Gårdarnas karaktär 
varierar mellan de olika delområdena. 
 
I Pilåkern upplevs utemiljön som en stor park indelad i 
mindre platser. Bostadsgårdarna ligger samlade utmed 
ett sammanlänkande gång- och cykelstråk. Uppbyggda 
kullar och vegetation bidrar till att avgränsa de mindre 
gårdarna från det större parkrummet. På varje gård 
finns lekplatser med olika utformning och storlek. 
Grönskan är uppvuxen och varierad.  
 
I Pilängen är husen grupperade kring sex bostads-
gårdar. I likhet med Pilåkern har även Pilängen 
lekplatser på varje gård samt olika trädslag och 
buskage. Det finns exempelvis dungar av rönn och 
björk. Gårdsrummen är mer avgränsade i Pilängen än i 
Pilåkern och bildar i förhållande till Karlslund i övrigt, 
relativt småskaliga gårdar som är trevliga att vistas i.  
 
De tre bostadsgårdarna i södra Silverängen liknar dem 
i Pilängen, men är mindre tydligt avgränsade och 
omges i söder endast av slyiga buskage. I norra 
Silverängen finns enbart verksamheter. Gårdarna där 
utgörs av stora gräsytor kantade av bänkar.  
 
I Kopparängens södra del har man rivit flera byggnader 
som tidigare omringade bostadsgårdarna, vilket har lett 
till en otydlig struktur. Några tydligt definierade 
bostadsgårdar finns inte. Utanför varje byggnad finns 
emellertid lekplatser samt uppvuxen, trevlig vegetation.  
 
I Kopparängens norra del har byggnaderna ofta en 
gård på varje sida. De ”inre” gårdarna, det vill säga de 
gårdar som ligger in mot det bilfria parkrummet, utgörs 
av gräsytor med lekplatser. De ”yttre” gårdarna, det vill 
säga de som vänder sig ut mot Tenngatan, är till stora 
delar hårdgjorda. På varje sådan gård finns inhägnade 
”uterum” med till exempel grillplatser, planteringar eller 
sittplatser. Det intryck vi fått är att väldigt få av dessa 
används. Vissa är relativt välskötta medan andra är 
helt förfallna. I slutet av dessa gårdar finns i regel 
gräsytor med hög, snårig vegetation och lekplatser. 
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Större grönytor 
 

Som nämnts i beskrivningen finns tre större 
grönområden som är gemensamma för hela 
bostadsområdet. 
 
Storleken, mellan Pilängen och Silverängen, har 
nyligen fått sin gamla lekplats upprustad. Detta är en 
viktig lekplats på grund av sitt läge. Hit kommer barn 
från de olika delområdena för att leka och det uppstår 
möten som inte annars uppstår på gårdslekplatsen. 
Mitt på grönytan finns en hög kulle. Där monterades en 
18 meter lång rutschbana när Karlslund var nybyggt.346 
Idag är kullen dock igenvuxen med högt gräs under 
sommarmånaderna och används inte i lika hög 
utsträckning som förr. Kullen upplevs som bortglömd, 
vilket är synd eftersom den annars hade kunnat ge 
både identitet och orientering i området. Under vintertid 
får kullen dock nytt liv och används som pulkabacke.  
 
Den nyligen anlagda grönytan i Silverängen är försedd 
med små höjder, vackra planteringar och slingrande 
grusvägar. Parken känns som ett nytt, trevligt inslag i 
området. Detta är en grönyta för trädgårdsspel, 
promenader eller pratstunder på de utplacerade 
bänkarna. Bristen med parken är att den inte har några 
byggnader i närheten som sluter platsen, vilket gör att 
den känns stor och odefinierad. 
 
Den centrala grönytan i Kopparängen är igenvuxen 
och har inte använts på många år. Det är svårt att ta 
sig igenom det höga gräset, vilket därför också 
undviks. Gamla bärbuskar står kvar sedan ytan för 
några år sedan användes som odlingsområde. Även 
en fotbollsplan fanns här och resterna av två mål står 
fortfarande kvar. Ytan upplevs som ett stort tomrum i 
Koppargården.  
 
Österut fortsätter grönområdet och övergår i en 
skogsdunge med en övergiven scenplats. ”Skogen” är 
idag tät och slyig, men skulle annars kunna utgöra ett 
annorlunda och mycket trevligt inslag i utemiljön. 

                                                 
346 Berggren, K & Hilding, A (1997) Hildings 70-tal, s. 5. 

 
           Vintertid lever den annars öde kullen i ”Storleken” 
           upp och används som pulkabacke. Foto: J. Kignell  
           och S. Lager, november 2005. 

 

 
           Den nya parken i Silverängen – en plats för 
           rekreation. Foto: J. Kignell och S. Lager, september  
           2005. 
 

 
           ”Skogspartiet” i Kopparängen. Foto: J. Kignell och 
            S. Lager, oktober 2005. 
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Koloniodlingar 
 

I Karlslund finns två områden med odlingslotter som 
innehas av de boende i Karlslund. Dessa utgör ett 
mycket trevligt inslag i utemiljön med livlig grönska och 
stor individualitet. Odlingslotternas läge känns 
emellertid relativt oskyddade eftersom de inte omsluts 
av varken byggnader eller vegetation utan endast av 
stängsel. 
 

 

 
 

 
  Odlingslotterna är till stor glädje för innehavarna och ett trevligt 
  inslag i områdets utemiljö. Foto: J. Kignell och S. Lager,  
  september- oktober 2005. 
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Idrottsområdet 
 

Idrottsområdet utgör en stor tillgång i Karlslund, både 
för de boende och för de olika skol- och utbildnings-
verksamheterna i området. Anläggningen besöks av 
hela stadens invånare och bidrar till att ge Karlslund en 
positiv identitet. När stadens fotbollslag BoIS spelar 
hemmamatcher fylls stadion av människor från hela 
Landskrona med omnejd. 
 
Trots att idrottsområdet ligger alldeles intill 
bostadsområdet upplevs det emellertid som en egen 
avskild del och till viss del även som en grön barriär 
mot Karlslundsparken och Borstahusen. De få och 
dåliga kopplingarna till idrottsanläggningarna gör att de 
upplevs som isolerade och svårtillgängliga. 
 

 
När BoIS spelar hemmamatch på stadion i Karlslund kommer 
besökare från hela Landskrona med omnejd. Foto: J. Kignell  
och S. Lager, september 2005. 
 

Anslutande och omgivande grönområden 
 

Karlslundsparken är en stor tillgång för invånarna i 
Karlslund. Tillgängligheten och kopplingen mellan 
bostadsområdet och parken är emellertid knapp idag 
på grund av få och dåliga gång- och cykelförbindelser 
över det stora idrottsområdet som ligger mellan dem. 
 

 
Karlslundsparken med sina djur är ett populärt besöksmål för 
många Karlslundsbor. Foto: J. Kignell och S. Lager, oktober 2005. 
 
Mellan Karlslund och koloniområdet Kopparhögarna i 
norr löper ett brett grönstråk hela vägen bort till 
Karlslundsparken. Stråket består idag av slyiga 
buskage och upplevs mer som en ogenomtränglig 
barriär än som en plats för rekreation.  
 
Havet och stranden i Borstahusen ligger endast ett par 
kilometer från bostadsområdet i Karlslund. Trots det 
korta avståndet känns kusten emellertid långt bort då 
det inte finns någon direkt gång- och cykelförbindelse 
dit. Idag får man korsa sig fram på olika stråk och 
bilvägar för att ta sig dit. 
 
Kopplingen till det omgivande öppna odlingslandskapet 
är också dålig idag. När man ser Karlslund utifrån, från 
exempelvis motorvägen eller järnvägen, är det tydligt 
hur nära området ligger landskapet. Inifrån området är 
denna koppling emellertid helt obefintlig. 
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Grönskan – en länk till övriga staden 
 

Grönskans koppling mellan Karlslund och Landskrona 
centrum är idag bra till stora delar. Längs Stenors-
vägen har en allé med alm planterats som sedan 
övergår i en lönnallé ner mot centrum efter korsningen 
med Ringvägen. Utmed Pilåkersgatan finns en rad av 
kastanjeträd. Denna rad fortsätter efter Ringvägen ner 
mot centrum. Längs med Karlslundsvägen finns en 
trippelradig trädplantering som fortsätter ner mot 
centrum, till dess att den förenas med Hälsingborgs-
vägens trädplantering. 
 
Även Karlslunds koppling mot stationen har förstärkts 
genom nya trädplanteringar utmed de två gång- och 
cykelvägarna som leder dit. 
 
Samtliga dessa kopplingar genom gemensamma 
trädplanteringar förankrar och förenar Karlslund med 
de omgivande stadsdelarna och staden. Någon sådan 
koppling saknas dock mot Borstahusen i väster. 
 
De intervjuades upplevelser och åsikter 
 

Grönskan och utemiljön var det lättaste ämnet att ställa 
frågor om. De flesta hade åsikter om utemiljön i 
området och var överlag mest positiva till grönytorna. 
En orsak till att de är positiva är troligtvis att utemiljön 
och grönskan har förbättrats mycket de senaste åren 
genom Landskronahems insatser.  
 
Det mest positiva med utemiljöerna i Karlslund, som 
togs upp av i stort sett samtliga intervjupersoner, är de 
bilfria miljöerna. Barnen kan leka fritt mellan husen, 
utan att vara rädda för biltrafiken. En av de intervjuade 
barnfamiljerna uppger att de valt att flytta till Karlslund 
från centrum just på grund av detta skäl. En äldre man 
med utländsk bakgrund sa spontant att hela 
Landskrona är en enda stor trädgård, där givetvis 
Karlslund också ingår!  
 
Upplevelsen av bostadsgårdarna är mycket 
varierande. Vissa tycker att de har en trevlig gård 
medan andra är av rakt motsatt åsikt. Gemensamt är 
dock att man sällan upplever att bostadsgården har 
någon egen identitet. Trots att det satsats mycket på 

att skapa tydliga karaktärer och särprägel för de olika 
gårdarna är det ingen som tycker sig uppleva detta. 
Den generella uppfattningen hos de personer vi 
intervjuat är att alla gårdarna ser ungefär likadana ut. 
 
Lekplatserna, både på gårdarna och i Storleken, 
uppskattas av många och verkar användas i hög 
utsträckning. Lekplatserna på de olika gårdarna 
upplevs som tråkiga av vissa eftersom de inte varierar 
så mycket i utseende. Lekredskapen upplevs som 
likadana. Den nya stora lekplatsen vid Storleken, 
mellan Pilängen och Silverängen, är omtyckt av både 
barn och föräldrar. På denna lekplats möts, enligt flera 
intervjupersoner, vuxna och barn från olika områden i 
Karlslund.  
 
Odlingslotterna i området är något som nämns i 
positiva ordalag. Att odla har blivit en hobby för vissa 
och mycket tid spenderas där av dem som innehar en 
lott.  
 
Den stora grönytan vid Kopparängen upplevs som 
ovårdad och förfallen. Det är inte någon som uppger 
att de använder denna yta.  
 
Karlslundsparken är ett rekreationsområde som är 
väldigt uppskattat av de boende och som används 
mycket. Närheten till idrottsområdet nämns också som 
positivt. 
 
När det gäller belysningen i området upplevs den på 
mycket olika sätt av olika personer. De flesta av 
männen tycker att det är bra belysning, medan 
kvinnorna är mer tveksamma och tycker att det kunde 
vara både mer och bättre belysning i området. Några 
nämner också att höga buskage ibland skymmer 
belysningen. Belysningen upplevs i regel som bra 
längs med vägarna och vid busshållplatserna, medan 
platser där man skall vistas, till exempel vid lek-
platserna och inne på gårdarna, upplevs vara sämre 
belysta, något som gör det svårt att vara ute och leka 
med barnen eller umgås vid sittplatserna under 
kvällstid. 
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De bilfria miljöerna uppskattas av barnfamiljerna i 
Karlslund eftersom barnen kan röra sig fritt på 
egen hand. Foto: J. Kignell och S. Lager, 
september 2005. 
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Trafikstrukturen  
 
Karlslunds trafikstruktur är ursprungligen planerad efter 
1960- och 70-talets SCAFT-principer med en matar-
gata runt hela området och lokalgator som länkar 
samman matargatan med parkeringsytorna. I samband 
med de förändringsprojekt som vidtagits i Karlslund, 
särskilt under senare år, har trafiknätet förändrats. 
Åtgärderna har skett punktvis och en helhetssyn på 
områdets totala trafiksituation verkar ofta ha saknats. 
Detta har resulterat i att strukturen av olika trafiknät; 
bilnät, kollektivtrafiknät samt gång- och cykelnät, idag 
känns otydlig och odefinierad. 
 
Bilvägarna 
 

Det faktum att all biltrafik koncentreras till ett fåtal gator 
innebär att dessa blir mycket trafikerade. Genom att 
gatorna är mycket breda och raka i sin dragning kan 
bilisterna hålla höga hastigheter vilket resulterar i att 
gatorna i stor utsträckning upplevs som svårkorsade 
barriärer.   
 
 

 
Gatorna i området upplevs som barriärer på grund av sin 
utformning. Foto: J. Kignell och S. Lager, oktober 2005. 
 

Ringvägen är en av de allra största barriärerna i 
området. Den bidrar starkt till att isolera Karlslund från 
övriga staden. Ringvägens bredd är 12 meter. 
Hastighetsdämpande åtgärder, som cirkulationsplatser 
och minskad tillåten hastighet, har gjorts på Ringvägen 
och idag finns tre övergångar längs med vägen från 
Karlslund. Detta är ett steg i rätt riktning, men gatan 
upplevs fortfarande som en genomfartsled med snabb 
trafik.  
 
Längs Stenorsvägen bidrar industriområdets 
storskaliga byggnader och dess förmark till stora 
avstånd. Som närmast är avståndet mellan 
byggnaderna 80 meter. Stenorsvägen har i söder en 
mittremsa som skiljer de två körbanorna åt fram till 
dess att vägen korsar Emaljgatan. Där försvinner 
remsan och vägen blir smalare. Söder om Emaljgatan 
är mittremsan 2 meter och respektive körbana är 8 
meter, det vill säga 18 meter mellan trottoarkanterna. 
Norr om Emaljgatan är Stenorsvägen 7 meter bred 
mellan trottoarkanterna.  
 
Idrottsvägen har liksom Stenorsvägen, Emaljgatan och 
Tenngatan en mycket lång siktlinje. Längs med 
Idrottsvägen finns avsmalningar i gatubredden i syfte 
att dämpa hastigheten. Även de närliggande skolorna 
och gatans fickparkeringsplatser bidrar till sänkt 
hastighet. 
 
Karlslundsvägen är 8 meter bred, vilket känns som ett 
onödigt stort mått. Gatan är dock kantad av vackra 
trädplanteringar på båda sidor. Karlslundsvägen slutar 
i en vändplats uppe vid fotbollsarenan, vilket är det 
första man möts av när man kommer till Karlslund via 
denna entré. Trots att man kan ta sig vidare in i 
området genom en högersväng in på Idrottsvägen 
upplever man att man befinner sig på en återvänds-
gata. Gatans norra sträckning utgör också en barriär 
mellan Karlslundsparken och Arne Jacobsens 
idrottshall. 
 
Emaljgatan skiljer de två områdena Silverängen och 
Kopparängen åt. Vägen används som genomfarts-
sträcka mellan östra och västra sidan av Karlslund, 
även om Tenngatan i norr byggts för att överta denna 
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funktion. Bilarna kör väldigt fort på Emaljgatan trots 
försök med avsmalningar av gatubredden.  
 
Tenngatan i norr upplevs som anonym. Det är endast 
kollektivtrafiken och de boende i norra Kopparängen 
som använder vägen. Mellan grönstråkets början i norr 
till närmaste fasad i Karlslund är avståndet 60 meter, 
varav Tenngatans bredd är 8 meter. 
 
Återvändsgatan mellan Pilåkern och Pilängen samt 
återvändsgatan i Silverängen bidrar till att minska 
trafiken i området, men motverkar samtidigt 
tillgängligheten och orienteringen i området. Att man 
inte kan ta sig vidare på dessa relativt stora gator leder 
till förvirring bland bilisterna. I vissa fall fortsätter de 
vidare in i området via gång- och cykelvägnätet. 
Återvändsgatorna vid parkeringsytorna stoppar all 
genomfartstrafik mellan dessa.  
 
I Kopparängen har en ny bilväg dragits in i området 
som förgrenar sig ut till parkeringsytor inne i kvarteren, 
bland annat vid Tech Futurum. Detta skapar en 
otydlighet i området om var man får köra med bil och 
inte. Den grundläggande principen om att hålla 
kvarterens inre ytor bilfria frångås också. 
 
På vissa håll i området är gatunätet dubbelt. Till 
exempel löper Ringvägen parallellt med lokalgatorna 
inne i området söder om Pilåkern och Pilängen. Norr 
om Pilåkern löper även Idrottsvägen parallellt med en 
av lokalgatorna. 
 
Entréerna 
 

En stor brist i trafiksystemet är avsaknaden av tydliga 
entréer till området. Tre gator leder in trafiken till 
Karlslund; Stenorsvägen, Pilåkersgatan och 
Karlslundsvägen. Ingen av dessa markerar att man 
kommit in i en ny stadsdel och bidrar därför till 
områdets svårorienterbarhet. Pilåkersgatan har 
dessutom stängts av för biltrafik och kopplingen upp till 
Idrottsvägen får idag endast trafikeras av kollektiv-
trafiken. Som bilist hamnar man på en återvändsgata. 
Även entrén vid Karlslundsvägen upplevs till en början 

som en återvändsgata innan man kommer upp till 
Idrottsvägen. 
 
Parkeringsytorna 
 

Parkeringsytorna är det första man möts av när man 
kommer till Karlslund eftersom de ligger i utkanten av 
området, mellan bebyggelsen och vägarna. De stora 
parkeringsytorna bidrar till att skapa utbredda gaturum 
och upplevs som en barriär för barn som har svårt att 
ta sig förbi dessa ytor med bilar.  
 
Parkeringsytorna har under de senaste åren 
renoverats, vilket har resulterat i färre parkerings-
platser. Man har gått från den ursprungliga parkerings-
normen på 1,4 bilar per hushåll till 0,9 bilar per hushåll. 
Nya stenmaterial har lagts som murar, men en del har 
med tiden fått tas bort eftersom bilister backar på dem 
så att de går sönder. Nya träd har även planterats och 
garagelängor har byggts. Mellan en del parkeringsytor 
har små platser anordnats som utgör en viktig bilfri 
länk mellan bostäderna och Stenorsvägen. 
 
I anslutning till idrottsområdet finns en mycket stor 
parkeringsanläggning som endast tas i fullt bruk 7-8 
gånger om året vid BoIS hemmamatcher.  
 

 
Stora parkeringsytor i oändliga perspektiv. Foto: J. Kignell och S. 
Lager, oktober 2005.  
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Gång- och cykelvägarna 
 

Inne i bostadsområdet och utmed de större vägarna; 
Stenorsvägen, Karlslundsvägen och större delen av 
Idrottsvägen, finns separata gång- och cykelvägar som 
binder samman områdets olika delar. Utmed Ring-
vägen i områdets södra del saknas dock gång- och 
cykelväg helt. Även förbindelserna mellan 
bostadsområdet och de närliggande rekreations-
områdena; Karlslundsparken, idrottsområdet och 
kolonierna är dåliga idag.  
 
Med tanke på de korta avstånden i Landskrona spelar 
gång- och cykelvägnätet en mycket viktig roll för 
Karlslunds tillgänglighet och koppling till övriga staden. 
Mot stationen är förbindelserna idag bra med två nya 
gång- och cykelstråk. Förbindelserna in mot Sand-
vången och centrum är bra, men allt för få. Ringvägen 
utgör en stor barriär som avskiljer och isolerar 
Karlslund från övriga stadsdelar. Tidigare fanns inga 
övergångar alls, men idag har tre korsningspunkter 
med övergångsställen anlagts. Österut mot Borsta-
husen och havet är kopplingen med gång- och 
cykelvägar dålig. På vissa sträckor finns separata 
gång- och cykelvägar, på andra får man färdas utmed 
bilgatorna. Något enhetligt stråk finns inte idag. Upp 
mot Säby i norr saknas förbindelser helt och hållet, 
vilket bidrar till att det omgivande landskapet känns 
mycket långt bort och svåråtkomligt. 
 
Kollektivtrafiken 
 

Kollektivtrafiken mot centrum och tågstationen fungerar 
bra idag. I riktning mot havet vid Borstahusen är 
förbindelserna sämre. Antingen får Karlslundsborna ta 
sig ut till Ringvägen i söder för att resa med stadsbuss 
nummer 4. Hållplatsen ligger inte i anslutning till någon 
gång- och cykelväg utan man får gå utmed bilvägen. 
Från busshållsplatsen tar resan cirka 5 minuter. 
Alternativet är att resa med linje 1 som startar i 
Kopparängen och sedan har flera hållplatser i området. 
Bussen går via tågstationen och Landskrona centrum 
och resan tar därför cirka 33 minuter. 
 
 
 

De intervjuades upplevelser och åsikter 
 

Det bästa med Karlslunds trafiksystem, enligt de flesta 
som vi intervjuade, är det separerade trafiknätet. 
Invånarna värderar de bilfria gårdarna och grönytorna 
mycket högt.  
 
Att bilister bryter mot förbuden och kör in i området är 
något som skapar irritation. En av de intervjuade 
personerna menar att många har svårt att riktigt veta 
vilka regler som gäller inne i området. Hyresgäst-
föreningen vill ha bommar för att förhindra oönskad 
trafik i området, något som dock räddningstjänsten är 
emot.  
 
Orienteringen upplevs av många som ett problem i 
området, inte för de boende själva utan för utom-
stående besökare. Någon uppger att man alltid måste 
gå ut och möta gästerna vid vägen och sedan följa 
dem till bilen efter besöket.  
 
De flesta som vi intervjuade är nöjda med kollektiv-
trafikens dragning, turtätheten och busshållplatsernas 
läge.  
 
Gång- och cykelnätet till centrum och till stationen 
upplevs också som mycket positivt. 
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RUM  
 
Gårdsrummen 
 
Bebyggelsens placering i Karlslund är ordnad i en strikt 
struktur i nordsydlig och västostlig riktning, de flesta 
runt ett gemensamt gårdsrum. 
 
I Pilåkern bildar byggnaderna ett stort bilfritt inre 
parkrum. Genom vegetation och småkullar delas detta 
rum sedan in i mindre enheter som upplevs som 
trevliga i sin utformning och lagom i storlek.  
 
Pilängens byggnader bildar sex mindre gårdar, vilka 
upplevs som tydligt avgränsade och förhållandevis 
småskaliga rum. En del byggnader vänder sig från och 
en del byggnader vänder sig mot dessa gemensamma 
platser, både vad gäller entréer och balkonger, 
eftersom de på andra sidan av byggnaden har en 
likadan gård. Valet av håll som byggnadens ”sociala 
sida” vänder sig mot beror på solförhållandena. Alla 
gårdar har dock minst två ”sociala” fasader med 
balkong, entréer och fönster mot sig.  
 
Silverängens södra bostadsbebyggelse skapar gårdar 
som ”flyter” ut i omgivningen eftersom de saknar en 
fjärde byggnad som sluter gårdsrummet. Som fjärde 
”vägg” finns idag snårig vegetation som inte riktigt 
klarar att fylla funktionen som tydlig rumsavgränsare. 
Gårdarna i Silverängens norra del där utbildnings-
verksamheterna är lokaliserade är tydligt avgränsade 
mot Emaljgatan och mellan varandra, men flyter ut mot 
parkrummet i söder.  
 
Kopparängens bebyggelse i norr skapar halvslutna 
gårdar på samma sätt som Silverängens bebyggelse, 
medan Kopparängens södra bebyggelse helt saknar 
en rumslig struktur eftersom två av byggnaderna där 
revs 1997. Gårdarna upplevs inte som rum eftersom 
de är öppna åt antingen två eller tre väderstreck. 
Vegetation bidrar dock till viss del till att rama in 
platserna närmast husen. I hela Kopparängen är 
siktlinjerna mycket långa, vilket förstärker känslan av 
otydlig struktur och storskalighet. 

 
 

 
Det stora parkrummet i Pilåkern delas in i mindre enheter genom 
vegetation. Foto: J. Kignell och S. Lager, oktober 2005. 
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             Kullen mitt på Storleken bidrar till att dela upp 
             platsen och ge stöd åt parkrummet. Foto:  
             J. Kignell och S. Lager, november 2005. 
 

 
             Parken i Silverängen omsluts inte av några  
             byggnader utan flyter ut i gaturummet. Foto:  
             J. Kignell och S. Lager,  september 2005. 
 

 
          Grönytan i Kopparängen saknar helt rumslig  
          avgränsning. Foto: J. Kignell och S. Lager, 
            september 2005. 

De gröna rummen 
 
Karlslunds tre stora gröna ytor saknar samtliga känslan 
av tydligt avgränsade rum. Storleken i söder är den 
plats som är bäst avgränsad. Den stora kullen delar in 
platsen i två delar och utgör en stabil vägg i rummet. I 
söder bidrar också husen samt hög vegetation till att 
avgränsa platsen. På övriga sidor saknas dock 
rumsbildande element. Vegetationen i norr klarar inte 
att ge den inramning av platsen som behövs och känns 
dessutom otrygg. I öst finns inget rumsligt stöd 
överhuvudtaget och platsen försvinner ut i gaturummet. 
I väst avgränsas lekplatsen till viss del av en mindre 
byggnad samt av vegetation. 
 
Den nyanlagda parken i Silverängen saknar i stort sett 
helt rumskänsla. De uppbyggda småkullarna och 
träden bidrar till viss del till att skapa små ”rum i 
rummet”, men detta motverkas av att det stora 
parkrummet i sig känns mycket utsatt då det saknar 
direkt avgränsning i samtliga väderstreck. 
 
Grönytan mitt emot Gullstrandskolan i Kopparängen 
saknar helt rumslighet. Ytan känns stor och öde. 
Varken byggnader eller vegetation bidrar i någon 
betydande utsträckning till att rama in platsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
      ANALYS 
 

 137

Torgrummet 
 
Karlslundstorget har en lagom skala och omges av 
byggnader på tre sidor, vilket skapar ett intimt och 
trevligt rum. Det faktum att husväggarna och hörnen 
utgör ett stöd i rummet utnyttjas dock dåligt. Torgets 
sittplatser är placerade mitt på torget, vilket innebär att 
man trots allt känner sig ganska utsatt när man vistas 
där.  
 

 
Torgets hörn och husfasader utnyttjas inte för att skapa trevliga 
sittplatser. Foto: J. Kignell och S. Lager, oktober 2005. 
 

Gaturummen 
 
Gatorna i Karlslund upplevs inte som några 
avgränsade rum. Gatornas bredd, de stora 
angränsande parkeringsytorna samt avsaknaden av 
bebyggelse i gatulinjen bidrar tillsammans till detta. 
Även gatornas raka dragning och på många håll 
oändligt långa perspektiv bidrar ytterligare till den 
storskaliga känslan. På vissa sträckor, till exempel på 
Karlslundsvägen och på Idrottsvägen i söder bidrar 
hög vegetation till att tydliggöra gaturummet.   
 

 
Gatorna är på många håll allt för breda och odefinierade för att 
bilda några rum. Foto: J. Kignell och S. Lager, september 2005. 
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Privat – offentligt  
 
Som tidigare nämnts i arbetet, menar Oscar Newman 
att problem med anonymitet och bristande social 
kontroll i miljonprogrammets områden till stor del 
grundar sig i bristen på tydliga avgränsningar mellan 
privata, halvprivata, halvoffentliga respektive offentliga 
zoner.347 
                                               
I Karlslund upplevs många platser som halvoffentliga 
och offentliga, medan mer intima, halvprivata ytor 
saknas. 
 
De privata zonerna i Karlslund utgörs av lägenheternas 
balkonger. Vissa av dessa har idag glasats in och 
upplevs nästan tillhöra lägenheternas inre privata zon. 
Som ett resultat av de förbättringsåtgärder som 
Landskronahem vidtagit i Karlslund har en del av 
lägenheterna på första våningen också små privata 
trädgårdar nedanför balkongen. En trappa leder ner 
från balkongerna till trädgårdarna som är omgärdade 
av staket eller stängsel.  
 
Bostadsgårdarna, som borde vara en halvprivat zon för 
de boende kring denna, upplevs idag på många håll 
mer som halvoffentliga – och i vissa fall helt offentliga. I 
Pilåkern och Pilängen är gårdarna relativt små och 
avgränsade, vilket ger en känsla av att gårdarna är 
mer halvprivata och under uppsikt av de boende. I 
Silverängen och Kopparängen upplever man däremot 
att gårdarna mer eller mindre ingår i den större 
offentliga grönstrukturen utan tydlig avgränsning som 
signalerar en större privathet. 
 
Övriga platser i området är helt offentliga såsom 
gatorna och de stora grönytorna mellan områdena. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
347 Birgersson, Tommy (1998), Brott, bebyggelse och planering, s. 
105. 

 
                 I Pilängen och Pilåkern känns gårdarna 
                 halvprivata och övervakade av de boende. 
                 Foto: J. Kignell och S. Lager, november 2005. 
 

 
 I Kopparängen upplevs gårdarna mer som en 
 del av den offentliga grönstrukturen i området. 
 Foto: J. Kignell och S. Lager, november 2005. 
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FUNKTIONER 
 
Offentlig service  
 
I Karlslund finns idag en stark koncentration av 
stadens utbildningsverksamheter. Detta bidrar till att 
många människor rör sig ute i området, vilket är en 
grundförutsättning för en livfull stadsdel. Skolorna utgör 
en stor kvalitet i Karlslund eftersom det i övrigt inte 
finns så många andra verksamheter och arbetsplatser 
som genererar liv under dagtid.  
 
De olika vårdinrättningarna ligger spridda i området. 
Vårdcentralen är placerad i ett av de tidigare 
bostadshusen i Silverängen och inte vid torget, vilket 
hade känts mer naturligt och också underlättat 
orienteringen.  
 
De intervjuades upplevelser och åsikter 
 

Koncentrationen av skolor och utbildning i området är 
något som många nämner som mycket positivt med 
Karlslund. 
  
Utemiljön i området lockar, enligt de personer vi 
intervjuat, emellertid få av de äldre studenterna att röra 
sig ute annat än när man skall ta sig till och från skolan 
eller mellan olika skolbyggnader. Flera gymnasieelever 
på Gullstrandskolan uppger att de för det mesta sitter 
inne på raster och håltimmar. Någon gång går de en 
kort promenad kring skolbyggnaden eller ”grönytan” 
mittemot skolbyggnaden. Ibland går de också bort till 
Karlslundstorget för att handla på Netto eller äta på 
pizzerian, men aldrig för att vistas på torget. 
 
Bland lärare och elever i grundskolan upplevs de bilfria 
miljöerna, Karlslundsparken och idrottsanläggningarna 
som stora tillgångar.  
 
 
 
 
 
 

Kommersiell service  
 
Idag finns områdets mesta kommersiella service 
samlad kring Karlslundstorget. Serviceutbudet består 
huvudsakligen av matbutiken Netto, en spelbutik och 
kiosk samt en pizzeria. En närbutik och en frisörsalong 
finns också i en av Silverängens byggnader.  
 
Det faktum att det finns en livsmedelsaffär i området är 
en stor kvalitet. De utgör en viktig tillgång för de 
boende i området, inte minst för äldre personer som 
har svårt att ta sig längre sträckor för att handla.  
 
Netto fungerar också som dragningskraft för människor 
från hela Landskrona att besöka Karlslund. Hit kommer 
både gående, cyklister och bilister från övriga staden. 
Butiken går bra och önskemål finns idag om större 
lokaler. 
 
Med tanke på att Landskronas stadskärna idag 
genomgår stora problem med att få verksamheter dit 
anser vi att det vore dumt att försöka konkurrera med 
centrum i fråga om servicefunktioner. Vi tror dock att 
det är mycket viktigt att värna om de funktioner som 
finns idag och hålla dessa samlade i största möjliga 
mån för att Karlslund även i framtiden skall ha ett 
tydligt centrum. Vid en expansion av området skulle 
också en del mindre verksamheter kunna etablera sig i 
området när serviceunderlaget ökar. 
 
De intervjuades upplevelser och åsikter 
 

Många av de äldre som vi intervjuat och de som har 
bott i området under lång tid saknar den gamla 
servicen som låg runt Karlslundstorget. Där låg bland 
annat ett konditori och en restaurang. Samtidigt tycker 
de i regel att det vardagliga som behövs finns att hitta i 
Karlslund. Bland de yngre är det fler som upplever 
servicen som knapp och många uppger att de ofta åker 
in till Landskrona centrum för att handla. 
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Dagligvarubutiken Netto är en stor tillgång i 
Karlslund. Foto: J. Kignell och S. Lager,  
november 2005. 
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Rörelser och offentliga mötesplatser  
 
Rörelser 
 

Den största rörelsen i området finns kring Karlslunds-
torget, skolorna och utbildningslokalerna, samt vid 
idrottsområdet kring idrottshallen, simhallen och 
stadion. Viktiga rörelsestråk finns också i riktning mot 
centrum och mot tågstationen. I övrigt silas rörelserna 
relativt jämnt.  
 

 
 

 
Rörelsestråk i anslutning till utbildningslokalerna. Foto: J. Kignell 
och S. Lager, september 2005. 
 

Mötesplatser 
 

Det finns idag mycket få mötesplatser i Karlslund. Trots 
att ett relativt stort antal människor rör sig i området 
finns få platser etablerade för att människor skall 
kunna mötas. Både i utbildningsområdet och i 
idrottsområdet saknas samlande platsbildningar.  
 
Karlslundstorget  
Karlslundtorget är den enda egentliga mötesplatsen i 
området, men inte heller denna plats upplevs som ett 
ställe där man gärna vistas under en längre tid. Torget 
har mer karaktären av passagetorg än av vistelseyta. 
Människor använder torget då de passerar igenom för 
att uträtta ärenden hos någon av de omkringliggande 
verksamheterna. De ser inte Karlslundtorget som en 
självklar mötesplats. Ibland slår sig någon ner på 
sittläktarna en stund, men i regel är torget ganska tomt. 
 
Det faktum att bilparkeringen till verksamheterna är 
belägen på torgets ”baksida” innebär att de flesta bara 
besöker parkeringen och aldrig själva torget. Trots att 
så många besöker Karlslund ”centrum” är torget ofta 
helt öde. Under sommarmånaderna bidrar pizzerians 
uteservering emellertid till att skapa mer liv på torget. 
Försök har också gjorts från Landskronahems sida 
med att locka dit torghandlare. De stora nivå-
skillnaderna har dock gjort att detta varit svårt att 
genomföra då det blir allt för besvärligt att få upp 
varorna på torget. Nivåskillnaderna innebär också 
svårigheter för funktionshindrade att ta sig till torget. 
Detta kan endast ske via en smal ramp på torgets 
östra sida eller från parkeringen via kundvagnsrampen 
och genom inomhuspassagen. 
 
Torgets skala är bra, och skapar ett lagom stort och 
trivsamt rum. Lokalen där Netto är etablerad saknar 
dock fönster, vilket leder till att endast två fönster-
fasader är riktade mot torget. Detta bidrar ytterligare till 
känslan av ödslighet. Torget saknar bänkar. Trä-
läktarna och fontändammens kant fungerar som 
sekundära sittplatser. Fontänen är ett trevligt inslag 
som uppskattas av både barn och vuxna. Vegetation 
saknas helt på torget vilket gör att platsen upplevs som 
hård och ovälkomnande. Den speciella belysningen i 
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form av färgrika klot i olika höjd ger torget en mycket 
unik karaktär, särskilt under kvälls- och nattetid. 

 

 
 
 
 

 
Karlslundstorget upplevs ofta som tomt och öde, medan torgets  

  ”baksida” där parkeringsplatserna ligger är full av liv och rörelse. 
  Foto: J. Kignell och S. Lager, september 2005. 
 
 
 
 
 

Storleken 
Storleken är en park som ligger mellan Pilängen och 
Silverängen. Där finns en kommunalt ägd lekplats som 
nyligen har upprustats. Lekplatsen är gemensam för 
hela området och utgör en viktig mötesplats för barn 
och föräldrar från olika delar av Karlslund. 
 
 

 
Storleken är en viktig mötesplats för barn och föräldrar från hela 
området. Foto: J. Kignell och S. Lager, september 2005. 
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De intervjuades upplevelser och åsikter 
 

Ingen av de intervjuade personerna hade lätt att 
nämna någon mötesplats i området. I de fall de kunde 
uppge en mötesplats var det Karlslundstorget eller 
Storleken som nämndes. 
 
De personer som vi intervjuade använde olika namn på 
torget, bland annat Karlslundstorget, Pilängstorget och 
Geatorget. Det faktum att torget inte har något bestämt 
namn kan innebära ett problem för torgets identitet och 
orientering. Kunder till torgets verksamheter uppges av 
de anställda ha svårt att hitta dit. 
 
Uppfattningen om torgets utseende går isär. En del 
upplever torget som fint och andra som torftigt. 
Fontänen upplevdes av alla som vi intervjuade som 
något positivt. Äldre personer tycker om att lyssna till 
det rogivande ljudet av vatten och barnen tycker om att 
leka vid vattnet. 
 
I övrigt upplevs torget av flera som kalt och stelt i 
jämförelse med hur det var förr, innan ombyggna-
tionen, med bersåer där passerande inbjöds att sitta 
ner och prata med andra. 
 
Många nämner att torget är mindre använt idag än 
tidigare. Många saknar det ”gamla” torget och servicen 
som försvunnit därifrån. Förr låg det ett konditori och 
en hårfrisörska i anslutning till torget, vilka alstrade liv 
och rörelse. Lokalerna har idag, efter att ha stått 
tomma under flera år, blivit uthyrda.  
 
Enligt personal inom äldrevården är nivåskillnaden 
mellan torget och dess omgivning ett problem för de 
äldre som sitter i rullstol och för personalen som får 
svårigheter att köra upp rullstolen på den smala 
rampen. Torgets säkerhet har dock blivit bättre genom 
att räcken har satts upp på östra sidan av torget, längs 
med trapporna. Förr missade många höjdskillnaden 
när de var uppe på torget och trillade ner för trapporna 
och skadade sig.  
 
Ibland ordnas loppmarknader och julmarknader uppe 
på torget, vilket upplevs som ett trevligt inslag.  

Den nyligen renoverade lekplatsen i Storleken 
uppfattas av många barnfamiljer som något mycket 
positivt. Dit kan man gå för att barnen ska få träffa 
andra barn och också för att träffa andra föräldrar. 
Lekplatsen upplevs som en gemensam plats för hela 
området. 
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VÄRDERING 
 
Kvaliteter att bevara 
 

 Bebyggelsestrukturen i Pilåkern och Pilängen 
skapar trevliga halvprivata gårdsrum och 
upplevs som bra boendemiljöer. 

 
 Karlslund har en tydlig identitet i sin miljon-

programskaraktär som omfattas av både 
bebyggelsens arkitektur och de bilfria 
utemiljöerna. De bilfria ytorna är också något 
som de flesta Karlslundsbor värdesätter mycket 
högt.  

 
 
Tillgångar att arbeta vidare med och 
utveckla 
 

 Närheten till tågstationen är en stor tillgång och 
en av förutsättningarna för ny bebyggelse i 
Karlslund. I takt med den ökade efterfrågan i 
regionen tror vi att allt fler kommer vilja bo i 
kollektivtrafiknära lägen som Karlslund. 

 
 Närheten till rekreationsområdena Karlslunds-

parken, idrottsområdet, koloniområdet samt till 
odlingslandskapet och havet vid Borstahusen är 
en stor tillgång, men områdena upplevs idag 
som svårtillgängliga på grund av dåliga 
förbindelser.  

 
 Avståndet till Landskrona centrum är kort, men 

kopplingarna dit är allt för få.  
 

 Karlslundstorget är med sin service en mycket 
viktig samlande plats i området, som även 
lockar människor från övriga staden till sig. 
Själva torgplatsen är emellertid relativt 
otillgänglig genom sin upphöjning och sitt läge. 
Genom att parkeringsytorna ligger på baksidan 
är torget också ofta öde medan livet finns på 
parkeringen. 

 

 Den nyanlagda parken i Silverängen är ett nytt, 
trevligt inslag i området för promenader och 
rekreation. Storleken mellan Pilängen och 
Silverängen utgör en viktig mötesplats i området 
och är en stor tillgång för alla barn och föräldrar. 
Båda dessa platser känns dock utsatta i sitt läge 
och skulle behöva förstärkas av ny bebyggelse 
eller vegetation.  

 
 Arne Jacobsens idrottshall är en arkitektonisk 

pärla i området. Byggnaden känns emellertid 
avskärmad från övriga området och relativt 
bortglömd. Vägarna runt om byggnaden, samt 
de oordnade parkeringsytorna drar också ner 
intrycket. 

 
 De ursprungliga bebyggelseriktningarna i nord-

sydlig och väst-ostlig sträckning ger området ett 
strukturerat och enhetligt uttryck, men har i 
vissa delar försvagats genom rivningar. 

 
 
Brister som bör åtgärdas 
 

 Karlslund upplevs idag som ett mycket isolerat 
område. Kopplingarna till övriga delar av staden 
är allt för få och dåliga. 

 
 Avsaknaden av tydliga entréer till området är en 

brist som motverkar områdets tillgänglighet, 
orienterbarhet och identitet. 

 
 Gaturummen i Karlslund är idag alldeles för 

stora som en följd av både gatubredden och de 
intilliggande parkeringsytorna. De breda och 
raka gatorna inbjuder till höga hastigheter och 
biltrafiksystemet har därför en stark barriäreffekt 
idag.  

 
 Avsaknaden av samlande mötesplatser i 

området är en stor brist som innebär att få 
människor lockas till att vistas utomhus. 

 
 Den stora grönytan i Kopparängen är idag öde 

och igenvuxen. Trots sitt mycket centrala läge 
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utnyttjas den inte överhuvudtaget. Den ser idag 
mycket tråkig ut och upplevs som ett ”hål” i 
strukturen.  

 
 Det ensidiga arkitektoniska uttrycket med två 

hustyper och två olika våningshöjder leder till 
monotoni i upplevelsen av området. 

 
 Det ensidiga utbudet av upplåtelseformer med 

enbart hyresrätter leder till en ensidig 
befolkningssammansättning och till dåliga 
möjligheter att byta boendeform inom området.  

 
 I Kopparängen och Silverängen är bebyggelse-

strukturen upplöst och otydlig. Gårdsrummen 
upplevs som odefinierade och har en allt för 
offentlig karaktär.   
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