


ABSTRACT

ABSTRACT

In this essay a proposal of city renewal is made for the new train station 
area built on highly productive agricultural land in Landskrona. The 
proposal is based on how the situation for the agricultural land in terms 
of exploitation looks like today and also on theories of urban gover-
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INLEDNING
Idag går det att tycka att det saknas en helhetssyn på allt det som tär 
på vår planet. I viss utsträckning har somliga grupper börjat förstå 
att en del aktiviteter som sker idag inte kan fortgå. Inte om vi vill att 
livet på jorden ska kunna upprätthållas inom någorlunda de ramar vi 
lever inom i idag. Det hade behövts en ny stark tankestruktur byggd 
på långsiktighet som genomströmmar alla plan i samhället. Det går att 
�������������������������
�������������������
���	���������
������
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Men vidare går det också att argumentera för att den tankestrukturen 
saknar handlingskraft och mest bygger på tomma ord. För att en dag nå 
fram till denna tankestruktur måste vi fortsätta att belysa de problem 
som uppstår som ett resultat av vårt sätt att leva. Det här kandidatarbetet 
belyser ett sådant problem i form av exploateringen av jordbruksmark.

PROBLEMFORMULERING

Antalet människor på jorden ökar. Som det ser ut nu tyder mycket på 
att det kommer att fortsätta så en tid framöver. Fler människor ställer 
högre krav på jorden. Jorden ska inte bara kunna husera byggnader för 
bostäder, handel, service och annat som människor behöver utan den 
���������������������������������������
�������
����%�
���	����
���
förstås andra saker människan har behov av men bebyggelse och jord-
bruksmark är de två som behandlas i det här arbetet. Uppförandet av ny 
bebyggelse och produktionen av livsmedel är båda väldigt ytkrävande 
verksamheter. Om det ena börjar ske på bekostnad av det andra riskerar 
det att på sikt resultera i att människans behov av livsmedel och be-
byggelse inte kan tillgodoses. Det är problematiskt att de nya bostäder 
som byggs åt jordens växande befolkning delvis byggs på den jord-
bruksmark som ska förse samma växande befolkning med livsmedel. 
&���"�����������	��������������
���������������������������������
också ses i förhållandet att det inte är två likställda parter. Nya 
byggnader är nästan alltid möjliga att uppföra medan det inte är fullt så 
okomplicerat att framställa ny jordbruksmark. Därför kan varje hektar 
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jordbruksmark som försvinner idag få stora konsekvenser på lång sikt. 
Extra allvarligt är situationen i Skåne där en så stor del av jordbruks-
marken ger mycket god avkastning. En försvunnen hektar i Skåne kan 
����������������������������������
���
�����������
�������������
����
Därför är det av oerhörd vikt att man i Skåne, som är en tillväxtregion 
som ständigt växer, hittar ett alternativ till att bygga på den värdefulla 
jordbruksmarken.

SYFTE

Syftet med det här arbetet är att genom ett planförslag i en konkret plan-
situation ge exempel på hur man på ett bra sätt kan hantera planering 
av ny bebyggelse i ett sammanhang där en stor del av den mark som 
är tillgänglig för ny bebyggelse är högt klassad jordbruksmark. För att 
ha möjlighet att göra planförslaget så bra som möjligt måste två andra 
problem hanteras. Det första är frågan hur situationen med planering 
och uppförande av ny bebyggelse på jordbruksmark ur ett globalt, nat-
ionellt, regionalt, kommunalt och lokalt perspektiv ser ut. Det nationella 
perspektivet utgörs av Sverige, det regionala av kommunerna kring 
Landskrona, det kommunala av Landskrona stad och det lokala av om-
rådet kring Landskronas stationsområde som har anlagts på högt klassad 
jordbruksmark. Landskrona och Skåne i allmänhet har valts för att där 
	��������������
���������������������
������
���������������������
en väldigt hög kvalitet. Det andra problemet handlar om varför området 
kring Landskronas station ser ut som den gör idag. Till det här pro-
�������	������������������������&��������������������������������������
gestaltningsmässigt som t.ex. varför området framför stationen är så 
öppet. Den andra ingången  reder ut varför området ser ut som det gör 
ur ett stadsstyrepserspektiv (urban governance). För att kunna göra det 
behövs också kunskap om stadsstyre. Därför syftar arbetet också till att 
�����
��"����
����
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METOD

I arbetet har rapporter kring exploateringen av jordbruskark, översikt-
splaner och vetenskapliga texter kring stadsstyre studerats. Intervjuer 
har genomförts med aktörer som varit inblandade i stationsområdets 
utformning. Planområdet har inventerats med hjälp av Lynchs fem 
begrepp (1960) varpå det har analyserats med hjälp av Panerais typo-
logiska analys (Panerai 1999 i Abarkan 2000). Ett planförslag har sedan 
skissats fram utifrån de förutsättningar som framkommit i de tidigare 
avsnitten.

AVGRÄNSNING

Planområdet avgränsas av jorbruksmarken i söder, järnvägen i öster, 
ringvägen i väster, det inhägnat industriområde i nordväst och jord-
bruksmarken i norr. Utredningen kring exploateringen av jordbruks-
mark på olika nivåer avgränsas till att ge en ungefärlig bild av läget utan 
att gå in för mycket på detaljer. Den del som handlar om varför området 
ser ut som det gör ur både ur ett gestaltningsmässigt och stadsstyrepers-
pektiv eftersträvar också att ge en generell bild och går inte heller in på 
detaljer. Både avsnittet om exploatering av jordbruksmark och stads-
styre har istället som syfte att möjliggöra ett planförslag med så mycket 
djup som möjligt.  

DISPOSITION

Inledningsvis introduceras Landskrona stad och de förutsättningar
kommunen har i sin region. Landskrona behandlas på olika vis i stora 
delar av arbetet och därför är det viktigt att ha en förståelse kring kom-
munen. Detta följs av en redogörelse för hur situationen kring exp-
loateringen av jordbruksmark ser ut från ett globalt till ett kommunalt 
perspektiv. Även om fokus ligger på ett lokalt plan är det viktigt att an-
lägga ett globalt perspektiv för att få en större förståelse för frågan som 
helhet. Av samma anledning belyses situationen sedan nationellt för att 
på så vis visa hur stor inverkan exploatering av Skånsk jordbruksmark 
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har på hela landet. Situationen i Landkrona stad reds sedan ut genom att 
dess översiktplan granskas. För att sedan avgöra om situationen i 
Landskrona är representativ för att större område undersöks regionen 
kring landskrona. Detta genom att de översiktsplaner som tillhör 
kommunerna i området kring Landskrona studeras på ett liknande men 
mer kortfattat vis än vad Landskronas översiktplan har gjorts. 

Arbetet går sedan vidare till det lokala planet i form av stationsområdet 
i Landskrona. För att verkligen kunna göra ett bra planförslag krävs god 
förkunskap i varför området ser ut som det gör. För att i sin tur förstå 
varför området ser ut som det gör och för att förstå hur processerna 
bakom exploateringen av jordbruksmark fungerar så behandlas teori 
kring begreppet stadsstyre och hur utvecklingen kring begreppet ser ut 
idag. Ett aktörsperspektiv anläggs sedan där olika aktörer som varit med 
och påverkat utformningen av stationsområdet intervjuas. Frågorna som 
ställs till aktörerna berör både gestaltningen av området och de pro-
cesser som gjorde att det blev som det ser ut idag. Teorin tillämpas 
��
���"��
��������������������������������
������������
����	������������
teorin som återkommer i stadsstyret i Landskrona.

Efter att situationen kring exploateringen av jordbruksmark på olika 
nivåer har utretts och undersökningen kring varför stationsområdet ser 
ut som det gör inventeras och analyseras själva planområdet. Efter det 
presenteras den strategie som används för att hantera problem-
atiken kring exploateringen av jordbruksmark i planförslaget samt vilka 
gestaltningsstrategier som används för att uppnå denna strategi.  Detta 
följs av själva planförslaget som innefattar illustrationsplan, detaljplan 
och olika illustrationer. Arbetet sammanfattas sedan och följs av slutsat-
ser och förslag på framtida forskning.
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UNDERSÖKNING

OM LANDSKRONA 

Invånare i staden (2010): 32000 
Invånare i kommunen (31 december 2010): 42 000
*���������������+/;<;=>�?@;
G�����������
����������������>�QRV

(Landskrona stad a2011, Landskrona stad b2011)

”Vad här är vackert, just nu. Man kunde bjuda hit folk och låta dem 
betala för att få sitta vid vår strand och se sundet.”

Så väljer Landskrona stad (kommunen har valt att byta namn från 
Landskrona kommun till Landskrona stad) att inleda presentationen av 
staden på sin hemsida (Landskrona stad c2011). Orden är från Selma 
Lagerlöf som periodvis bott i staden. Landskrona ligger i den strategiskt 
viktiga Öresundsregionen. Något som kommunen ger intryck av att det 
är viktigt att betona i sitt presentationsmaterial. Läget vid Sundet var ju 
något som Selma Lagerlöf redan betonat över hundra år tidigare.

Staden ligger lite inklämd mellan två större befolkningskoncentreringar 
med Helsingborg i norr och Malmö/Lund i söder och har inte riktigt fått 
ta del av det uppsving dessa har fått genom bildandet av Öresunds-
regionen och byggandet av Öresundsbron (Landskrona stad 2010). Från 
"���������������������
����	�����"��������������������������
befolkningssammansättningen. Att skapa en mer balanserad 
befolkningssammansättning ska göras genom att dryga tusentalet 
attraktiva bostäder där huvuddelen kommer att vara bostadsrätter ska 
uppföras (Landskrona stad 2010).
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Karta 1. Landskronas plats i Öresund.
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EXPLOATERING AV JORDBRUKSMARK FRÅN ETT 
GLOBALT TILL ETT KOMMUNALT PERSPEKTIV

KLASSIFICERINGEN AV JORDBRUKSMARK

Y�
������������������
�������
�����������������	�������"�������������
���������Z��
��������������%�����������	����
�����
������<[\?����
länsstyrelsen i Malmöhus län och länsstyrelsen i Kristianstads län efter 
"��
����������+]������%�����/;<;=��Y�
������������	������������������
1 den minst produktiva jorden och klass 10 den mest produktiva. I 
%�������	����������^'�[����<;����
�������������������%�����+_

��-
berg 2001 i Samuelsson 2009) vilket gör den i ett nationellt perspektiv 
väldigt värdefull.

Karta 2. Så är den skånska jordbruksmarken klassad.
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SITUATIONEN UR ETT GLOBALT PERSPEKTIV

År 1960 fanns det 0,46 hektar jordbruksmark per person i världen (Den 
goda jorden 2011, s2). Femtio år senare, 2010, var denna siffra nere 
på 0,22 hektar per person. Om världens befolkning 2050 uppgår till 
beräknade 9 miljarder människor kommer denna siffra att gå ned till 
0,16 hektar jordbruksmark per person. För att sätta det i perspektiv så 
använder vi idag i Sverige 0,39 hektar jordbruksmark per person för 
att framställa det livsmedel vi förbrukar (Den goda jorden 2011, s7). 
Vänder man på det så delade år 1960 2,2 människor på varje hektar 
jordbruksmark, år 2010 4,5 personer och år 2050 potentiellt 6,1 per-
soner (Den goda jorden 2011, s4). Årligen försvinner 5-10 miljoner 
hektar jordbruksmark.  Utvecklingen har således gått i ett ganska högt 
tempo och även om den stannat av en aning så fortsätter den i dagsläget 
i samma spår.

Situationen är dock komplicerad. Arealen jordbruksmark i världen är 
trots sin omfattande förbrukning relativt konstant (Den goda jorden 
2011, s6). Vad som istället är problemet är att högt klassad jordbruks-
mark försvinner och ersätts med jord som inte har lika god beskaffenhet 
(Den goda jorden 2011, s9). Den här jorden tas också från mark som ti-
digare fyllt andra viktiga funktioner som t.ex. skogsmark och däribland 
����������&������
������������
����������������
����������������������
att samsas på färre hektar jordbruksmark är inte att mängden jordbruks-
mark minskar utan egentligen att jordens befolkning ökar (Den goda 
jorden 2011, s6). Men att en ökande befolkning ska samsas om en allt 
mindre produktiv areal jordbruksmark är även det problematiskt. Ny be-

         1960                         
Bild 1. 2,2 människor per 
hektar jordbruksmark på 
jorden.

         2010                        
Bild 2. 4,5 människor per 
hektar jordbruksmark på 
jorden.

         2050                         
Bild 3. Potentiellt 6,1 män-
niskor per hektar jord-
bruksmark på jorden.
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byggelse går inte att ensamt lasta för att jordbruksmark försvinner utan 
naturliga processer som erosion, ökenutbredning och försaltning bidrar 
också till utvecklingen (Den goda jorden 2011, s9).
Detta måste samtidigt ses i ett sammanhang där 1 miljard människor i 
världen lever under svältgränsen samtidigt som 1,4 miljarder människor 
bedöms vara övergödda (Den goda jorden 2011, s7). Även att företag i 

rika länder har börjat köpa loss jordbruksmark i fattigare länder för att 
säkra framtida livsmedelsbehov i sina hemländer. Det går att anta att 
detta är fenomen, kallat land grabbing, kommer att öka i omfattning ju 
mer högt klassad jordbruksmark som försvinner i västvärlden. Både att 

���	��������������������������������
��������������������������
stater att syssla med land grabbing visar att läget för jordbruksmarken i 
världen är kritisk. 

SITUATIONEN UR ETT NATIONELLT PERSPEKTIV

Y�%�������	�����
���/'Q�������������������
������������������������
förbrukar livsmedel som behöver 3,7 miljoner hektar jordbruksmark 
för att kunna framställas (Den goda jorden 2011, s12). I Sverige saknas 
således 1,1 miljoner hektar jordbruksmark för att landet ska vara 
självförsörjande med livsmedel. Mellanskillnaden ersätts med import 
av livsmedel. Import av livsmedel är en riskabel strategi som i just nu 
rådande politiska klimat har förutsättningar att fungera men det är svårt 

Bild 4. Idag försvinner stora arealer högklassad jordbruksmark p.g.a. bl.a. att 
den exploateras med ny bebyggelse. Den högklassade jordbruksmarken nyan-
läggs sedan på platser där jorden inte ger lika stor avkastning.
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att veta hur dessa förutsättningar kommer att se ut i framtiden (Den 
goda jorden 2011, s12). Sverige är också ur ett europeisk perspektiv 
extra sårbart då Sverige 2008 hade den lägsta självförsörjandegraden i 
����`_�
���?@�V����������
����������"������������������
���+&�����
��
jorden 2011, s13).
Med detta som bakgrund är det extra anmärkningsvärt att notera hur 
den svenska jordbruksmarken bitvis försvunnit och fortfarande för-
svinner genom att den exploateras. Mellan 1961 och 2000 bebyggdes 13 
000 hektar av den högst klassade jordbruksmarken i Skåne (Den goda 
jorden 2011, s7). Ytterliggare 9000 hektar är planlagda för bebyggelse 
de senaste 25 åren i Skåne och grannlänet Halland. Nästa stycke går 
närmare in på hur några av Landskronas grann- och närliggande 
kommuner behandlar frågan om att planera ny bebyggelse på högt 
klassad jordbruksmark i deras översiktsplaner.

Bild 5. Är import av livsmedel som strategi hållbart i längden?

EXPLOATERING AV JORDBRUKSMARK I ETT
KOMMUNALT PERSPEKTIV: LANDSKRONA STAD

I det här stycket undersöks hur Landskrona stad förhåller sig till ex-
ploatering av jordbruksmark i sin översiktsplan. Fokus ligger på hur 
kommunen uttrycker sig kring sin jordbruksmark och dess användning 
och hur de sedan exploaterar den. Förutom den antagna översiktsplanen 
#��
�������/;;;�{�	����������������������������������������"���������
2009 i form av en samrådshandling. I Nuläget är det väldigt oklart om 
arbetet med just den översiktplanen kommer att fortsätta och om mat-
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erialet har relevans idag. Men materialet visar på en ansats till ett 
ställningstagande kring jordbruksmarken i kommunen som är gjort när-
mare i tiden än den gällande översiktsplanen och blir därför intressant 
att undersöka.

I Översiktplan Landskrona 2000+ beskrivs kommunens mark som 
optimal för jordbruk sett till klimat och kvalitet på jordbruksmarken 
som till stor del är av klass 10 (Landskrona stad 2002, s211). 
Kommunen benämner också sin jordbruksmark som bland den bästa i 
hela landet (Landskrona stad 2002, s28). Med detta som bakgrund anser 
kommunen att det krävs välgrundade avvägningar i situationer då pri-
oriteringar som involverar användningen av jordbruksmark behandlas. 
I allmänna ordalag menar kommunen att som huvudprincip ska jord-
bruksmark undantas från exploatering (Landskrona stad 2002, s258). 
Samt att jordbruksmarken skall bevaras som viktig produktionsfaktor 
(Landskrona stad 2002, s39) och att jordbruksmarken ska skyddas från 
annan användning när det är lämpligt att göra så (Landskrona stad 2002, 
s210). 
Som strategier för att uppnå dessa mål vill kommunen koncentrera ny 
bebyggelse till själva staden Landskrona och därigenom undvika att 
nyexploatera jordbruksmark (Landskrona stad 2002, s44) men också att 
koncentrera eventuell ny bebyggelse utanför staden till annan samman-
hållen bebyggelse (Landskrona stad 2002, s51). Att ändra användningen 
�����������
���
������������
������
�����������������������������"������
verksamheter byggs där är också en strategi som omnämns (Lands-
krona stad 2002, s211). Kommunen planerar sedan att en stor del av den 
nya bebyggelsen läggs kring Häljarp där jordbruksmarken har en lägre 
klassning än i resten av kommunen.

Undersöks översiktsplanens markanvändningskarta går det att kon-
statera att en viss del av den nya bebyggelsen är förlagd till staden 
Landskrona. Det går också att konstatera att majoriteten av den nya 
bebyggelsen är förlagd till stadens utkant där enligt kommunens jord-
klassningskarta jorden är klassad i huvudsak till 10 men också till viss 
del 9 (Landskrona stad 2002, s213). Öster om stationen har ett stort 
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Karta 3. Landskrona stads markanvändningskarta från Översiktsplan 2000+. Rött och 
lilarandigt är planerade ny beyggelse medan rödramat och helgult är utredningsom-
råden för ny bebyggelse.

område för ny bebyggelse reserverats på klass 10 jordbruksmark med 
förbehållet att det ska bebyggas först när Svalöv Weibull AB ej längre 
har behov av den marken. I Häljarp planeras en del bebyggelse på den 
lägre klassade (klass 7) jordbruksmarken väster och söder om samhället 
men i princip så planeras lika mycket mark för ny bebyggelse norr om 
Häljarp på klass 10 jordbruksmark. Det största området som planeras 
för ny bebyggelse utöver de redan nämnda är kring Glumslöv på klass 
10 jordbruksmark.

Enligt Översiktsplan 2010 samrådshandling (som är den påbörjade men 
inte färdiga översiktsplanen) är den största markanvändningen i Lands-
���������
�����������������������""������\;�V���������������������
är övervägande av klass 9-10 (Landskrona stad 2009, s56). Kommunen 
uttrycker en vilja i sina miljömål att skydda jordbruksmarken (Lands-
krona stad 2009, s73) vilket man vill åstadkomma genom att satsa på 
����������������
�����	�����������������+#��
����������
�/;;['��@Q=��
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Slutsatsen dras också att det är god hushållning att vidare förtäta stadens 
��	���������
���������
�����
�����������������
�����������������-
par sig till bostäder (Landskrona stad 2009, s16, s35).

I översiktsplanens konsekvensanalys visar kommunen upp tre olika 
utbyggnadsscenarier: utbyggnadsalternativ 1, utbyggnadsalternativ 1+ 
och nollalternativet (Landskrona stad 2009, s16, s56-57). Enligt ut-
byggnadsalternativ 1 planeras bebyggelse på 280 hektar av klass 9-10 
jordbruksmark, utbyggnadsalternativ 1+ planeras 500 hektar klass 9-10 
jordbruksmark och i nollalternativet planeras 125 hektar klass 9-10 
jordbruksmark. Konsekvensen av samtliga är att en ansenlig mängd 
väldigt högt klassad jordbruksmark tas i anspråk. Tittar man sedan till 
översiktsplanens markanvändningskarta går det att konstatera att trots 
������������"����������������������������������������������������������
majoritet av den nya bebyggelsen planerad på jordbruksmark där en stor 
del är klass 9-10.

EXPLOATERING AV JORDBRUKSMARK I ETT REGIONALT 
PERSPEKTIV

För att få en uppfattning om sit-
uationen i Landskrona är representativ 
för ett större område eller enbart är ett 
undantag undersöks sex stycken grann- 
och närliggande kommuner i korthet. 
Fokus ligger även här på hur kommu-
nerna uttrycker sig kring sin jordbruks-
mark och dess användning och hur de 
sedan exploaterar den. Stycket avrun-
das sedan med en sammanfattning där 
gemensamma tendenser i kommuner-
nas beteende kring exploateringen av 
hur jordbruksmark behandlas. Karta 4. Landskrona och de andra 

kommunerna som granskats.
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KÄVLINGE KOMMUN

Kävlinge kommun skriver i sin översiktplans sammanfattning att de 
���������������������������������
��������������	������'����������
��
������������������	����������������������������"�������
����������
(Kävlinge kommun 2010). Kommunen ger uttryck för att en stor del av 
jordbruksmarkens användning skall vara oförändrad men att viss jord-
bruksmark ändå kommer att tas i anspråk för bebyggelse i 
utbyggnadsorterna (Kävlinge kommun 2010, s56). Sett till kommunens 
markanvändningskarta går det att ifrågasätta om målsättningen stämmer 
överrens med ambitionen om att en stor del av jordbruksmarken ska få 
behålla sin användning (Kävlinge kommun 2010, s55). På kommunens 
markanvändningskarta går det också att konstatera att den allra största 
delen av den nya bebyggelsen planeras på jordbruksmark. 

HELSINGBORGS STAD

Helsingborg gör ställningstagandet att genom att prioritera utbyggnaden 
vid stationsnära lägen går det att spara högklassig jordbruksmark på 
andra platser (Helsingborgs stad 2010, s14). Vidare ställer sig Helsing-
borg positiva till förtätning då det bl.a. hushåller med jordbruksmark 
(Helsingborgs stad 2010, s14, s46). Staden betonar i översiktplanen 
att de aktivt har gjort övervägningar där man satt förtätning i kollek-
������	������������������������������������������
������������
������
tillfällen (Helsingborgs stad 2010, s45). Ser man till kommunens ut-
vecklingsområden har de i tolv fall valt att prioritera ny bebyggelse vid 
������������	����������������������������������
������������+�������-
borgs stad 2010, s67-73). Klassen på jordbruksmarken här rör sig om 
��
����������������Q��������"�����
�������^�����
�����������������������
��
[$<;����
��������������������
���
����������������������������������
�
jordbruksmark uttrycker staden att de ska vara restriktiva kring ny be-
�������������������
�	�������������
������
������������+�������������
stad 2010, s74-75).
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LUNDS KOMMUN

Lunds kommun betonar i sin översiktplan vikten av att bevara jord-
bruksmarken så långt det är möjligt då det kan uppstå en ökad efterfrå-
gan på livsmedel i framtiden (Lunds kommun 2010, s10, s16). 
Kommunen har ett par metoder för att bevara åkermark. De vill bygga 
ut orterna i kommunens östra del för att stärka axeln österut längs Sim-
�����������������%����������
������
�����������������������������
klassad (Lunds kommun 2010, s24). Detta för att öka attraktiviteten i 

���������������������
������������������"�����������������#��
������
och därigenom spara på högt klassad jordbruksmark. Lund utgår från 
att ju högre klassad jord-
bruksmarken är desto högre 
exploatering måste det vara 
om dessa områden bebyggs 
(Lunds kommun 2010, 
s10). Med detta resonemang 
menar kommunen att villa- 
eller radhusbebyggelse på 
klass 5-7 jord inte behöver 
vara sämre än småstads-
bebyggelse på klass 8-10 
jordbruksmark ur en hush-
ållningssynpunkt. Lunds kommun har planlagt 1320 hektar av jord-
bruksmark av klass 8-10 för ny bebyggelse (Lunds kommun 2010, s48). 
Detta är en relativt stor areal och frågan är om kommunen bygger efter 
den täthet de säger sig eftersträva. 

SVALÖVS KOMMUN

Svalövs kommun anser att jordbruksmarkens värde för biologisk 
produktion ska skyddas (Svalövs kommun 2007, s8). Kommunen 
tycker dock att det är nödvändigt att urbanisera jordbruksmark för att 
få underlaget till att kunna bygga ett miljöanpassat transportsystem 
samt att skapa ett bredare reseunderlag (Svalövs kommun 2007, s23). 

Bild 6. Flera översiktsplaner har undersökts för att 
se hur jordbruksmarken behandlas i dem.
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I sin översiktplan anser kommunen vagt att de i stort tar hänsyn till att 
spara värdefull jordbruksmark (Svalövs kommun 2007, s21). Detta går 
att ifrågasätta när kommunen planlägger 372 hektar jordbruksmark av 
klasserna 5-9 där drygt två tredjedelar utgörs av klass 9 (Svalövs kom-
mun 2007, s20-21). Det är också tänkvärt att i ett större perspektiv 
ifrågasätta kommunens strategi att skapa miljöanpassade transportmedel 
���������������������������&�������
�������"������
���	�������������
��
orter i andra kommuner med bättre lägen och större befolkningskon-
centrationer och därigenom med bättre förutsättningar att åstadkomma 
detta.

BJUVS KOMMUN

Bjuvs kommun anser att den högkvalitativa jordbruksmarkens använd-
ning till livsmedelsproduktion bör stödjas (Bjuvs kommun 2006, s46). 
Att kommunen valt att lägga till ordet bör gör att formuleringen 
tappar kraft. Överlappas sedan kommunens kartor för jordbruksmark 
och planerad nybebyggelse går det att konstatera att merparten av den 
nya planerade bebyggelsen görs på jordbruksmark av i huvudsak klass 
6-7 som är de vanligaste klasserna i kommunen (Bjuvs kommun 2006). 

LOMMA KOMMUN

Lomma kommun tar ställning för att i möjligaste mån ska exploatering 
av högvärdig jordbruksmark undvikas (Lomma kommun 2010, s58). 
Jordbruksmarken i kommunen är exceptionellt bra och största delen av 
kommunen består av klass 9-10 jordbruksmark. Kommunen har därför 
och även med hänsyn till landskapsbilden valt att vara restriktiva till 
�"��

���������������������������������������"�����������������	�������
tätorter (Lomma kommun 2010, s45, s137). Kommunen gör emellertid 
bedömningen att även om de strävar efter att ny bebyggelse i huvudsak 
ska ske genom förtätningar så måste de ta högklassad jordbruksmark i 
anspråk för att nå sitt utbyggnadsmål (Lomma kommun 2010, s137). 
Effekten av detta blir att ca 137 ha jordbruksmark planläggs för ny 
����������������������������R'^�V������������������������������
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om kommunen säger sig sträva efter en hög bebyggelsetäthet består en 
ansenlig mängd av nybyggandet av fristående villor med egen tomt som 
har en förhållandevis låg bebyggelsetäthet. Detta förklarar kommunen 
delvis genom den stora efterfrågan på just den typ av bebyggelse i 
kommunen.

GEMENSAMMA TENDENSER I KOMMUNERNAS ÖVER-
SIKTSPLANER

&����������������������������������������������������������������������$
planer mot varandra. Detta i huvudsak eftersom översiktplaner varierar 
så mycket från kommun till kommun. Alla kommuner behandlar frågan 
om jordbruksmark men i varierade omfattning, detaljeringsgrad och 
kvalitet. Ett par drag var gemensamma för alla de undersökta 
kommunernas översiktsplaner. Alla uttrycker i någon form att de 

Karta 5. Andel ny bebyggelse som de skånska kommunerna planerar att uppföra på högt 
klassad jordbruksmark.
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anser att exploatering av högt klassad jordbruksmark är negativt. 
Kommunerna har också gemensamt att de använder vaga ordval när de 
tar ställning till om den högt klassade jordbruksmarken ska exploateras 
eller inte (som t.ex. att jordbruksmarken bör bevaras eller att den i den 
mån det är möjligt ska bevaras). Mest anmärkningsvärt är att trots att de 
är överrens om att försöka bevara den högt klassade jordbruksmarken så 
har samtliga gjort avsteg från detta i praktiken. Avvägningen har i regel 
varit att andra intressen har fått gå före. Resultatet av ett sådant ager-
ande blir att allt mer högproduktiv jordbruksmark försvinner. Eftersom 
det sker i små steg och på många platser blir konsekvenser av beslut att 
exploatera jordbruksmark på lokal nivå svåra att överblicka i ett större 
perspektiv.

TEORETISK UTGÅNGSPUNKT

För att på ett bra sätt förstå varför stationsområdet i Landskrona ser ut 
som det gör idag och varför jordbruksmark exploateras behövs teorier 
att relatera detta kring. Därför utreds det stadsstyre (eller urban gover-
nance som är dess engelska namn) som är det begrepp som används för 
den process där besluten tagits som lett till situationen kring exploater-
ingen av jordbruksmark som den ser ut idag. Följande sektion behandlar 
begreppet stadsstyre, dess betydelse och tendenser i hur det genomförs i 
��
������
��������	����"��
������
������
����������"������������������
hur det offentliga förhåller sig till detta.

STADSSTYRE SOM BEGREPP

Stadsstyre handlar om hur städer styrs eller den process som innehåller 
styrande och koordinerande av politik mellan det offentliga, privata och 
frivilliga sektorerna med målet att genomföra gemensamt uppsatta mål 
(Newman 2001 i Kokx 2010, s17).  Fokus ligger här på som nämnt att 
koordinera, styra och att möjliggöra olika projekt men inte att 
kontrollera själva händelseförloppet (Newman 2001 i Kokx 2010, 
s21). Detta är grunden för det som benämns som nätverksstyre (net-
��������������=��Y���������������	��������������
����������
�����-
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lan det privata och det offentliga (Kooiman 1993 i Kokx 2010, s21). 
I detta förhållandet har det offentliga ingen dominant ställning. Vissa 
hävdar att det ömsesidiga beroendet mellan privata, offentliga och fri-
villiga aktörer har gått så långt att processen i stadsstyre i princip är helt 
självgående (Rhodes 1996 i Kokx 2010, s21). Denna process beskrivs 
som spelliknande interaktioner mellan de olika aktörerna med regler 
som uppehålls genom ett ömsesidigt förtroende. Detta sker i situationer 

���
�����������������������
��������������
�������
����������������
att indirekt påverka skeendet. 

TIDIGA TENDENSER TILL ÖKAT INFLYTANDE HOS PRIVA-
TA AKTÖRER I STADSSTYRET

Cars och Snickars är starkt kritiska mot att den svenska modellen som 
metod lyckas med att skapa vackra, hälsosamma och fungerande städer 
(Cars & Snickars 1994, s83). Redan 1994 kunde Cars och Snickars ob-
�����������"��������������������	���������������������
����
�������-

Bild 7. Privata aktörer kan komma att bli mycket mer aktiva i den kommunala 
planeringen.

�������
�"�����""��������&����������������
�����������������
kommuner fått allt mindre medel att bedriva sin verksamhet med och 
har därför tvingats att söka andra sätt att genomföra projekt på. Något 
som föranlett ett allt mer tätt samarbete mellan offentliga och privata 
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�����������������%��������������������"������	������������������
modell för offentlig och privat samverkan (Cars & Snickars 1994, s83). 
I en sådan modell skapas ett vanligt bolag där berörda offentliga och 
privata aktörer delar på ägandet av bolaget som i sin tur har ansvar för 
uppförandet, skötseln och ägandet av det som ska projekteras (Cars & 
Snickars 1994, s83-84). Slutmålet med bolaget är att det ska gå med 
vinst vilket ska leda till att privata aktörer får utdelning på sina invester-
ingar och att de offentliga aktörerna inte ska behöva använda skatte-
medel för att genomföra projekten (Cars & Snickars 1994, s84). En 

Bild 8. Cars och Snickars menar att privata aktörer 
är snabbare och mer effektiva än offentliga.

nyckel i kritiken som 
riktas mot det Svenska 
systemet, som bygger 
	����������������"�������
på skatteintäkter eller 
genom lån via riks-
gälden, är dess brist på 
incitament att bli effek-
tivare (Cars & Snickars 
1994, s85). Det menas att 
kommuner inte tar åt sig 
teknisk innovation och 
tids- och arbetssparande 
produktionsmetoder i 
samma mån som privata 
aktörer gör. Privata aktörer har också möjlighet till effektivare besluts-
processer än offentliga aktörer (Cars & Snickars 1994, s87). Det beror 
starkt på de generellt mindre grupperna som är involverade i besluts-
fattandet hos privata aktörer men också för att de i regel är mer homo-
gent sammansatta och har tydligare mål att sträva efter än de offentliga 
aktörerna.  

En viktig fråga att ställa i sammanhanget, inte minst ur demokrati-
synvinkel, är hur de många intresse n kommunen ska företräda lyckas 
hävda sig mot de privata intressena. Det är inte helt oproblematiskt för 
kommunen att företräda offentliga intressen i samklang med en aktör 
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som fullt legitimt kan ha enbart vinstmaximering som förhandlingsmål 
(Cars & Snickars 1994, s86). Förhandlingssituationen för en kommun 
är betydligt mer komplex än så då de ska förhålla sig till allt från så 
abstrakta saker som rättvisa och social hänsyn (Cars & Snickars 1994, 
s86) till kommuninvånarnas skattepengar och effekterna besluten kan ha 
på den bebyggda miljö (Cars & Snickars 1994, s84). Detta görs väldigt 
tydligt om de privata och de offentliga aktörernas syn på ett projekts 
sakinnehåll studeras närmare (Cars & Snickars 1994, s86-87). En privat 
aktör har en relativt okomplicerad syn på innehållet i projektet då det 
går ut på att de ska gå med vinst. Detta ska de göra på kort eller 
mellanlång sikt. För de offentliga aktörerna är sakinnehållet betydligt 
mer tvetydigt och tidsaspekten betydligt längre. Cars och Snickars 
(2010, s87) använder ett kontorshus som exempel. En privat intressent 
vill kanske uppföra ett sådan och sedan sälja det med vinst. De offent-
liga aktörerna måste från sin sida hantera att kontorshuset står där det 
står och påverkar sin närmiljö för en oöverskådlig tid. Med bakgrunden 
av denna komplexitet får offentliga aktörer en betydligt mer invecklad 
och långsam beslutsprocess än privata aktörer. Därtill ska tilläggas att 
offentliga aktörer också måste förhålla sig till saker som att olika in-
terna avdelningar kan ha olika mål. Men även att meningsskiljaktigheter 
mellan politiker och tjänstemän kan uppstå. Det offentliga måste också 
förhålla sig till att de är en offentlig verksamhet och måste som sådan 
ha en stor del öppenhet kring sin verksamhet. Sätter man det i relation 
till privata aktörer är de fria att välja vilken information de vill delge 
allmänheten.

FÖRHANDLINGAR MELLAN DET OFFENTLIGA OCH DET 
PRIVATA I STADSSTYRET

Y����"�������������
��������
����	��������������������>�
���������
offentliga kontrollen över planeringen och den helt oreglerade privata 
planeringen (Cars 1992, s7). Den ytterlighet som domineras av det 
offentliga kan beskrivas av privata intressenter som ineffektiv, myn-
dighetsförmynderi och ett ingrepp i individens frihet. Detta medan den 
ytterlighet som domineras av privata aktörer beskrivs av företrädare 
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för det offentliga som cynisk och orättvis. Cars (1992, s7) väljer att 
ta avstånd från båda dessa ytterligheter och lyfter istället samverkan 
genom förhandling mellan privata och offentliga aktörer som den bästa 
avvägningen mellan plan och marknad. 
Y�
����������
�����"�������	���������
������������������������������
till som ändringar i lagen men också i samhället. I den kommunallag 
som antogs 1992 gavs kommunen ett friare spelrum att organisera sina 
nämnder och förvaltningar tack vare att vissa obligatoriska nämnder och 
förvaltningar försvann (Cars 1992, s191). Samtidigt gick det att kon-
statera att den offentliga ekonomin hade försvagats och att vissa värder-
ingar om vad den kommunala verksamheten skulle arbeta med hade 
�����
������&�����	������������
�������������������"�
������������������

Bild 9. Uppgörelser mellan privata och 
offen-tliga aktörer håller på att få en allt 
mer viktig roll i dagens fysiska planering.

att börja söka nya former av 
planering som till större grad in-
volverade privata aktörer. Behov 
uppstod då att i mycket högre 
grad än tidigare förhandla med 
de privata aktörerna. Förhand-
lingarna skulle ske i en ny situa-
tion där det skett en viss förskjut-
ning av makt från det offentliga 
till det privata. 
Ett ofta återkommande problem 
inom det offentliga är att olika 
förvaltningar inte kan komma 
överens internt. I ett antal fallstudier (Cars 1992) gick det att identi-
	��������������������
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av projekt eller regelansvariga kring projekt som inte kunde komma 
överrens. En process som gick att beskåda genom det offentligas öppna 
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���	����������������������������
Något som skulle kunna förhindras om det offentliga anpassat sig efter 

���������������������������������������������������������	���������
kommunen (Cars 1992, s192). Om båda sidor kom till förhandlingsbor-
det mer systematisk förberedda skulle, enligt Cars, ömsesidiga vinster 
kunna göras.
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Ett sätt att nå fram till mer systematisk förberedda förhandlingar skulle 
vara att en kommuns översiktsplan skulle anpassa sig mer efter två 
olika faktorer (Cars 1992, s192). Den första faktorn är att kommunens 
översiktsplan tydligare skulle beskriva kommunens visioner för olika 
����
�����
��������������"��"��������������������������������������"-
pstå i dessa områden. Den andra faktorn handlar om att översiktsplanen 
bör ta hänsyn till och behandla andra intressen än de offentliga. Över-
siktplanen ska då också studera områden som kan bli intressanta för 
privat exploatering. Det kan röra sig om centrala före detta industri- och 
hamntomter eller områden med god ekonomisk tillväxtpotential (Cars 
1992, s192-93). Kommunerna ska alltså vara förberedda på den privata 
marknadens initiativ (Cars 1992, s193). Enligt fall från Haninge strand, 
%���"�����������������������
������������
���"���������������
inte kunnat enas internt (Cars 1992). Om översiktsplanens innehållit 
ovanstående åtgärder skulle en kommun ha det förhandlingsinitiativ 
som hade behövts för att få ett bra förhandlingsutfall (Cars 1992, s194). 
Kommunen skulle då kunna undvika osynkroniserade förvaltningar 
med otydliga rollfördelningar genom att behandla dem i ett tidigt skede 
(Cars 1992, s195). Detta arbetssätt skulle kosta kommunerna betydande 
resurser men Cars menar att det skulle bli lönsamt på längre sikt genom 
att resurser inte behövde försvinna in i projekt som ändå aldrig skulle 
bli genomförda.  

FAROR MED STADSSTYRE SOM BASERAS PÅ NYLIBERALA 
IDÉER

��
�����"��������*�
�����
��������������
����	������������������-
pel på risker som kan uppstå när stadsstyren blir för påverkad av ny-
�����������������������������������������"��������������������������
�
����
stadsstyret (Kokx 2010).
En omständighet som i princip ensam kan driva igenom ett projekt är 
om en väldigt starkt idé uppstår och drivs inom stadsstyret (Kokx 2010, 
s69). Ännu starkare blir detta om denna idé kan uppfattas som den enda 
lösningen för problemet. När den här idén har blivit det dominanta poli-
tiska förhållningssättet drivs den vidare genom att bli den 



UNDERSÖKNING

29

berättelse som visar hur något borde vara och processen enligt nätverks-
styre sätts igång. Det exempel Kokx använder sig av om en stark idé 
rör sig kring idén om blandning av olika typer av bostäder. Det skulle 
säkert kunna jämföras med både de drivkrafter som låg bakom det 
svenska miljonprogrammet eller potentiellt den nutida debatten om 
olika byggnadsstrategier som berör klimatförändringarna. När en idé 
"��
���������������������������
��	�����������������
��������������
��'�
i synnerhet bland ekonomiskt svaga grupper, urholkas (Kokx 2010, 
s70). Den urholkningen blir en följd av det nyliberala tänkande som 
�
���"�������
���������
��������Y�������
�����������������	�������
���
utrymme för boendes åsikter i de samråd som hålls. Till följd av det 
minskade utrymmet för boendes åsikter tappar många tron och viljan 

Bild 10. Kommun och företag är idag fortfarande på olika sidor om vägen. I nuläget 
går de allt närmare varandra vilket Kokx belyser vissa problem kring.

att delta i vidare samrådsarbete. Den stora risken är att de intressen det 
offentliga ska företräda som att förbättra de boendes livsvillkor kan 
bli underordnat andra mer kraftfulla aktörer så som fastighetsägarna. 
Kokx gör den slutsatsen att detta nyliberala tänkande förstärker redan 
existerande maktrelationer, försvagar samhällets handlingsförmåga och 
reproducerar ojämnlikheter (2010, s70).
Den här typen av stadsstyre blir väldigt komplex när offentliga och 
privata aktörer med oklara mål blandas in (Kokx 2010, s88). Trots att 
����������
����������
��	����������
����"����������������������������
����
svåra att övergripa. I synnerhet när offentliga aktörer tvingas till ett 
samarbete med privata aktörer för att de annars inte kan nå sina mål 
p.g.a en förminskad budget. Det offentligas beroende av det privata gör 
sedan att det inte är självklart att processen blir helt transparant (Kokx 
2010, s89). Här menar Kokx att denna typ av nätverksstyre inte gör pro-
�������������
�������������������������""�����������������+/;<;'��^[=��
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Istället hävdar Kokx att effekten blir den motsatta där medborgarnas 
möjligheter att ta del av och påverka beslut minskar. Det allra största 
problemet är det offentligas osäkerhet kring sin relation till det privata, 
kring olika hierarkiska roller och kring vilken roll de ska spela i största 
allmänhet i en föränderlig värld där deras budget ständigt krymper 
(Kokx 2010, s88, s89). Ett tydligt exempel på detta är de allmännyttiga 
�����
�������������������	����������������
������������������������$
nyttiga samtidigt som de är en aktör som ska konkurrera och gå med 
vinst på den privata marknaden (kokx 2010, s89).

EFFEKTERNA AV STARKA PRIVATA AKTÖRER I STADS-
STYRE

I processen kring skapandet av Lindholmen Science Park i Göteborg 
���
��������
���������������������������������
����	�����+����%�
���
2004, s134). Av central vikt i den här koalitionen fanns företaget Eric-
sson som hade intresse av att etablera sig i Göteborg men ställde sam-
tidigt hårda krav för att göra så. Ericsson ville ha ett it-kluster med 10 
000 arbetsplatser i ett centralt urbant läge som skulle vara nybyggt, rent 
och fräscht. I koalitionen fanns också Göteborgs stad, Chalmers och 
Volvo representerat. Enligt då gjorda listor från Göteborgsposten och 
���������������������
���������������������"���������������������+������
i stora drag hade samma innehåll) gick det att konstatera att de i princip 
var identiska med listan över de personer som stod bakom Lindholmen 
Science Park (von Sydow 2004, s136). Även om dessa listor inte kan 
ses som någon absolut sanning är det en intressant indikator över hur 
stark just den här koalitionen var. Sådana koalitioner med aktörer som 
�������������������������������������"�������������������������������
beskrivs som något som funnits i Göteborg under en längre tid (von 
Sydow 2004, s138). Något som accentueras av Göteborgs stadsmuseum 
som hävdar att demokratin i Göteborg är en illusion och att staden alltid 
har styrts av informella nätverk mellan det offentliga och det privata 
(von Sydow 2004, s142). Göteborgs museum var en av de aktörer var 
åsikter negligerades när Lindholmen Science Park skulle planeras (von 
Sydow 2004, s134, s137, s142). Bland de andra negligerade aktörerna 
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fanns Göteborgs parkförvaltning, Göteborgs kulturkommitté, hela den 
������������������������������������������������""�����'�����
���������-
ter ändå aldrig blev hörsammade (von Sydow 2004, s142). Ett fenomen 
har då enligt von Sydow uppstått med en koalition som är så stark 
att det skapar hopplöshet bland dem som har en avvikande åsikt och 
därmed avskräcker dem att ens försöka sätta sig upp mot koalitionen 
+����%�
���/;;?'��<R?=��*��������
����""��������	�������������-
erar den offentliga 
debatten att begrän-
sas vilket i sin tur 
hindrar opp-
ositionella att se 
����
���	������
���
som också motsätter 
sig förslaget ifråga 
(von Sydow 2004, 
s143). En effektiv 
opposition hindras 
därigenom att bildas 
och en känsla av att 
det egentligen bara 
	�������������������
(det alternativ som 
företräds av den 

���������	�
���

���������
�������������������������
�
det en risk att demokratiska värden och medborgarin-
������������
��������������������������������

���

������������������=����������������	���������
Planarkitekterna som arbetade med planeringen av Lindholmen upp-
levde själva att planarbetet gjordes under betydlig mindre öppna for-
mer än vad som vanligtvis är fallet (von Sydow 2004, s141). Ericssons 
��������������
����"�����������������������
������������������
������
Som exempel gavs tillfällen då tjänstemännen valt att gå emot Eric-
ssons önskningar men fått tillsägelse från politiskt håll att gå Ericsson 
till mötes. Det nämndes också att enbart planchefen men inte några 
��
��������������	������
����������������������������`�������������-
tekttävling kring Lindholmen. Till en viss grad hade tidigare planarbete 
också negligerats genom att Göteborgs stad valde att ignorera inne-
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hållet i sin egen översiktplan när det gällde användningen av Lindhol-
�������������"����������������������
�������������
�������������
��
vilket innebar att även medborgarnas åsikter till viss del negligerades. 
Projektet har fått kritik för att vara svårt att påverka genom att det redan 
tidigt hade låsts fast vid ett antal parametrar som koalitionen hade enats 
������+����%�
���/;;?'��<?R=��&�����	��������������������������������
processer med medborgardeltagande reducerades till något ihåligt 
där medborgarna hade inga eller mycket små möjligheter att påverka 
utvecklingen. En slutsats som görs av processen kring Lindholmen är 
att strävan efter att nå vissa politiska mål underminerade medborgarnas 
�������
�����������������"�������"����������������
����������"�����
vis offrades på effektivitetens altare (von Sydow 2004, s144).
Den stora paradoxen i sammanhanget är medborgarnas inställning i till 
"��������������"���������������������&���	�������������������
����
politiken bedrivs men samtidigt en stor belåtenhet med att det händer så 
mycket i staden (von Sydow 2004, s145).

STADSSTYRE I PLAN- OCH BYGGLAGEN

Bild 12. Är plan och bygglagen föråldrad sett 
till hur praktiken kring planering sker idag?

Cars och Snickars 
beskriver en situation 
1994 där planeringen 
inte följer plan och 
bygglagen och lyfter 
fram exempel från 
olika infrastrukturpro-
jekt för att stödja detta 
påståendet (1994, s88). 
De hävdar att lagen inte 
styrt arbetet utan att den 
på sin höjd skymtat i 
bakgrunden. Anled-
ningen uppges vara att lagen inte har hängt med i hur praktiken utveck-
lats där privata aktörer har börjat inta en alltmer central roll i plan-
eringen av den bebyggda miljön. Dock beskrivs det inte som ett prob-
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lem så länge lagen inte handgripligen reglerar eller förbjuder samarbetet 
mellan privata och offentliga aktörer vilket den i sin roll som ramlag 
inte gör. Istället vill Cars och Snickars utveckla praktiken som berör 
samarbete mellan offentliga och privata aktörer. Den största anled-
ningen till att se över praktiken anses vara de nya styrkeförhållandena 
idag där den offentliga sektorn blivit betydligt svagare (Cars & Snickars 
1994, s89). 
Som slutsats kommer Cars och Snickars fram till att ett samarbete 
mellan det privata och det offentliga i sig inte är ett hot mot demokrati, 
miljökvalitet och långsiktighet (Cars & Snickars 1994, s89-90). Istället 
�
����	�����
���������������������������������
�������������������������
Är samarbetena dåligt utformade kan de i sig vara ett hot. Den största 
faran i det sammanhanget är oklara rollfördelningar mellan de olika of-
fentliga och privata aktörerna (Cars & Snickars 1994, s89).   
En ny plan- och bygglag trädde i kraft den andra maj 2011. Det blir på 
många vis intressant att se hur den i kommer att förhålla sig till den 
situation Cars och Snickars (1994) beskriver från 1994.

INTERVJUER MED AKTÖRER INBLANDADE I STA-
TIONENS UTFORMNING

Bild 13. För att få ett aktörsperspektiv till 
varför Landskronas stationsområde blivit som 
����������������������������
���������������
stationen intervjuats.

I intervjuerna har person-
er som arbetat med den 
nya stationen från olika 
perspektiv fått säga hur de 
resonerade kring det nya 
stationsområdet. Det ak-
törsperspektiv som ges är 
de från politikern (Niklas 
Karlsson, socialdemokrat, 
dåvarande ledamot i kom-
munalfullmäktige och 
����������
='����	�-
planeraren (Oscar Grönwall), mark och exploateringschefen (Anders 
Folkar) och projektledaren (Claes-Göran Jagenroth). De tre sistnämnda 
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är alla anställda inom kommunen men vilket inte behöver betyda att de 
inte agerar självständigt och företräder olika intressen (Cars och Snick-
ars 2010, s87). I det här avsnittet sker en sammanfattning av vad som 
framkom i intervjuerna. Samtidigt förhåller sig avsnittet till den teori 
kring stadsstyre som behandlas i föregående stycke. Där paralleller 
������������������������������	����������������������Y������������������
�����	������
�������������
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������������������������
�����������
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���������������������������������������������������������	�������
Landskrona. Landskrona hade tidigare bara haft ett stickspår och resor 
norrut hade krävt ett byte i närliggande Kävlinge. Samtliga intervjuade 
nämner också att en tunnel under staden var ett alternativ som diss-
kuterades. Den visade sig i slutändan inte vara ekonomiskt gångbar. Vad 
som är intressant här är att observera hur idén med var stationen skulle 
lokaliseras utvecklades. Idén blev tillslut så stark att andra alternativ 
och intressen (så som bevarandet av jordbruksmark) helt åsidosattes. 
Något som stämmer överrens med Kokx resonemang kring starka idéer 
och deras påverkan (Kokx 2010, s69). Ett tänkande om att den utform-
���������������	�������
�����
���������������������������������������������
och antydes mer eller mindre tydligt i de andra intervjuerna.

Angående utformningen av stationen och stationsområdet har varje 
aktör gett lite olika skäl till varför det ser ut som det gör idag. Deras 
olika förklaringar är inte i strid mot varandra utan kompletterar istället 
varandra utefter de olika perspektiv aktörerna har närmat sig uppgiften. 
Tillsammans ger de en rätt bra bild över hur tankarna kring stationen 
har gått. Angöringen till stationen har varit mycket viktig. Cyklisterna 
skulle ha god tillgång till stationen och ha platsen närmast spåren att 
�������������������"���&��������	������������"��������������
��	������
����������������������������������������������������
�����������	�����
���
parkera ytterliggare en liten bit bort. Bevarandet av den monumentala 
siktlinjen från stationen till Landskronas gamla vattentorn är även det 
en viktig faktor som också är anledningen till att det är så öppet framför 
stationen. Att själva stationen skulle vara en bra entré till staden Lands-
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krona var även det viktigt. Politikern menade att stationsområdet inte 
bara skulle göra ett gott intryckt på den som går av där utan också få 
den som inte går av att vilja gå av där nästa gång den åkte förbi. Denna 
tanke går också att följa i de andra aktörernas resonemang. En entydig 
�""���������	��������������������������
�����������
�"���������������
satte ramarna och bestämde användningen för området medan tjän-
����������	��������
������������������������"���������������������
det dock att det var synd att området hade blivit som det hade blivit. 
Att tomter hade sålts och detaljplaner hade upprättats efter hand och 
inget helhetsgrepp hade tagits. Projektledaren tryckte dock på att det var 
ett politiskt beslut att ha en viss typ av handel i området som i sin tur 
genererade en viss mängd parkeringsplatser. Resultatet blev det öppna 
���
����
���"�����	���������������������
��������%������������������������������������������
�������������
planverksamheten är ineffektiv (Cars & Snickars 1994, s85). Den 
���
���������������������
����������
�����������������	�������������
rollfördelning. Intervjuerna utger sig inte för att ge en fullständig bild 

Bild 14. De intervjuade aktörerna angav en 
rad andra aktörer.

över varför området blev 
som det blev. Men det ger 
en bild och den bilden 
visar på att det funnits en 
tydlig rollfördelning vilket 
går emot Cars och Snick-
ars påståenden. 
En stor del av teoridelen 
kring stadsstyre berör 
möjligheterna och riskerna 
med att privata aktörer 
blir mer delaktiga i den 
fysiska planeringen. Kring 
uppförandet av Lands-
kronas nya station och omkringliggande område har det genom in-
tervjuerna inte framkommit någon större inblandning av privata aktörer. 
&�������������������������������	������������������+�������
��
%�������	���='�����������+�������
�����	�������='�%Z���������������
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kommunen själv. Alla dessa är offentliga aktörer. Även om de är off-
entliga så har det inte betytt att de varit helt överens vilket tydligast går 
att se i kommunens vilja att egentligen ha en underjordisk station mitt 
i staden. Banverket ville inte betala för det och förordade istället en 
placering i stadens utkant. Den enda privata aktören som omnämndes 
var ICA. Det var för att kommunen ville kunna ha en livsmedelsaffär 
som också kunde inhysa biljettförsäljning, vänthall och dylikt i an-
knytning till stationen. ICA var med i ett tidigt skede men det är svårt 
att genom intervjuerna påstå att de hade en inverkan på hur området 
�������
������
�����
�����������������������������
����	�"����������
(som för övrigt är den enda som inte jobbar för Landskrona stad idag) 
är att logistikföretaget DSV, som ska etablera sig i Landskrona öster 
���������������
��'�������������������������
��������������"�����
������
få etablera sig på och hur det ska se ut. En situation beskrivs där först 
företaget Weibull AB har ägt marken och haft provodlingar på den högt 
klassade jordbruksmarken och att området tidigare varit helig mark för 
kommunen och inte kunde exploateras p.g.a. detta. Efter att kommunen 
köpt marken av Weibull AB och DSV visat intresse har alla tidigare 
intentioner och planarbete om området fått stå åt sidan. Kommunen har 
till stor del gått DSV till mötes. Ytligt går det här att dra vissa paralleller 
till planarbetet kring Lindholmen där också alla tidigare planer kastades 
omkull när en kraftfull privat aktör ville etablera sig där (von Sydow 
2004, s14). Den intervjuade politikern och även nuvarande opposition-
srådet hade ingen vetskap om hur den processen gått till och hänvisar 
till det sittande styret och tjänstemännen. De övriga två personerna som 
intervjuades tillfrågades inte om DSV då den aktuella informationen 
först dök upp när de redan var intervjuade. 

Ställs frågan om hur stor hänsyn som tagits till jordbruksmark råder 
ett visst mått av oenighet om i vilket skede ämnet diskuterats och hur 
mycket det diskuterats. Omdömena är dock samstämmiga i att frågan 
inte varit särskilt viktig och oenigheten ligger snarare i hur lite ämnet 
diskuterades än hur mycket det diskuterades. Förvåning uttrycktes från 
���������������������������������������""�������������������������
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VARFÖR LANDSKRONAS STATIONSOMRÅDE?

Som planområde och exempel för det här arbetet har Landskronas nya 
stationsområde valts. Landskronas stationsområde är byggt på mycket 
högt klassad jordbruksmark och används idag inte effektivt. Att göra 
om det är i linje med det här arbetets frågeställningar kring jordbruks-
mark. Genom att bygga och förtäta just det här området kan den tidigare 
exploateringen av just stationsområdet motiveras lättare och förhindra 
att ny jordbruksmark tas i anspråk för exploatering. Hela kommunen 
är också mycket aktuell för frågeställningen med tanke på hur mycket 
������[$<;����
�����	������
����������������������������������
planeras på denna.

INVENTERING

Inventeringen är 
genomförd med hjälp 
av Lynchs fem be-
grepp (1960). Lynchs 
begrepp ges en kort 
introduktion där deras 
innebörd utreds. 
Begreppen tillämpas 
sedan på planom-
rådet. Landmärken 
(landmarks), noder 
(nodes), stråk (paths) 
och gränser (edges) 
	������"������
��"��
inventeringskartan 
medan distrikt (districts) anses beröra området som sin helhet och där-
för bara behandlas i texten. Noder och landmärken är också märkta med 
��������������
�����"���	������������

Karta 6. Planområdets plats i Landskrona.
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INVENTERINGSKARTA

Karta 7. Inventeringskarta skala 1:5000 A5.
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LANDMÄRKEN

Landmärken är fysiska objekt av sådan dignitet och storlek att dem 
���"�������������������������������������
���
����	�����������+#����
1960, s48). Landmärken kan, men behöver inte, stå i det inverterade 
området. Om de är stora nog att synas från området kan de räknas dit 
ändå. I fallet stationsområdet står dess mest anmärkningsvärda land-
märke inte på området men går tydligt att se därifrån. Det rör sig om 
Landskronas gamla vattentorn (A på inventeringskartan). Anmärknings-
värt är att tornet ligger precis i linje med utgången till den tunnel som 
går under spåren. En axel som förstärks av att markbeläggningen är 
utformad som en linje mot tornet samt att linjen fortsätter på ett monu-
mentalt vis genom den lilla parkyta som anlagts framför stationen. Det 
går att röra sig som fotgängare i den här linjen från stationen ända fram 
till cirkulationsplatsen där ringvägen börjar. När ringvägen startat går 

�������������������������������������������
���������
������	����������&���
andra tydliga landmärket är ett konstverk i form av en stor röd näckros 
(B på inventeringskartan) som är placerad på den stora rondell som ock-
så ligger i den linje som går mellan vattentornet och stationsbyggnaden. 
Näckrosen förstärker på många sätt hela cirkulationsplatsens gestaltning 
och visar att det är en betydelsefull plats nämligen i inloppet till stadens 
tågstation. Själva stationsbyggnaden (C på inventeringskartan) utgör 
områdets tredje landmärke. På samma vis som vattentornet är en monu-
mental blickfångspunkt i den ena änden av axeln så fyller stations-
byggnaden samma funktion i den andra med sitt förhöjda och utstick-
ande mittparti. Stationsbyggnaden i sig är egentligen två identiska 
byggnader placerade på de två plattformarna med en inglasad vänthall i 

Bild 15. Landmärke C, stationsbyggnaden. Bild 16. Landmärke B, Näckrosen på ron-
dellen.
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Bild 17. Landmärke A, Landskronas gamla vattentorn.

varje komplex. Stationsfunktioner som biljettförsäljning, café och vänt-
����	������������������
������������
��Y��$������
�������������
delvis måste betraktas som en del av stationskomplexet.

NODER

Noder är strategiska mötes-
platser där olika transport-
vägar korsar varandra (Lynch 
1960). Dessa transportvägar 
kan vara av samma slag som 
�������������������������
möts på ett torg. De kan också 
���������������������"��������
som möts i en punkt där det 
går att skifta mellan dessa 
transportslag som att t.ex. som 
fotgängare kunna kliva på en 
buss.

Bild 18. Nod 3, ytan framför stationen där 
bussar, tåg, fotgängare, bilister och cyklister 
möte. På bilden är Landskronas trådbussar.

Den största och mest självklara noden i stationsområdet är ytan precis 
väster om spåren (nummer 3 på inventeringskartan). Till den punkten 
��
�������$��������������'���������������������������"����&���	����
cykelställ, parkeringsplatser, sittplatser, busshållplatser, perronger och 
människor som rör sig mellan dessa och vidare till andra platser. 
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Cirkulationsplatsen strax väster om stationen (nummer 2 på inventer-
����������=������������
��������
��������������	�����������
kommer från olika riktningar och fördelas vidare av rondellen mot 
staden, stationen och söder eller norrut på ringvägen. Under cirkultions-
"�����������������������������$������������	�������
Norr om cirkulationsplatsen är en in- och utfartsväg (nummer 1 på in-
venteringskartan) till stationsområdet som också korsas av en gång- och 
cykelväg som fungerar som en nod. 

Bild 19. Nod 2, cirkulationsplatsen där 
�����������
�������
��������������
�

Bild 20. Nod 1, områdets norra utfart 
����������������������������!������
och cyklister.

STRÅK

Stråken är där brukarna vanligtvis, ofta eller potentiellt rör sig (Lynch 
1960). Längs stråk kan människor röra sig till fots eller med olika typer 
av fordon såsom cykel, bil, buss eller tåg. I den här inventeringen har 
fokus legat på att röra sig till fots vilket också är det enda rörelsesättet 
���������������"����������������������%���������������������
���	����
koncentrerade kring stationsbyggnadens västra sida och leder sedan 
vidare därifrån till andra delar av staden. En stor del av dessa stråk är väl 

�	�����
�������������������������
���	�������������
���
�	�����
��
i utkanten av parkeringszonerna. I något fall har dessa gångstråk marker-
ats genom att andra beläggningsmaterial än den som lagts på parkerin-
gen (som i huvudsak är asfalt) har använts. Gång och cykelvägarna leds 
vidare västerut genom en tunnel som går under ringvägen.
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Längs områdets nordvästra utkant på ängsmarken och i gräns med 
industriområdet där går en svagt upptrampad stig. Den fungerar som ett 
litet avstickande stråk som förgrenar gång- och cykelvägarna som går i 
de nord- och nordvästgående riktningarna.

Bild 21. Genom området går många gång- och cykelstråk.

�����""��	��������
������
�����������
����
mindre stig med lite informell karaktär.

Bild 23. På vissa ytor har stråken mar-
kerats genom användningen av olika 
stenplattor.

GRÄNSER

Gränser är element som inte är att betrakta som stråk utan snarare som 
barriärer som förhindrar framfart (Lynch 1960). Kring själva planom-
��
���	�������������
������
��������������Y�����	�������������'�����
������
norr jordbruksmark, i väst ringleden och i nordväst ett inhägnat industri-
område. Alla dessa är som fotgängare mer eller mindre svåra att beträda 
�����������&�������������
�	���������������������������������"�����-
rådet. Bortsett sedan från byggnaderna går det att röra sig ganska fritt 
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i området med ett par undantag. Dessa undantag utgörs av byggnader 
��
���������������������
��������&���	����������������������������������
lägre mindre kraftiga stängsel men de utgör alla gränser. Ett av dessa 
områden är livsmedelsaffären ICA:s angöringsområde. De övriga är 
���������������
�������������������
����
������
�������������&���	����
även ett sådant område i planområdets södra del. Att hela områdets 
nordöstra kant är inramad av stängsel gör det helt otillgängligt för per-
soner som inte jobbar eller har andra ärenden där.

�����"#��	���������������
��������!�
���
i form av höga staket.

Bild 25. Järnvägen utgör gräns i områdets 
östra del.

�����"$��%�����&�
�����&�������!�
��������
riktningar.

Bild 26. Ringvägen utgör gräns i områdets 
västra del.

DISTRIKT

Ett distrikt är ett område som tack vare sin sammanhängande stil eller 
�����������
����	����������������������
�����������������������������$
ande distrikt (Lynch 1960). Ett distrikt kan också särskiljas genom 
spatiala faktorer som att det skiljs från omkringliggande områden av 
gränsskapande objekt såsom t.ex. större vägar, järnvägsspår eller parker. 
Hela planområdet framstår tack vare sina skarpa gränser som ett eget 
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��������������
�	�������
�������������
��������������������������
särskilja från närliggande områden genom en gemensam stil i planer-
ingen med stora öppna ytor. Även områdets användning skuler sig från 
granområdena.

Bild 28. Området är ett tydligt och väl avgränsat distrikt med distinkta skillnader till 
bebyggelsen och jordbruksmarken runt om kring. 
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Karta 8. Planområdet som det ser ut idag. Skala 1:5000 A5.

PLANOMRÅDET
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ANALYS OCH RESULTAT

ANALYS AV PLANOMRÅDET

Analysen av stationsområdet är baserad på Panerais typologiska 
analysmmodel (Panerai, Depaule och Demorgon 1999 i Abarkan 2000, 
s61-62). En analysmetod där olika delar av ett område utskiljs och ställs 
i underställd ordning till varandra som t.ex. byggnadsdelar till byggnad-
er och byggnader till kvarter (Panarai 1999 i Abarkan 2000, s62). Dessa 
delar kan sedan inte ensamma utgöra en analys utan måste samverka 
i en typologi som blir ett totalt system av förhållanden. I analysen av 
Landskronas stationsområde analyseras en rad element i den ordning 
där det börjar med det mest överställda och slutar med det mest under-
ställda (byggnader är t.ex. överställt de hårdgjorda ytorna). Därefter 
ställs de mot varandra i ett sammanfattande stycke.

BYGGNADER

Även om det mellan enskilda byggnader går att 
observera en del skillnader i kvalitet och arki-
�������������������	����
��������
������������
nämnare. Framför allt är bebyggelsen mycket låg. 
Våningsantalet är ganska jämt fördelat mellan en 
respektive två våningar. Visuellt luras man av vissa 
������
��������
�������������������������������
-
erna har två våningar när de i själva verket bara 
har ett plan med högt i tak. Byggnaderna står fritt 
från andra byggnader och bildar ett ganska öppet 
landskap. Öppenheten och den låga hushöjden gör 
att området har haft svårt att bilda ytor med rums-
liga kvaliteter. Intrycket som skapas är att bygg-
naderna blir till enskilda objekt istället för att 
forma en sammanhängande helhet. Arkitektoniskt 
går området, lite förenklat, att dela in i två de-
lar. Den första delen är området kring stationen 

Karta 9. Stationsom-
rådets byggnader. 
Nummer visar vilken 
byggnad som är på 
vilken bild. 

1
2

3

4 5

6

7

8

9

10 11 12
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med parkeringstorget söder om detta. Det andra är området norr om 
���������������������������	����������������
�������
�����
���������-
lunda sammanhängande arkitektonisk stil med inslag av klassicistiska 
element och rött tegel. En helhet som dock störs något av att där ligg-
er en byggaffär med ljusgrå plåtfasader och en handelsbyggnad med 
fasader med mycket glas och mörkgrått stål. Den norra delen av områ-
det präglas av kontor och småindustrifastigheter med lägre gestaltning-
skvaliteter. Lidls handelsbyggnad ligger även inom det här området. 
Den är präglad av samma massproduktionsindusarkitektur som känne-
��������
�����������#�
���������������"��
��������������������"������
relativt bra in på arkitekturen i den norra delen av området som helhet. 
Någon enstaka byggnad sticker ut som t.ex. en kontorsbyggnad som 
�����������
�������""����������������"���
�����������"���������`���
������
�����������������
���������������	����������������������
���+��
synnerhet i det nordöstra hörnet). Detta medför att stora ytor blir otill-
gängliga samtidigt som de inte är estetiskt tilltalande. Bebyggelsens 
ganska ensidiga funktion som arbetsplatser medför att efter arbetstid 
ligger stora delar av området helt öde, bortsett från stationen där det rör 
sig människor så länge tågen går. Värt att notera är att de fastigheter 
med stängsel kring sig är koncentrerade, med undantag för ett hus, till 
den plats i området det rör sig minst människor i nämligen i det nord-
östra hörnet. 

Bild 29. Byggnad nr 1. Bild 30. Byggnad nr 2. 

Bild 31. Byggnad nr 3. Bild 32. Byggnad nr 4. 
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Bild 33. Byggnad nr 5. Bild 34. Byggnad nr 6. 

Bild 35. Byggnad nr 7. Bild 36. Byggnad nr 8. 

Bild 37. Byggnad nr 9. Bild 38. Byggnad nr 10. 

Bild 39. Byggnad nr 11. Bild 40. Byggnad nr 12. 
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HÅRDGJORDA YTOR

De hårdgjorda ytorna innefattar vägar, 
parkering och området kring järn-
vägsspåren. Gång- och cykelvägar är också 
hårdgjorda ytor men med delvis ett annat 
syfte och behandlas därför i ett separat 
stycke. I relation till mängden bebygg-
else är en mycket stor del av marken 
hårdgjord. Huvudsakligt material är asfalt 
med undantag för området kring spåren 
som är krossad småsten. Huvudsakliga 
användningar är parkeringsplatser, vägar 
och angöringsområden. I området bedrivs 
det mycket handel som medför ett visst 
behov av parkeringsplatser (i synnerhet 
byggaffären vars kunder i princip måste 
ha en bil med sig för att kunna ta med 

Karta 10. Områdets hård-
gjorda ytor.

sig varorna där hem). Även kontoren i området kan förväntas behöva 
ett visst antal parkeringsplatser. Antalet parkeringsplatser känns ändå 
överdimensionerade i synnerhet om de sätts i relation till hur många 
"��������������
���
���""�����Y�
�������������
��������������	������
läget (7 minuter till Landskronas centrum, 12 minuter till Helsingborg, 
<@��������������#��
����R;�����������=����
��
���	�����"�������������
�����
������������������������������������
��������������	��������
��
handlar eller åker till jobbet vid stationen. Detta skulle leda till att färre 
parkeringsplatser behövdes.
De stora vägytorna har sina främsta fördelar att det är väldigt enkelt och 
praktiskt att ta sig runt med bil i området. Ur ett hushållningsperspektiv 
	����
���
���������������������������&��������������������������
�������-
�������������������������������
����G�������������	��������������������
(fyra vägar om gång och cykelvägen också räknas in) som löper para-
llellt med varandra med enbart smala grönytor mellan sig. En fördel 
med vägnätet är att om man närmar sig stationen västerifrån får man 
som bilist eller bussresenär uppleva stationens monumentala uttryck. 
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Bild 43. Parkeringsplats för tågpendlare. Bild 44. Parkeringsplats vid ICA.

Bild 45. Vägnätet är mycket ytineffektivt. På en plats löper fyra vägar parallellt med 
varandra.

Bild 41.Stor hårdgjord yta norr i områ-
det.

Bild 42. Stora ytor med parkeringsplat-
ser vid Lidl.

GÅNG- OCH CYKELVÄGAR

Områdets gång- och cykelvägar går att beskriva på ett liknande sätt 
som områdets andra vägar. De är bekväma att ta sig fram på och det 
är bekvämt att det är lite avstånd till bilvägarna. Att det går en tunnel 
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��
���
���"���������������������������	��
(området kring rondellen) gör att både bil och 
����$������������	�������������������"��
utan att störa varandra. Genom att gång- och 
cykelvägar är utformade som de är med stora 
ytor mellan sig och bilvägarna och med en 
tunnel är de väldigt ytkrävande. Att cyklarna 
givits prioritet och får ställas i cykelställ som 
är placerade nästan hela vägen framme vid 
spåren måste ses som positivt ur ett cykel-
främjande perspektiv. Området precis framför 
stationsbyggnaden är reserverat för fotgängare 
och cyklister och har aktivt gestaltats med 
olika sorters stenbeläggning och utmärkande 
armaturkonstellationer. Trots att cyklister och 
fotgängare har goda möjligheter att ta sig runt 
i området försvinner inte upplevelsen av att 

Karta 11. Områdets gång- 
och cykelvägar.

dessa drunknar lite i en miljö som i första hand är skapad för bilister. I 

���������
����""��������	���"��������������������
�������������&�����
tydliggörs av att den axel, där stationen agerar som en monumental fond 
i ena änden, bara kan upplevas om man närmar sig området från bil 
eller buss. Ska man uppleva den monumentaliteten som fotgängare eller 
cyklist så dyker den inte upp längs det stråk man naturligt rör sig längs 
utan de måste istället aktivt sökas upp. 

�����#'��(����������������
�������������
�
framför stationen.

Bild 47. Närmar man sig stationen som 
fotgängare eller cyklist går man miste om 
platsens monumentalitet.
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Karta 12. Områdets 
grönytor.

�����)*��	���������
�����!��
�����������
���������������!�������

Bild 51. I allmänhet är grönytorna väldigt 
utspridda och saknar tydlig funktion.

Bild 48. Gång- och cykelvägarna är i prin-
���������
���������������������������

Bild 49. Gång- och cykeltunneln under 
ringvägen  är praktisk men ytkrävande. 

GRÖNYTOR

�������������
���������������
�������
��	����
det väldigt stora grönytor. Ser man på ett luftfoto 
är färgen grön bland de mer dominanta. Men 
grönytorna består nästan uteslutande av gräspart-
ier inklämda mellan vägar eller områden som har 
blivit över mellan fastigheter och järnvägsspår. 
_�
�����������
����������������	����������
kontor- och småindustrifastigheten i områdets 
nordvästra hörn. Grönytorna skulle kunna beskri-
vas som spillytor, utan någon egentlig funktion, 
förutom att vara mellanrum. De är dåligt ordnade 
och går inte att se som ett sammanhängande 
grönområde. Med undantag för några enstaka 
nyplanterade trädrader saknas också all form av 
aktiv gestaltning av dessa ytor.  



ANALYS OCH RESULTAT

53

Bild 52. Det enda ordnade grönområdet har ett dåligt läge och används sällan.

Områdets 
dagvattendamm.

DAGVATTENDAMM

Y�"�������
������
�����������	�������
��������
�����
Det är en ganska konventionell dagvattendamm som har 
blivit placerad i områdets utkant. Den har inte riktigt 
����������
����������
����&���	����"������������������
��$
vattendammen till något som inte bara är funktionellt 
utan även mer tillgängligt och har estetiska värden i sig.

Bild 53. Dagvattendammen är skapad enbart för att fylla sin funktion och området 
kring den har inte utnyttjas på det vis som skulle kunna vara möjligt.
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TYPOLOGISK ANALYS

Sätts de olika delarna samman till en typologisk helhet framstår en 
väldigt tydlig bild av området. Det är ett område med en fristående be-
byggelse av varierande arkitektonisk kvalitet som är överordnat ett, ur 
���	����������'����
����"������������������
�������"���������$
ytor. Vägnätet är väldigt ytkrävande. Tillsammans bildar de hårdgjorda 
ytorna och byggnaderna en fragmenterad helhet där byggnaderna står 
som ensamma objekt i ett stort och tomt väglandskap. Ett landskap där 
det går att ifrågasätta om byggnadernas är överodrnade vägarna. Man 
kan få intrycket att vägarna i sig nästan är mer målpunkter än byggnad-
���������������������	����
�������������������������������������
��������
Vilket förstås inte stämmer. Utan byggnadernas överordning och deras 
verksamheter hade vägarna saknat en meningsfull funktion. Enbart att 

���	�������������������������
��������
���������������
���������������-
tanke om vad området egentligen försöker vara för något. 

Gång- och cykelvägarna förstärker även de det här intrycket. De är 
separerade från de vanliga vägarna med ganska stora avstånd. Detta 
leder till att det sammanlagda vägnätet, sett som en helhet, tar ännu mer 
"��������������������������������&�������������������	���"������������
i grunden är helt onödig skulle kunna genomföras. Vanliga vägar och 
gång- och cykelvägar måste i större utsträckning kunna ses som delar av 
samma helhet. Två nätverk som är sammanhängande och kan utnyttjas 
på ett mer yteffektivt vis. Separata vägar för fotgängare, men också för 
cyklister, har sin plats i den bebyggda miljön. Det går dock att ifråga-
sätta om det sätt och den omfattning som det tillämpas i stationsområdet 
har gett ett bra resultat.

Sätts sedan den samlade hårdgjorda ytan (gång- och cykelvägar inklu-
derade) i förhållande till grönytorna sväller problematiken kring in-
effektivt utnyttjade ytor ytterliggare. Relationen mellan de båda ytorna 
inom stationsområdet reducerar grönytorna till en sorts mellanrum 
mellan mellanrummen. Detta med anledning av att det är svårt att se 
någon funktion för dessa ytor annat än just som mellanrum. Så blir 



ANALYS OCH RESULTAT

55

även fallet där man försökt att skapa en grön plats att vistas i mellan 
������������"������������������������
����G�������������"���������	�����
����������������������������������������	�������������
������������"�������
kan den i bästa fall betraktas som ett dekorativt inslag. Ställs sedan den 
sammanlagda hårdgjorda ytan samman med grönytorna i underställd 
ordning till byggnaderna förstärks bilden av objekt ståendes i ett stort 
tomrum.

Underställs dagvattendammen grönytorna framstår den som en ologisk 
liten yta där funktion satts framför alla andra prioriteringar. Dag-
vattendammen har potential att berika området och ge det vitalitet men 
är i dagen mest att betrakta som en parantes. 

YTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PLANOMRÅDET

Y�����
������
���
���	�����������

�������
�����������
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det omöjligt att bygga mer i den riktningen så länge industrin är aktiv. 
Hänsyn måste tas till buller från ringvägen och järnvägen. Ringvägen är 
också led för farligt gods och bostäder får inte byggas närmare än hun-
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���������������������������������������*�������#�
��	����
ett vägreservat för en framtida planerad väg som ska hållas öppen.

STRATEGIER FÖR PLANFÖRSLAGET

I det här stycket målas de strategier upp som ligger till grund för plan-
förslaget. Det är uppdelat i två delar. Det första beskriver strategin för 
hur planförslaget ska förhindra ny exploatering av jordbruksmark i 
Landskrona stad. Det andra stycket behandlar de strategier som ligger 
bakom hur den strategi som presenteras i det första stycket ska uppnås 
konkret i planförslagets gestaltning.

STRATEGIER I PLANFÖRSLAGET FÖR ATT FÖRHINDRA 
EXPLOATERING AV JORDBRUKSMARK

Den allra mest grundläggande syftet bakom planförslagets struktur är 
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att området måste bli mer yteffektivt. Läget för jordbruksmarken idag 
är kritisk och därför måste nya lösningar skapas som förminskar eller 
stoppar exploatering av jordbruksmark. Används området mer yteffekt-
ivt innebär det att stadens kan växa under en ganksa lång tid framöver 
utan att behöva ta mer jordbruksmark i anspråk. Strategin för att uppnå 
detta är att området förtätas. D.v.s. att det inom området uppförs nya 
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���������"����������������	�������������
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växa på höjden (ett kocept som kallas jäsning, se även bild nästa sida). 
Samtidigt som en hög grad av förtätning eftersträvas är det samtidigt 
lika viktigt att skapa en trivsam stadsdel av hög kvalitet. 

GESTALTNINGSSTRATEGIER I PLANFÖRSLAGET FÖR ATT 
UPPNÅ FÖRTÄTNING

Ny bebyggelse måste tillkomma i området. Den här bebyggelsen måste 
�������������
�����	����������������������������������������������$
ingar men med möjligheten att ett fåtal byggnader i området kan vara 
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högre (se bild på s. 57). På så vis skapas en strategi för markanvändnin-
gen kan bli effektivare utan att några byggnader behöver rivas. Vägnätet 
måste samlas upp, bli effektivare och tydligt under-ställas bebyggelsen. 
Parkeringen måste lösas på höjden i parkeringshus eller under marken 
i underjordiska parkeringsgarage. Även gång- och cykelvägar måste 
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dess ytineffektivitet). De utspridda och fragmenterade grönytorna måste 
samlas upp i en mer koncentrerad enhet. Det är också viktigt att denna 
enhet får en hög kvalitet som kan främja att de får en hög grad av an-
vändande. Ytan framför stationen saknar, bortsett från cykelparkeringar, 
någon egentlig funktion vilket bäddar för att få trådbussarna närmare 
stationsbyggnaden för en mera praktiskt transaktion mellan tåg och 
buss. Detta får dock försämra möjligheterna för cykelparkering som 
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vattentorn och stationsbyggnaden bevaras, förstärks genom att hus 
högre än omgivande bebyggelse (sex till åtta våningar) uppförs kring 



ANALYS OCH RESULTAT

57

den och blir en del av en mer spektakulär öppning till staden. Området 
kring dagvattendammen ska ses över och utformas så att den tillför 
något mer i stadslandskapet.

Själva synen på området och vad det är för något måste ändras och nya 
�
����"�������������������������
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rådet behöver man inte längre förhålla sig till de skyddsgränser den 
belastar området med. Därefter kan bostäder börja uppföras i området. 
Byggnader för kontor och handel uppförs längs ringvägen för att mildra 
bullret i området. Parkeringshus och andra byggnader uppförs i närheten 
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att rymma bostäder men om det inte skulle visa sig fungera kan de göras 
om till mer tåliga verksamheter som kontor och handel. Området som 
helhet lämpar sig mycket väl för bostäder med sin utmärkta kollek-
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med tät bebyggelse. Om områdets användning också skulle sträcka sig 
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liga byggnader och ökar därmed deras exp-
loateringsgrad utan att ny mark behöver tas i 
anspråk.

den ökade närvaron skulle 
behoven av de höga stängsel 
����	����������
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försvinna. Då är det också 
viktigt att olika funktioner 
som boende, handel, kontor 
och småindustri inte bara är 
representerade i olika delar 
av området utan faktiskt 
ges möjlighet att blandas i 
själva byggnaderna. På så 
vis skapas en stadsdel som 
lever dygnet runt och som 
kan kännas trygg alla tider 
på dygnet tack vare att det 
alltid är människor när-
varande.
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PLANFÖRSLAGET 
FÅGELPERSPEKTIV

Bild 55. 
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Höga hus förstärk-
er siktlinjen mot 
vattentornet och 
skapar en spek-
takulär presen-
tation av staden 
för personer 
som anländer 
från stationen. 
Busshållsplatserna 
har förts närmare 
perrongerna för 
att skapa en 
ännu smdiagere 
övergång mellan 
tåg och buss än 
vad som är idag. 

PERSPEKTIVBILD A

Bild 56.

Bild 57.
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PERSPEKTIVBILD C

Bild 58.
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PERSPEKTIVBILD D

Bild 59.
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PLANFÖRSLAG 

Karta 13. Planförslag. Skala 1:6000 A5.

Parkeringshus i 
närheten av spåren 
ersätter pendlar-
parkeringen och 
ICA:s parkering. 
Därmed frigörs yta 
för ny bebyggelse.

Kontor byggs längs med 
ringleden för att de 
är mer bullertåligaän 
bostäder och kan läggas 
näramre leden för farligt 
god än bostäder. De 
avskärmar också resten 
av området från ring-
vägens buller.

Leden för farligt gods 
����
��������
������
om området. På så vis 
����
����
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som tidigare funnits och 
som delvis förhindrat ut-
veckling kring stations-
området.

Den monomen-
tala siktlinjen 
mot vattentornet 
förstärks genom 
att höga hus 
uppförs längs kan-
terna av den.

På grund av skyddsavstån-
det till leden för farligt gods 
kan inte områdets norra del 
exploateras. Istället för den 
!��
�����
������
��!�������
används marken till jordbruk.

Grönytorna samlas i en 
park. Parkens höga kva-
litet kompenserar för de 
grönytor som försvunnit.

Kvaliteten på platsen 
kring dagvattendammen 
höjs och skapar ytterlig-
gare en grön plats att 
vistas på. Ringvägen 
skärmas av med buller-
plank.

Parkeringshus ersätter Lidl:s 
parkering som istället kan 
bebyggas.

A

A

B

B

Ytan norr om Lidl hålls
öppen för att inte stänga det 
�!���
������
������
�
planerat där

C

D
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Karta 14. Etapp 1. Skala 1:12000 A5. Karta 15. Etapp 2. Skala 1:12000 A5.

Karta 16. Etapp 3. Skala 1:12000 A5. Karta 17. Etapp 4. Skala 1:12000 A5.

ETAPPINDELNING
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SEKTIONER

 Bild 60. Sektion A-A Skala 1:1000 A5.

Bild 61. Sektion B-B Skala 1:1000 A5.
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GÅNG- OCH CYKELTRAFIK

Karta 18. Gång- och cykelkarta. Skala 1:6000 A5.
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bra möjligheter att gå och cykla inom hela området. Gång- och 
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oarer och cykelvägar i kanterna på gatorna.
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TRAFIK
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tral betydelse. En vändplats har skapats framför stationen så att bilar 
och bussar enkelt kan åka in och ut. Endast gatan från cirkulations-
platsen till stationen är huvudgata inom området. Övriga är lokalgator 
�!��������!������
������������������
��\��������������������
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�
från ringvägen och dragits norr om planområdet.
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Skyddsavståndet till leden för farligt gods förhindrar bostäder och 
kontor inom ett visst område. Parkeringshus uppförs och kompletteras 
med vägparkering för att fria mark till ny bebyggelse som idag används 
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�����
W������
�������������
vattentornet och en linje som korsar denna och går genom halva om-
rådet som kröns med en högre byggnad med utstickande arkitektur.

PARKERING, SKYDDSAVSTÅND OCH SIKTLINJER

Karta 20. Karta för parkering, skyddsavstånd och siktlinjer. Skala 1:6000 A5.
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DETALJPLAN
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Karta 21. Detaljplan. Skala 1:6000.
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SAMMANFATTNING
Inledningsvis utreddes i det här arbetet utreddes hur situationen för jord-
bruksmarken i världen ser ut från en global till en lokal nivå. Mängden 
jordbruksmark på jorden är relativt konstant men den högst klassade 
jordbruksmarken försvinner och ersätts av ny mindre produktiv mark 
på bekostnad av bl.a. skogsmarker, däribland regnskog. Under tidsperi-
�
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��������������	����"���"������"��
jorden halverats. En viktig orsak till detta är att jordbruksmarken har 
exploaterats men även att befolkningen på jorden har ökar, erosion och 
ökenspridning har stor haft påverkan. I Sverige importerades år 2008 
?@V����
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�������������������
EU. Idag konsumerar Sverige livsmedel som kräver 3,7 miljoner hek-
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-
bruksmark. I Skåne har hälften av den högst klassade jordbruksmarken 
försvunnit under tidsintervallet 1961-2010. Idag planeras 21 000 hektar 
jordbruksmark i Skåne och Halland för bebyggelse. I de översiktplaner 
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närområde uttalas stor aktsamhet kring att exploatera jordbruksmark. 
Uttalanden som går tvärt emot hur kommunerna agerar i praktiken då 
samtliga planerar att exploatera stora områden med jordbruksmark. 

Arbetet gjorde sedan en teoretisk ansats genom att undersöka stads-
styre (som är en översättning av engelskans urban governance), vad det 
är, tendenser som präglar det idag och hur detta gick att applicera på 
stationsområdet i Landskronas utformning. Det stadsstyre som ligger 
bakom att jordbruksmark exploateras präglas idag, både i Sverige och 
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till en sådan utveckling och menar att den leder till en mer effektiv 
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och berättelser om hur olika projekt ska genomföras vara kan vara en 
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ningen av Landskronas stationsområde. I intervjuer med personer som 
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på olika sätt medverkat i utformningen av stationsområdet går en stark 
�
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förbisågs alla andra intressen. Tvärtemot vad rådande tendenser inom 
stadsstyre pekar på idag hade inga privata aktörer hade haft något större 
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är att i området öster om planområdet har logistikföretaget DSV haft ett 
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noterbart i intervjuerna i förhållande till det här arbetets intriktning var 
den samstämmighet som fanns kring att exploatering av jordbruksmark 
har inte varit någon viktig fråga för kommunen.  

Av intervjuerna gick det också att utläsa att de viktigaste faktorerna för 
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stationen följt av bussar och sist bilar. Det var också viktigt att området 
skulle innehålla bara en viss typ av handel och inga bostäder. 

Stationsområdet har inventerats med hjälp av Lynchs fem begrepp. Det 
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där siktlinje mot det viktigaste landmärket som är Landskronas gamla 
vattentorn. 

Området har sedan genomgått en analys baserad på Panerais typologis-
ka analysmmodel. Vad som då framträdde var ett område med en icke 
sammanhängande bebyggelsestruktur med ett ur hushållningsperspektiv 
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funktion. 

Planförslaget som presenteras i det här arbetet menar till att förtäta 
Landskronas stationområde. Idén är att skapa en effektivare markut-
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och där grönytorna kan samlas och få en tydligare funktion. Anled-
ingen till att en sådan strategi används är att om stationsområdet förtätas 
så behöver inte Landskrona stad under en ansenlig tid framöver ta mer 
högt klassad jordbruksmark i anspråk för ny bebyggelse,
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UTVÄRDERING OCH SLUTORD
Det här arbetet hade som syfte att reda ut en rad frågor. Den första var 
att genom ett planförslag på en konkret plats visa hur det på ett bra sätt 
går att hantera planering i en situation där mycket av den tillgängliga 
marken är högt klassad jordbruksmark. Den andra frågan var att reda 
ut hur situationen med exploatering av jordbruksmark ser ut ur från ett 
globalt till ett lokalt perspektiv. Den tredje frågan syftade på att ta reda 
på varför planområdet, som utgörs av Landskronas stationsområde, ser 
ut som det gör ur både ett stadsstyreperspektiv och ett gestaltningspers-
pektiv. I den här sista delen av arbetet kommer alla de här frågorna
����
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���	�����������������������
�
slutord samt ett stycke med förslag på framtida forskning. 

ATT HANTERA PLANERING KRING HÖGT 
KLASSAD JORDBRUKSMARK 

I det här arbetet föreslås en lokal lösning genom förtätning av ett redan 
hårdgjort område för att inte behöva utnyttja mer jordbruksmark för 
att täcka nya exploateringsbehov. På många sätt måste stadsbyggandet 
i västra Skåne, med hög befolkningsökning och mycket högt klassad 
jordbruksmark, bli smartare. Att bygga tätare behöver inte innebära att 
alla parker försvinner och att alla tillslut bor i storskaliga höghus. Det 
handlar snarare om att använda ytor mer effektivt. Att t.ex. ta vara på 
och förtäta områden som Landskronas stationsområde. Därefter måste 
man se till att det inte skapas nya ineffektiva monofunktionella stads-
delar likt vad stationsområdet är idag. I Nederländerna har man lyck-
ats med att bygga vackra och täta städer med levande stadskärnor. En 
anledning till deras framgångar kan vara att de inte har haft något annat 
val än att tänka nytt då de har haft liten tillgång till mark att bygga på. 
Om jordbruksmark betraktas som något man inte får bygga på skapas 
stora planproblem för de västskånska kommunerna och stora krav sätts 
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de nya kraven måste de västskånska kommunerna anpassa sig och hitta 
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städer samtidigt som den framtida livsmedelsförsörjningen kan räddas. 



UTVÄRDERING OCH SLUTORD

73

SITUATIONEN KRING EXPLOATERINGEN AV 
JORDBRUKSMARK

Utvecklingen kring den högst klassade jordbruksmarken i världen idag 
är oroväckande. Det går att ifrågasätta huruvida Sveriges hanterande 
av den svenska jordbruksmarken och beroende av livsmedelsimport är 
hållbart i längden. De siffror som behandlats i det här arbetet och bes-
varat frågan hur situationen kring jordbruksmark ser ut på olika nivåer 
pekar på ett läge i framtiden som riskerar att bli mycket ohållbart. Källa 
till siffrorna är “Den goda jorden” som är en lobbygrupp. “Den goda 
jordens” material är dock underbyggt av ett gediget källmaterial och är 
att betrakta som trovärdigt. Någonting måste i grunden förändras om 
alla i framtiden ska kunna få livsmedel sett till dagens produktions-
kapacitet samt världens och Sveriges befolkningstillväxt. 

Det går att ifrågasätt om det skydd jordbruksmark har idag räcker eller 
ens är trovärdigt. Vad som framgick av de lästa översiktsplanerna verkar 
det som att det går att göra lite som man vill med jordbruksmarken 
��������������������������������	��������������������������
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bäst klassade jordbruksmarken. Den bebyggs ändå och prioriteras ned 
gentemot i princip alla andra intressen. En möjlig lösning hade varit att 
göra jordbruksmark eller högt klassad jordbruksmark till ett riksintresse. 
Då skulle länsstyrelserna  ha möjlighet att stoppa ny bebyggelse på 
jordbruksmark. De gånger jordbruksmarken skulle kunna bebyggas är 
när marken behövs för ett annat riksintresse. D.v.s. så skulle möjlighet 
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något som är riktigt viktigt som verkligen går att motivera.

VARFÖR STATIONSOMRÅDET I LANDSKRONA SER 
UT SOM DET GÖR IDAG

Genom intervjuerna med några av de aktörer som varit med och utfor-
mat Landskronas stationsområde framgick en rad viktiga faktorer till 
varför stationsområdet ur ett gestaltningsperspektiv ser ut som det gör 
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idag. Att förstå de avvägningar som hade gjorts tidigare var en nyckel 
till att göra ett planförslag för ett förnyat stationsområde. I intervjuerna 
gick det att utläsa att det skulle vara lätt att ta sig till och från stationen 
och angöringen skulle gynna cyklister och personer som åker kollek-
tivt framför bilister. Den monumentala axeln mot Landskronas gamla 
vattentorn skulle utnyttjas. Området bedömdes p.g.a. sitt läge med höga 
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slutändan om alla faktorer läggs samman var det viktigaste med hela 
stationområdet att stationsfunktionen skulle fungera och vara så tillgän-
glig som möjligt. 

För att förstå processerna bakom utformningen av stationsområdet har 
stadsstyre studerats. I det här arbetet framgick det att det mest aktuella 
ämnet kring utvecklingen av stadsstyre idag är att privata aktörer får 
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det att knyta an till en annan anmärkningsvärd faktor som utreddes i 
arbetets teoretiska ansats om stadsstyre. Det rörde sig om starka idéer 
som drivkrafter i projekt. Det var intressant, men också oroväckande, att 
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ligga där den hamnade blev så stark att det knappt diskuterades att den 
skulle byggas på klass 10+ jordbruksmark. Avvägningen att bygga en 
station där stationen byggdes är i sig inte helt fel. Landskrona behövde 
verkligen bättre tågförbindelser. Idéen om på det ytineffektiva sättet 
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�����
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kontor och handel går däremot att ifrågasätta med tanke på den situation 
som beskrivs i det här arbetet kring jordbruksmarkens situation.

SLUTORD

&���	��������������������������������������������������������
anledning till att vara lite självkritisk till det här arbetet. Det är om 
området kring stationen egentligen är det mest attraktiva för Landsk-
rona stad att utvecklas just nu. Sett till hur situationen ser ut för jord-
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bruksmarken idag bör Landskrona stad, för att inte exploatera mer högt 
������
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���������'�����������	���������������������������������
som inte är jordbruksmark. Om kommunen skulle tillämpa den strategin 
måste frågan ställas på vilken plats i ordningen stationsområdet hamnar 
med hänsyn till lägets attraktivitet. Tänkvärt är också om kommunens 
politiska ledning verkligen vill satsa på förtätning som det anges i över-
siktplanen då den planerade expansion sker helt eller delvis på bekost-
nad av jordbruksmark i både öster och norr. En strategi som med tanke 
på läget för den högst klassade jordbruksmarken både globalt, nationellt 
och lokalt måste ifrågasättas. Med detta som bakgrund ska planförslaget 
i första hand ses som ett debattinlägg på hur man kan bygga tätare och 
utnyttja mark på ett effektivare sätt och inte som en färdig lösning för 
Landskrona.  

Till sist måste följande betänkas. Även om förtätning och ett smartare 
stadsbyggande i västra Skåne förordas i det här arbetet så är det ingen 
���������������������
��������������������
������������	�������
�����-
mark kvar att bygga på. Byggs jordbruksmarken bort ökar svårigheterna 
med att få fram livsmedel. Den fråga som i slutändan egentligen måste 
ställas är hur mycket städerna och byarna i regionen kan växa och på 
bekostnad av vad?
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FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA FORSKNINGSFRÅGOR

Det här arbetet har ställt och besvarat många frågor men en rad andra 
frågor som skulle vara intressanta att forska vidare i har också dykt upp. 
Ur ett stadsstyreperspektiv vore det intresseväckande att undersöka hur 
��������������
��"����������������������"������
������������"�����-
rådet där DSV ska etablera sig.

Anmärkningsvärt är att alla namnen (det rör sig om ca tio till femton 
stycken) som har dykt upp kring stationsområdets utformande i både 
skrift och tal har tillhört män. Genusfrågan i stadsplanering har förvisso 
fått ett lyft på senare tid men hade kunnat må bra av att utredas ett par 
varv till.

Det skulle också vara tänkvärt att gå djupare in på kommuners attityder 
gentemot exploatering av jordbruksmark. Det gick att se ett mönster i 
de sju kommuner som undersöktes i det här arbetet. Är det så att 
kommuner i Sverige gärna talar om att bevara jordbruksmarken för att 
sedan göra precis tvärtom?

������������������������
����������
���������������������""���������
fanns ingenting av riktig substans att referera till. Ju djupare frågan 
undersöktes desto mer exponentiell blev vidden av problematiken och 
desto mindre blev den rimliga möjligheten inom den givan tidsramen 
reda ut frågan på ett bra sätt. Därför blir det bara den här korta notisen 
���������������������`�����������������������������
������"�������������
jordbruksverket, Lantbrukarnas riksförbund, Landskrona stad och Läns-
styrelsen i Skåne län målades en bild upp av ett viktigt planunderlag 
som väldigt få vet något om, som är föråldrat och som är uppbyggt på 
lösa subjektiva grunder. En närmare undersökning av det hade varit 
intressant.

Till sist hade det varit intressant att gå närmare in på hur frågan om 
hur attraktivt ett läge kring en station utanför centrum för boende och 
företagare är. Finns det en marknad för bostäder eller kontor i en sådan 
miljö? 



KÄLLFÖRTECKNING

77

KÄLLFÖRTECKNING

TRYCKTA KÄLLOR

Abarkan, Abdellah, (2000). Typo-morfologi: Metoden och dess til-
lämpning på bebyggelsemönster. Nordisk arkitekturforskning, vol. 
1-2 2000 citerar Panerai, P. Depaule J. Demorgon, M. (1999). Analyse 
urbain, Editions Paranthéses: Marseilles 

Bjuvs kommun. (2006) ÖP 2006 Bjuvs kommun 

Cars, Göran. & Snickars, Folke. (1994). Spelet om infrastrukturen. 
Bjärnum: TA-Tryck

&�����
�����
����+/;<<=����""�����
�����
�����
��������>��%����	���

Helsingborgs stad. (2010). ÖP 2010 –En strategisk översiktplan för 
Helsingborgs utveckling

Kokx, Anita. (2010). Between dreams and reality –Urban goveranance 
in the process of Dutch urban restructering. Zeist: A-D Druk b.v.

Kooiman, Jan. (1993). Modern governance, new government – society 
interactions. London: Sage Publications Citerad i: Kokx, Anita. (2010). 
Between dreams and reality –Urban goveranance in the process of 
Dutch urban restructering. Zeist: A-D Druk b.v. 

Kävlinge kommun. (2010) Kävlinge översiktsplan ÖP 2010 

Landskrona stad. (2002). Översiktsplan 2000+ Antagande handling. 
Landskrona: Landskrona stads tryckeri

Landskrona stad. (Landskrona 2009). Översiktsplan 2010 Samråds-
handling. Landskrona: Landskrona stads tryckeri



KÄLLFÖRTECKNING

78

Landskrona stad. (2010). Landskronas vägval –antingen eller… Lands-
krona: Landskrona stads tryckeri.

Lomma kommun. (2010). Översiktsplan 2010 –För Lomma kommun

Lunds kommun. (2010). ÖP 2010 Översiktsplan för Lunds kommun.

Lynch, Kevin. (1960). The image of the city. Cambridge: The MIT press

Newman, Janet. (2001). Modernising governance, New Labour, policy 
and society. London: Sage Publications. Citerad i Kokx, Anita. (2010). 
Between dreams and reality –Urban goveranance in the process of 
Dutch urban restructering. Zeist: A-D Druk b.v. 

Rhodes, R (1996). The new governance: governing whitout govern-
ment, Political studies 44 (4), s. 652-667. Citerad i: Kokx, Anita. 
(2010). Between dreams and reality –Urban goveranance in the process 
of Dutch urban restructering. Zeist: A-D Druk b.v. 

Samuelsson, Eva-Marie. (2009). Fysisk planering av tätortsnära lands-
bygd i Sverige och Danmark. Lantbrukarnas riksförbund citerar Udden-
berg, Eva. (2001). Skånes värdefulla jordbruksmark, Skåne i utveckling 
2001:45, Länsstyrelsen i Skåne län i 

Svalövs kommun. (2007). Översiktsplan för Svalövs kommun

Von Sydow, Åsa. (2004). Exploring Local Governance in Urban Plan-
ing and Development- The case of Lindholmen, Göteborg. Stockholm: 
Universitetsservice



KÄLLFÖRTECKNING

79

ELEKTRONISKA KÄLLOR

Landskrona stad. (2011a). Landskrona i siffror. [Elektronisk].
Tillgänglig: http://www.landskrona.se/Om-Landskrona/Landskrona-i-
siffror-.aspx 
Sökdatum: 2011-03-31

Landskrona stad. (2011b). Landskrona i siffror: Befolkning.[Elektronisk].
Tillgänglig: http://www.landskrona.se/Om-Landskrona/Landskrona-i-
siffror-/Befolkning.aspx Sökdatum: 2011-03-31

Landskrona stad. (2011c). Om Landskrona..[Elektronisk].
Tillgänglig: http://www.landskrona.se/Om-Landskrona.aspx c2011-03-31
Sökdatum: 2011-03-31

Länstyrelsen i Skåne län. (2010). Grönstruktur. [Elektronisk].
Tillgänglig: http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=280131
Sökdatum: 2011-04-12



BILDFÖRTECKNING

80

BILDFÖRTECKNING
Alla kartor och bilder används med tillåtelse från sina respektive 
upphovsmän. Upphovsman till samtliga bildtexter är Mårten 
Espmarker.

BILDER

Framsida. Upphovsman: Mårten Espmarker.

Stadssiluett (på sidornas nederkant). Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 1. 1960 2,2 människor per hektar jordbruksmark på jorden 
illustration. Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 2. 2010 4,5 människor per hektar jordbruksmark på jorden 
illustration. Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 3. 2050 Potentiellt 6,1 människor per hektar jordbruksmark på 
jorden illustration. Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 4 Stora arealer högklassad jordbruksmark försvinner. 
Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 5. Import av livsmedel illustration? 
Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 6.översiktsplaner illustration. Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 7. Privata aktörer mer aktiva i den kommunala planeringen 
illustration. Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 8. Privata aktörer mer effektiva än offentliga? Illustration. 
Upphovsman: Mårten Espmarker.
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Bild 9. Uppgörelser mellan privata och offentliga aktörer illustration. 
Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 10. Kommun och företag på olika sidor om vägen illustration. 
Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 11. Starka aktörer illustration. Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 12. Plan- och bygglagen illustration 
Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 13. Intervjuillustration. Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 14.Aktörsillustration. Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 15. Landmärke C, stationsbyggnaden. 
Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 16. Landmärke B, Näckrosen på rondellen. Upphovsman: Mårten 
Espmarker.

Bild 17. Landmärke A, Landskronas gamla vattentorn. Upphovsman: 
Mårten Espmarker.

Bild 18. Nod 3, ytan framför stationen. 
Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 19. Nod 2, cirkulationsplatsen. Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 20. Nod 1, områdets norra utfart. Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 21. Gång- och cykelstråk. Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 22. Stig. Upphovsman: Mårten Espmarker.
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Bild 23. Stenplattor. Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 24. Gränser inom planområdet. Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 25. Järnväg. Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 26. Ringvägen. Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 28. Flygbild över planområdet. Upphovsman: Landskrona stad

Bild 29. Byggnad nr 1. Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 30. Byggnad nr 2. Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 31. Byggnad nr 3. Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 32. Byggnad nr 4. Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 33. Byggnad nr 5. Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 34. Byggnad nr 6. Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 35. Byggnad nr 7. Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 36. Byggnad nr 8. Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 37. Byggnad nr 9. Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 38. Byggnad nr 10. Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 39. Byggnad nr 11. Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 40. Byggnad nr 12. Upphovsman: Mårten Espmarker.
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Bild 41. Stor hårdgjord yta norr i området. 
Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 42. Stora ytor med parkeringsplatser vid Lidl. 
Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 43. Parkeringsplats för tågpendlare. 
Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 44. Parkeringsplats vid ICA. Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 45. Ytineffektivt vägnät. Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 46. Cykelparkering. Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 47. Monumentalitet förlorad som fotgängare. 
Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 48. Separerade gång- och cykelvägar. 
Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 49. Gång- och cykeltunneln under ringvägen. 
Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 50. Ängsmoråde. Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 51. Utspridda grönytor. Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 52. Dåligt använt grönområde. Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 53. Dagvattendamm. Upphovsman: Mårten Espmarker.
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Upphovsman: Mårten Espmarker.
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Bild 55. Fågelperspektiv planförslag inzoomning. 
Upphovsmän: rendering: Mårten Espmarker, Flygfoto: Landskrona Stad

Bild 56. Fågelperspektiv planförslag. 
Upphovsmän: rendering: Mårten Espmarker, Flygfoto: Landskrona Stad

Bild 57. Perspektivbild A. Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 58. Perspektivbild B. Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 59. Perspektivbild C. Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 60. Sektion A-A. Upphovsman: Mårten Espmarker.

Bild 61. Sektion B-B. Upphovsman: Mårten Espmarker.

KARTOR

Karta 1. Landskronas plats i Öresund. Upphovsman: Mårten Espmarker.

Karta 2. Så är den skånska jordbruksmarken klassad. Upphovsman: 
Region Skåne.

Karta 3. Landskrona stads markanvändningskarta från Översiktsplan 
2000+. Upphovsman: Landskrona stad.

Karta 4. Landskrona och de andra kommunerna vars översiktsplaner har 
granskats. Upphovsman: Mårten Espmarker.

Karta 5. Andel ny bebyggelse som de skånska kommunerna planerar att 
uppföra på högt klassad jordbruksmark. Upphovsman Region Skåne.

Karta 6. Planområdets plats i Landskrona. 
Upphovsman: Mårten Espmarker.
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Karta 7. Inventeringskarta. Upphovsman: Mårten Espmarker.

Karta 8. Planområdet som det ser ut idag. 
Upphovsman: Mårten Espmarker.

Karta 9. Inventeringskarta Stationsområdets byggnader. 
Upphovsman: Mårten Espmarker.

Karta 10. Inventeringskarta hårdgjorda ytor. 
Upphovsman: Mårten Espmarker.

Karta 11. Inventeringskarta gång- och cykelvägar. 
Upphovsman: Mårten Espmarker.

Karta 12. Inventeringskarta grönytor. Upphovsman: Mårten Espmarker.

Karta 13. Planförslag. Upphovsman: Mårten Espmarker.

Karta 14. Etappkarta etapp 1. Upphovsman: Mårten Espmarker.

Karta 15. Etappkarta etapp 2. Upphovsman: Mårten Espmarker.

Karta 16. Etappkarta etapp 3. Upphovsman: Mårten Espmarker.

Karta 17. Etappkarta etapp 4.  Upphovsman: Mårten Espmarker.

Karta 18. Gång- och cykelkarta. Upphovsman: Mårten Espmarker.
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Karta 20. Karta för parkering, skyddsavstånd och siktlinjer. 
Upphovsman: Mårten Espmarker.

Karta 21. Detaljplan. Upphovsman: Mårten Espmarker.
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INTERVJUER 

CLAES-GÖRAN JAGENROTH - PROJEKTLEDARE

Projektledare för det nya stationsområdet (nuvaran biträdande avdel-
ningschef teknik och stadsbyggnad Landskrona stad). Datum för in-
tervju:  2011-04-12.

��������	
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För att Landskrona skulle få tillgång till västkustbanan som för Lands-
kronas del skulle innebära möjligheter att åka tåg i norrgående riktning 
utan att först behöva åka till Kävlinge för att byta. Landskrona stad ville 
ha stationen så nära centrum som möjligt och i början diskuterades till 
och med en tunnel under staden. Tillbyggnaden av västkustbanan som 
också skapade två nya stationer i Häljarp och Glumslöv var dock av så-
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utkant.
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Stationsbygganden tillkom genom en arkitekttävling. Den är utformad 
på så vis att den skall kunna öppnas på andra sidan (i dagsläget är den 
bara tillgänglig från ett håll) för att öppna för möjligheterna att planera 
för ny bebyggelse där. En rad förutsättningar satte ramen för projektet. 
Cyklarna skulle ha närmast till stationen följt av bussarna och sedan 
bilarna. Det fanns också en tanke om att sluta platsen med byggnader 
och skydda för vinden.
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Denna handel behövde stora parkeringsytor eftersom det är affärer dit 
folk i regel tar bilen som ICA och byggaffären. Därför blev utform-
ningen sådan att mycket yta tas i anspråk av parkeringsplatser. 
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de som ritade detaljplanen. Detaljplanens ramar var dock ett politiskt 
beslut. För detaljutformningen stod tjänstemän men förutsättningarna 
sattes av politiker. 
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landade.

ANDERS FOLKAR - MARK OCH EXPLOATERINGSCHEF

Mark och exploateringschef Landskrona stad (idag kvar på samma post 
men delvis pensionerad). Datum för intervju:  2011-04-14.
��������	
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Västkustbanan skulle få dubbelspår. Landskrona var den stad i Sverige 
�������������������������������������������
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Kommunen ville ha stationen så nära staden som möjligt och inled-
ningsvis diskuterades en underjordisk station i centrum. Förslaget föll 
tillslut på att det blev för dyrt men även av tillgänglighetsskäl då det 
visade sig av geologiska anledningar att man hade behövt lägga sta-
tionen 30 meter under marken vilket är längre ner än Sveriges idag 
djupaste spårtunnel vid Östermalmstorg i Stockholm. Det är svårt att se 
att man i Landskrona skulle kunna acceptera detta. Man försökte istället 
få stationen så nära staden som möjligt och därför hamnade den där den 
ligger idag.
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Det var viktigt att ha en sympatisk layout där staden började samt att ha 
en praktisk angöring för bussar och bilar. Anledningen till att det inte 
blev några bostäder där är för att det blev för trångt mellan den yttre 
ringvägen och stationen och att man inte klarade bullernivåerna från 
framförallt tågen.

�������!����������������������������������
���������������������
�������������������������������������

Marken öster om stationen ägs av kommunen och är därför samt genom 
sitt läge Landskronas naturliga utbyggnadsområde. Stationen kommer 
efter att området i öster om stationen exploaterats inte ha ett relativt lika 
perifert läge längre. Byggandet av DSV på den östra sidan motiveras av 
��������������&%�������������������������������������������������
till det motorvägsnära läget i Landskrona så blir resorna kortare och 
utsläppen mindre. Att denna expansion och den som redan skett kring 
det nya stationsomårdet skett på högt klassad jordbruksmark har knappt 
diskuterats. Ämnet har inte diskuterats så mycket över huvud taget i 
kommunen.
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Det skulle vara en snygg entré till staden. Man skulle kunna utnyttja det 
kommersiella läget nära stationen till handel.
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Processen gjordes i ett nära samarbete mellan politiker och tjänstemän 
där förslag passades emellan de båda instanserna tills det var färdigt.
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stadium för att de skulle kunna inhysa vänthall, biljettförsäljning och 
andra funktioner en station behöver i sin byggnad.

OSCAR GRÖNROS - TRAFIKPLANERARE
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stad). Datum för intervju:  2011-04-20.
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Helst ville man ha kvar stationen inne i Landskronas centrum och 
miljöförvaltningen drev den linjen hårt. En lösning med en tunnel 
diskuterades men blev i slutändan för dyr. En säckstation diskuterades 
också men linjen skulle bli för långsam och man skulle inte klara av det 
kapacitetmässigt. Tillslut var stationen vid sitt nuvarande läge den enda 
förutsättningen att få en vettig station till Landskrona det blev tillslut 
det enda alternativet. 
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tionen slagits fast. En arkitekttävling dels om planen för delar av sta-
tionsområdet och för själva stationen vanns av Magasin A arkitekter 
från Landskrona. Angöringen var viktig att få till. J och V projekterade 
sedan. Detaljplanen gjordes av kommunen. Den södra byggnaden som 
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efter det att stationen var byggd och komponeringen kring stationen 
blev såldes inte helt färdig förrän då. Sedan försökte man bygga ungefär 
enligt illustrationerna som gjorts tidigare.
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Viss diskussion fanns innan stationens placering var bestämd. På den 
tiden var den frågan inte något folk brydde sig så mycket om. Kom-
munen hade sedan länge velat exploatera hela området men hade hind-
rats från det för att Weibull ägde marken.
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Magasin A ville göra en koppling till en historisk typ av station med 
bl.a. användandet av mycket tegel. De ville manifestera platsen med 
tydliga siktliner mot Landskronas gamla vattentorn. Siktlinjen mot 
vattentornet var en bärande idé för projektets utformning. Det är därför 
så stora ytor är öppna kring stationen. Planer fanns också tidigare på att 
låta busshållplatserna vara ännu närmare perrongerna. Marken öster om 
stationen hade länge setts som helig mark för kommunen. Politikerna 
vågade inte ta i den med anledning av att den ägdes av Weibull som 
använde den som provjord vilket gjort att den blivit av extremt hög 
kvalitet nämligen klass 10+. När stationen kom dit förändrades dock 
allt och kommunen köpte marken av Weibull. Sedan dess har det varit 
tävlingar om hur den östra sidan ska utformas. Man har också försökt 
att locka till sig olika företagsetableringar och gjort en del planarbete. 
Allt detta sattes åt sidan när logistikjätten DSV ville etablera sig där. 
DSV har fått lite ansvar för att sköta angöringen till sitt område men har 
i övrigt fått göra lite som de velat.   
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Som mycket som jag behövde. Jag var med och bestämde linjen för 
trådbussarna. Bussarna skulle få hög prioritet och har en egen bussgata 
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för utfart som bilar inte får använda sig av. Det är alltså enklare för 
bussar än för bilar att köra kring stationen. 
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aktörer och ville få dom till att etablera sig i området. I ett tidigt skede 
kontaktades ICA och möjligheter att ha en sorts biljetcafé/vänthall i 
samband med deras lokaler diskuterads. Mark och exploateringschefen 
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NIKLAS KARLSSON - POLITIKER

Ledamot i kommunalfullmäktige för socialdemokraterna som hade egen 
majoritet i kommunalfullmäktige när beslutet om stationen fattades och 
hade majoritet tillsammans med vänsterpartiet under uppförandetiden 
av delar av stationen och delar av stationsområdet och var också kom-
munalråd mellan 2002-2006 (idag oppositionsråd). Datum för intervju: 
110427.
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Det var ett villkor för att få västkustbanan till Landskrona. Beslutet 
fattades 1996. Ursprungligen arbetades det med ett förslag att göra en 
underjordisk tunnel med uppgång i den centrala staden och det skulle 
egentligen ha varit den bästa lösningen. En sådan lösning skulle ha 
kostat en miljard extra (ungefärlig siffra) och banverket ville inte ta den 
kostnaden så den föll på Landskrona stad som inte hade råd. 
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Före min tid men Harry Nilsson som är ett gammalt kommunalråd i 
Landskrona (S) drev på att en fördjupad översiktplan för lätt industri, 
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handel och bostäder skulle göras för stationsområdet men så blev aldrig 
fallet. Mark såldes och detaljplaner upprättades bitvis och området 
växta på så vis fram. Egentligen är det synd att inget helhetsgrepp med 
en fördjupad översiktsplan innehållandes bostäder togs från början.
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Vid etableringen av stationen var det inga jättestora diskussioner. Senare 
i processen fanns diskussionen med. Frågan besvaras olika beroende 
på vilket politiskt parti man frågar. Miljöpartiet skulle t.ex. nog vara 
väldigt restriktiva med att exploatera jordbruksmark och sedan skulle 
frågan förlora mer betydelse ju längre ut i den högerpolitiska skalan 
man kommer. I allmänhet är det inte försvarbart att exploatera så bra 
jordbruksmark utan att det exploateras effektivt.
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En drivkraft var att få in en ICA-butik i form av en kvartersbutik som 
också kunde hysa biljettförsäljning och dylikt eftersom SJ inte ville ha 
något kontor där. Det slutade dock med att ICA byggde en mycket stor 
affär där. En annan viktig drivkraft var att skapa en bra entré åt staden 
för den som går av tåget där men också att få de som åkte förbi Lands-
krona att tänka att de borde gå av där nästa gång.
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en politiskt fråga som var ägd av politikerna hela vägen.
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Vet ej.
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