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Förord
Välkommen till mitt examensarbete som är det sista delen i min utbildning på 
programmet Fysisk planering på Blekinge Tekniska Högskola. Examensarbetet 
står för 30 högskolepoäng.

Stort tack till min huvudhandledare Gunnar Nyström och alla kommentarer 
som han har kommit med, tack även till min biträdande handläggare är Thom-
as Hellqvist. Tack även till Kävlinge kommun som bidragit med mitt digitala 
underlagsmaterial och hjälp under arbetets gång. 

Stort tack även till min sambo Patrik som varit ett otroligt bra bollplank och 
stöd under arbetets gång.

Mitt examensarbete handlar om orten Furulunds framtida utveckling. Arbetet 
är uppdelat i tre delar:

Bakgrund
Analys
Förslag

Förhoppningsvis kommer detta arbete bidra till hur man kan tänka sig utveckla 
orten till det bättre.

Trevlig läsning!

Mette
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Sammanfattning
Furulund är en liten ort med 4000 invånare i Kävlinge kommun i västra Skåne. 
Orten är i dag en pendlarort där majoriteten av befolkningen pendlar till andra 
kommuner för att arbeta. Huvuddelen pendlar till de närliggande storstad-
sregionerna Lund och Malmö. Pendlingen sker mestadels med bil de kollek-
tivtrafiken i Furulund inte är välutvecklad. 

Furulund har en bra utgångpunkt för att få ett välfungerande kollektivtrafik då 
orten har järnväg som går genom orten. Lommabanan som går genom orten 
trafikeras i dag enbart med godstrafik. Kommunen och Banverket har länge 
diskuterat en öppning av Lommabanan för privattrafik, detta hade inneburit att 
Furulund hade fått en pågatågsstation (spårbunden lokaltrafik i skåne). Denna 
öppnande av Lommabanan kommer först bli aktuellt när citytunneln i Malmö 
blir klar 2010.

Mitt examensarbete handlar om Furulunds framtida utveckling och hur den 
nya stationen kommer att påverka orten. Den nya stationen kommer göra 
orten mer attraktiv för fler, då det kommer vara möjligt att bo i Furulund utan 
att äga en bil. Furulund består i dag av en ganska enformig bebyggelse där 
majoriteten av bebyggelsen består av enbostadshus. Kävlinge kommun har 
en önskan att skapa en större variation i bebyggelsen och skapa fler områden 
med olika bebyggelsetyper.

Var ska den nya bebyggelsen placeras? Furulund avgränsas av Kävlinge ån i 
norr och högklassig jordbruksmark i söder. Den nya bebyggelsen bör ligga i 
nära anslutning till den blivande tågstationen och ortens centrum. Mitt valda 
placering är ett område som utpekas i Kävlinge kommuns översiktsplan från 
år 2002. Detta område ligger i södra Furulund i nära anslutning av stationen. 

Området avgränsas i söder av en tänkt förlängning av Häradsvägen som kom-
mer ge en genare förbindelse till väg 108 till Lund och Malmö. I norr angrän-
sar området den befintliga bebyggelsen och i öst med den befintliga förbin-
delsevägen till väg 108 till Lund och Malmö.
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Södra Furulund innehåller både boende och verksamheter då Kävlinge kom-
mun har stor brist på attraktiva verksamhetslokaler. Versamhetsområdet 
ligger längstmed Lommabanan, verksamheterna får därmed närhet till kollek-
tivtrafiken för arbetarna samtidigt som området agerar som bullerskydd för 
bostadsbebyggelsen i området.

Bostadsbebyggelsen i Södra Furulund innehåller både enbostadshus och 
flerbostadshus. Den innehåller även radhus/kedjehus samt stadsvillor. 
Flerbostäderna varierar i våningsantal från två våningar upptill sex våningar.

Karaktärdragen i området är grönska och närhet till skola och kollektivtrafik. 
Området innebär en stor bebyggelseökning vilket gör det möjligt för hela or-
ten att förnyas och få en ökad service. 
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Syfte
Syftet med mitt examensarbete är att undersöka möjligheterna för Furulunds framtida utveckling. Hur ska Furulund bli en 
attraktiv boendeort för alla typer av människor? Hur ska nybebyggelse utformas och var ska den nya bebyggelsen ligga? Hur 
ska Furulund bli en mer attraktiv ort. Åt vilket håll ska Furulund växa vidare och hur ska dessa områden se ut? Hur påverkas 
ortens framtid av den nya tågstationen.

Metod och underlag
Jag ska studera ortens hisoriska utveckling samt hur orten ser ut och fungerar idag. Detta ska jag göra med hjälp av lit-
teraturstudier, besök i orten och samtal med personer på kommunen. Resultatet kommer ligga till grund för min analys av 
orten samt förslag till möjliga utbyggnadsområden och översiktligt visa hur dessa områden skulle kunna utformas. Analys-
metoden som jag kommer att använda mig av är Kevin Lynch för att klargöra hur orten används idag, viktiga stråk, områden 
och barriärer. Förslag på hur Furulund ska utvecklas presenteras baserat på bakgrunds- och analysdelen av arbetet.

Avgränsning
Avgränsningen för detta arbete är orten Furulund. Orten är liten och beroende av sin grannort Kävlinge, jag kommer därför i 
vissa aspekter lämna orten för att titta även på den angränsade omgivningen och kommunen.

Stationens läge
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Problemställning
Furulund är idag en pendlarort. Majoriteten av den yrkesverksamma be-
folkningen pendlar varje dag från kommunen för att arbeta, mestadels till 
Lund men även till Malmö, Landskrona och Eslöv. Furulund har dålig kollek-
tivtrafik och de allra flesta som bor i Furulund tar bilen till arbetet eller tar 
bilen till Kävlinge station för att sedan ta tåget till arbetet. 

Idag går Lommabanan genom Furulund och delar orten i två. Lommabanan 
är idag enbart trafikerad av godståg. Kommunens förhoppning är att Lom-
mabanan än en gång skall öppnas för persontrafik som går från Kävlinge till 
Malmö med stopp i bland annat Furulund och Lomma. Med en tågstation i 
orten blir Furulund en mer attraktiv boende ort då man lätt och billigt pend-
lar med spårbunden trafik. Hur ska orten anpassa sig till den förändring som 
tåget kommer att innebära? Hur skall man utveckla orten i framtiden och hur 
ska man bygga ut orten. 

Orten är segregerad då det finns lite variation i bostadstyper och därmed 
även i befolkningsammansättningen. Majoriteten av bebyggelsen består av 
enbostadshus i form av villor och radhus. Det finns väldigt få lägenheter och 
alternativ till villaboendet dels för de äldre som inte längre orkar ta hand om 
en villa och för de yngre som vill stanna kvar i sin uppväxtort men samtidigt 
flytta hemifrån. 

Kommunen värderar närheten till natur och rekreationsområden högt och 
nämner Furulunds furu som ett bra exempel på detta. Furulunds furu anser 
jag inte vara ett bra rekreationsområde då det är svårt att hitta entréerna till 
området och det finns bara ett fåtal stigar som är i ett acceptabelt skick. 

Områdena runt Furulund är mestadels jordbruksmark av hög klass. Detta 
kan skapa problem då Furulund ska byggas ut. Var ska man prioritera ortens 
framtida bebyggelse utveckling eller jordbruksnäringen?

Furulunds furu

Lommabanan

Bostadsområde i Furulund
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Regionen
Kävlinge kommun ligger i Öresundsregionen som står för en fjärdedel av både 
Sveriges och Danmarks samlade BNP. Tillväxten i regionen ligger på 2.7 %. 
Öresundsregionen har den högsta koncetrationen av högutbildad befolkning i 
norra Europa. Det finns 12 universitet där 150 000 studenter läser samt 14000 
forskare (Öresundsregionen (2008)). 

Öresundsregionen är en region med mycket arbetstillfällen och den fortsät-
ter att växa. Med Öresundsbron har fler danska medborgare börjat bosätta sig 
på den svenska sidan. Fler företag flyttar till regionen för att få tillgång till den 
utbildade arbetskraften som finns i regionen. I framtiden kommer det krävas 
mer arbetskraft i regionen för att man ska kunna fortsätta växa. För att kunna 
klara av detta krävs nya bostäder. Kommunerna i regionen erbjuder olika 
möjligheter för boende i olika miljöer. Kävlinge erbjuder närhet till Lund och 
Malmö samt bra rekreationsmöjligheter och bra boende.

Furulund är idag en lugn ort där inte mycket händer. Majoriteten av befolknin-
gen pendlar och spenderar lite tid i orten. Orten ger bra boende för de som 
har råd att köpa sin bostad samt en lugn uppväxtort för barn. På grund av 
ortens läge är bostadspriserna här betydligt lägre än vad de är i storstäderna. 
Furulund ligger ca 1 mil från Lund och 3.5 mil från Malmö har därför ett väldigt 
attraktivt läge för pendlare som jobbar i dessa orter. Ska orten bli mer attrak-
tiv krävs åtgärder för att ta fram det positiva med orten och öka invånarnas 
vistelse i orten. 

Närhet till bra kollektivtrafik och helst spårbunden sådan är något de flesta 
pendlare vill ha i sin bostadsort. Öppnandet för persontrafik på Lommabanan 
kommer att ge detta till Furulund och ökar attraktiviteten för orten då dess 
invånare både kan bo i en lugn ort och ha nära till arbetet utan att använda 
bilen. Tåget ger även möjlighet för en bredare befolkning då man inte längre är 
tvungen att ha bil för att bosätta sig i orten.

Öresundsregionen
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Kävlinge kommun kort historik
Området som idag är Kävlinge kommun har varit bebott av människor i många tusen år. Under vikingatiden utvecklades det som 
idag är Löddeköpinge till en betydande handelsplats. I kommunen finns många kvarlämnor från olika bosättningar från förr. Från 
medeltiden och framtill 1800-talet har Kävlingebygden präglats av ett tjugotal flergårdsbyar (Kävlinge översiktsplan). I samband 
med jordbrukets storskifte planterades det skyddsskog i kommunen för att skydda mot erosion och sandflykt. 

På 1800-talets slut kom järnvägen till Kävlingeby och Kävlinge utvecklades till ett stationssamhälle med sex olika spår som gick 
igenom orten, Kävlinge blev en viktig järnvägsknutpunkt och växte snabbt. Olika fabriker så som jordbruksråvaruförädlande fabriker 
anlades snart i orten. Kävlinge blev snart central ort i området med affärer, service och nöjen. 

När bil blev ett allt populärare färdmedel på 50-talet minskade stationssamhällenas betydelse. Samtidigt skedde den stora indus-
triella strukturomvandlingen vilket medförde att många fabriker lades ner. I Kävlinge kommun blev konsekvenserna av detta att my-
cket av skyddsskogen togs i anspråk som fritidsboende för folk från staden som hade tillgång till bil. Med E6 tillkomst utvecklades 
Löddeköpinge och Hofterup till villaförorter och det blev mer vanligt att fritidsboendena förändrades till permanentboende (Kävlinge 
översiktsplan).

Tätortskarta Kävlinge kommun
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Furulund
I början av 1800-talet var området som idag är Furulund inget annat än en obrukbar sand- och ljunghed. Orterna Lackalänga och 
Stävie angränsade området. I början av 1800-talet hotades Lackalängas kyrka att förstöras av stormar som drog med sanden från 
heden, man beslutades det att man skulle plantera en tallskog i delar av området för att binda marken. I början blev resultatet av 
planteringen inte lyckat då man hade problem med skadegörelse, botet blev när man 1834 anställde en skogsvaktare (Gustavsson, 
R (1998)).

Någon vidare utveckling av Furulund kom inte förrän 1886 då järnvägen mellan Billesholm och Malmö drogs. Intill den anlagda 
furuskogen anlades nu en järnvägsstopp med stationshus samt några intill liggande byggnader för de som jobbade på stationen. 
Stationen döptes efter den närliggande furuskogen. Detta var början till vad som idag är Furulund. Med järnvägen kom även hand-
lare och hantverkare till Furulund.

Kort efter det att järnvägen kom till bygden brann Malmö Yllefabrik AB ner. Denna händelse kom senare ha en avgörande påverkan 
på Furulunds framtida utveckling då ägaren för fabriken August Schmitz beslöt sig för att bygga upp fabriken igen i Furulund. An-
ledningen till att man anlade yllefabriken i Furulund var att fabriken behövde renare vatten för tvättning och beredning av ullen än 
vad man kunde erbjuda i Malmö, närheten till järnvägen och närheten till Malmö ansågs som ett måste. Det negativa med Furulund 
var bristen på bostäder för arbetarna. 1892 stod fabriken klar då hade även mark köpts för att bygga bostäder för arbetarna. När 
fabriken anlades blev det en stor förändring för orten och på några år ökade befolkningen i Furulund från några enstaka till närmre 
1000 invånare. Orten gick från att vara ett järnvägssamhälle till ett brukssamhälle och fick en tydlig brukskaraktär (Kävlinge kom-
munarkiv (2002)).

1943 köptes yllefabriken upps av MAB. 1952 blev Furulund en köping och municipalsamhällena Stävie och Lackalänga slogs ihop 
med Furulund och blev en gemensam storkommun. Furulund var därmed praktiskt taget en stad och hade skyldighet att upprätta 
en stadsplan (Kävlinge kommunarkiv (2002)).

Med bilismens intåg på 50-talet lades många järnvägar ner däribland Furulunds. Orterna utvecklades till förorter och villastäder till 
Lund och Malmö ett alternativ till att bo i städerna. Idag har tågtrafiken fått nytt liv och återigen investerar man i järnvägen. Järn-
vägen som går genom Furulund planeras inom en snar framtid att öppnas upp för persontrafik vilket kan innebära ett stort lyft för 
Furulund som åter får en tågstation.
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Orienteringskarta



Bakgrund
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Furulunds bebyggelse utveckling
1815 fanns inte orten Furulund. Området var jordbruksmark och 
låg mellan socknarna Lackalänga och Stävie. Området var obördigt 
och jorden innehöll mycket sand och man hade därför problem med 
sandflykt. I början av 1800-talet beslutade man sig för att plantera 
furuplantor i området. Denna furuskog som planterades kom sedan 
att ge namn till den blivande orten Furulund.

Bildkälla: Kävlinge kommuns arkiv
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1915
Under slutet av 1800-talet kom järnvägen till området mellan Lacka-
länga och Stävie. Det blev därmed möjligt att utföra handel i området 
och allt fler flyttade till den nygrundade orten som döptes till Furulund. 
Malmö yllefabrik flyttade sin fabrik till Furulund och med den tillfördes 
många arbetstillfällen. Orten började växa upp på norra sidan av järn-
vägen och mot Furuskogen.  

Bildkälla: Kävlinge kommuns arkiv
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1943

1940
Furulund fortsätter att växa och det byggs på båda sidorna om 
spåret samt på andra sidan om Furuskogen mot Kävlingeån. Orten 
får en stadsplan och villlorna börjar spridas i orten. Fabrikens her-
ravälde över orten är på väg att ta slut.

Bildkälla: Kävlinge kommuns arkiv
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2000

2000
Furulund fortsätter att växa mestadels åt väster mot Stävie. 
Flerbostadshus byggs nära centrum och fler områden byggs 
nära ån. Majoriteten av bebyggelsen är norr om järnvägen. 
Fabriken är borta och ersatt av bostäder. Orten har utvecklats 
till en pendlingsort och på nytt blir järnvägen viktigt för orten.

Centrum
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Vad säger Översiktsplanen
Kommunala målet
Kommunen har som mål att erbjuda en ”långsiktigt hållbar och attraktiv miljö 
med goda betingelser för boende, företag och besökare att leva och verka i”. 
Kommunen vill se sig som ett atraktivt boendealternativ i Öresundsregionen 
med attraktiva besöksmål när det gäller rekreation, friluftsliv, kulturturism och 
handel.

Förslagen nybebyggelse
Kommunen vill ha en fortsatt utveckling av de befintliga tätorterna. Vid utbyg-
gnad av tätorterna bör man ta tillvara på orterna karaktär och bygga vidare på 
denna. Kommunen vill ha ett ökat fokus på gaturummen i kommunen. Cen-
trumen i tätorterna har stor betydelse för ortsidentiteten och som mötesplats 
för invånarna. En centrumupprustning för ökad centrumkänsla och service 
utbud bör göras genom miljöupprustning och förtätning av centrum. Nybebyg-
gelse bör upprättas med stor variationsrikedom samt med tillgång till generösa 
parkrum och grönområden. Man vill ha en varierad täthetsgrad när det gäller 
nybebyggelse då alla boendeformer behövs i kommunen samt ett ökat fokus 
på gestaltningen av gaturummet.

Bevarandeplaner
Det finns ett flertal byggnader i tätorterna som är värda att bevara samt rusta 
upp av dessa är bland annat de stationsbyggnader som finns i Kävlinge och 
Furulund. Dessa har pekats ut som länsintresse för kulturvård. Det finns även 
en hel del fornminnen i kommunen då kommunen varit en attraktiv boende 
miljö i flera tusen år. Man bör även bevara de olika kvaliteér som finns i de 
olika tätorterna Kävlinge är en gammal stationsort med mycket tegelarkitektur 
som är bevarandevärd. Man borde även vid ny bebyggelse bygga vidare på 
dessa redan existernade kvaliteterna. Furulund är en gammal bruksort som 
även har anknutningar till stationssamhälle då det ligger intill en järnväg och 
det var järnvägen som ledde till ortens tillkomst. Man bör enligt kommunens 
översiktsplan göra en ortsanalys av tätorterna för att ta reda på hur man bäst 
tar tillvara kvaliteterna och hur man ska bevara och bygga vidare på dessa.

Gamla stationsbyggnaden i Furulund

Kävlinge centrum
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Utveckling av verksamheter
Man bör i möjligaste mån integrera ej störande verksamheter med bostäder. 
Detta ger en attraktivare miljö då området är levande både på dagtid och på 
kvällar och helger.  Större verksamheter har stora utrymmeskrav både på 
lokaler och parkering för anställda och besökare. Utomhusmiljön för verk-
samheter för utformas med mycket grönska för att inte försämra miljön för de 
boende i området.

Grönstruktur
Kävlinge kommun är väldigt stolta över sin fina natur och slättlandskapet som 
finns i kommunen. De vill i möjligaste mån bevara landskapet som det är idag 
och göra det mer tillgängligt för kommunens invånare att ta del av det. De vill 
skapa bättre gång- och cykelvägar genom kommunen för att befolkningen ska 
få större område för rekreation på slättlandskapet. Kommunen vill även att ny-
bebyggelse ska vara i anknytning med de redan befintliga orterna och kyrkby-
arna. Vikten av närhet till grönska är även något de poängterar när det gäller 
de lite större tätorterna. Trädrader och dungar i närheten och längs vägarna 
anser kommunen vara viktiga bidrag till landskapet.

Kommunikationer
Kävlinge vill förbättra kolletivtrafiken i kommunen genom utnyttjandet av de 
stora trafikleder som redan finns på ett effektivare sätt. Detta innebär en mer 
effektiv användning av E6:an när det gäller busstrafik och expressbussar som 
ska vara en attraktiv lösning till bilen för kommunens invånare samt en utökad 
användning av tågtrafik med öppnandet av Lommabanan för persontrafik. 
Kollektivtrafiken ska bli ett konkurrenskraftigt färdmedel till bilen.

Kommunen vill även öka fokus på vägnätets funktionsindelning när det gäller 
genomfart och lokalgator. De viktigaste projekten är en ny väg mellan Löd-
deköpinge och Kävlinge samt förlängningen av Häradsvägen. Man vill även ha 
ökat fokus på trafiksäkerhet samt vägestetik och vill att nya projekt ska utfor-
mas med trädplanteringar. 

Kommunikationer i Skåne: Öresundståg
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Miljömål
Kävlinge vill agera för en hållbar framtid och vill göra detta dels genom att 
storsatsa på kollektivtrafiken. Använder fler buss och tåg som färdmedel blir 
det mindre utsläpp. Trädplantering och fler grönområden i tätorter är även en 
av kommunens satsningar på miljön då växter tar upp koldioxid och ger friskare 
luft. Kävlinge kommun är även med i en satsning med sex andra kommuner 
längst Kävlinge ån tillrinningsområde där man ska genom gemensamma satsn-
ingar för att minska kvävehalterna och övergödningen av Kävlinge ån (Kävlinge 
översiktsplan).

Kävlinge ån är på väg att övergödas
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Bebyggelse
Bebyggelsen i Furulund är typisk för en pendlingsort. Furulund består till stor 
del av enbostadshus. Många är byggda under 1970-talet, det finns även en del 
äldre byggnader från 1920- och 30-talet som är uppförda i tegel med mycket 
dekorationer och former gjorda i teglet. Några enstaka byggnader finns kvar 
från ortens grundande vid 1800-talets slut. Furulund har tydliga områden när 
det gäller både bebyggelsen och avgränsningarna till områdena. För att få en 
större inblick i hur Furulund ser ut och hur dess bebyggelseutveckling har sett 
ut så tänkte jag redogöra för några av de större områdena och vad som kara-
ktäriserar dessa.

Området sydost om Lommabanan
Området är tydligt avgränsat av åkermark och spårområdet. Området består 
av enbostadshus mestadels av tegel. Bebyggelsen i området är inte lika en-
hetlig som bebyggelsen i Kullen är men materialvalet och byggnadernas storlek 
skapar en enighet i området. Tomterna är är stora och strukturen på vägnätet 
tyder på att området byggdes i trädgårdstadsanda. Området är varierat och 
de stora tomterna skapar grönska i området och byggnadernas utformning 
och placering på tomten ger ett varierat gaturum och område.
 

Kullen
Ligger i nordöstra delen av Furulund och är belägget precis som namnet säger 
på en kulle. Området är avskillt från övriga orten av olika trafikleder samt av 
naturområdet Heden. Kullen är ett egnahems område och började byggas 
under 1906-1908. Området började som bostäder av uppsagda textilarbetare. 
Området har byggts ut under årens lopp och det är enbart ett 20-tal byggnad-
er som är från områdets grundande. Det finns även nyare inslag i bebyggelsen 
som är byggda under 1990- och 2000-talet. Området består av enbostadshus 
i 1 till 2 våningar och är byggda i tegel. Området har en väldigt enhetlig känsla 
då även den nyare bebyggelsen har försökt att efterlikna den äldre stilen. 
 

Området sydost om Lommabanan

Kullenområdet

21



Centrum
Centrum består av äldre småskalig bebyggelse från början av 1900-talet 
utmed huvudgatan Kungsgatan och in mot spåret där gamla stationshuset lig-
ger. Längstmed Kungsgatan åt väster ökar byggnadshöjden och bebyggelsen 
består här av flerfamiljshus i tre till fyra våningar. Området med flerbostad-
shus går från Kungsgatan till spårområdet och är tydligt en del av centrum. 
Centrumbebyggelsen har affärslokaler i bottenvåningen och där finns två 
matvaruaffärer i centrum. Området byggdes för arbetarna på yllefabriken. Två 
familjer delade en byggnad och fick två rum och ett kök. Vindsvåningen var 
ett rum och där bodde en ensamståedende arbetare.

Ljungen
Området är ett av de större områdena i Furulund och är beläget norr om Furu-
lunds furu. Området består av enbostadshus mestadels i en våning. Husen är 
byggda i samma tidsperiod under 1940- och 50-talet och majoriteten av byg-
gnaderna är i samma arkitekturstil. Materialen som finns i området är i huvud-
sak tegel men det finns även träfasader och puts. Tomterna är små och husen 
är placerade likadant längs med vägen.

Centrum i Furulund

Ljungenområdet
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Egnahem
Område i sydvästra Furulund som håller på att byggas. Området innehåller 
enbostadshus. Byggnaderna är inte kopplade på något sätt till det befintliga 
Furulund i karaktär och materialval. Husen har olika material och utformning 
från klassiska svenska villor till moderna i alla materialval.

Yllet
Nybyggt område från början av 2000-talet. Området består av enbostadsbyg-
gnader och radhus i samma material och stil. Området är väldigt ensidigt och 
alla hus är typhus  ut.

Det negativa i områdena är att variationen i byggnadstypen är väldigt begrän-
sad. Befolkningssammansättningen blir därför även den väldigt begränsad då 
enbart de som har råd att köpa en egen bostad kan bo i Furulund. Det blir 
även svårt för den yngre befolkningen att bo kvar i orten när de flyttar hem-
mifrån.

Egnahem området

Ylletområdet
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Grönstruktur
Grönska är positivt i många aspekter dels för människans välbefinnande samt 
för det biologiska mångfaldet och djurlivet. Många av Kävlinges befolkning bor 
i Kävlinge just p.g.a. närheten både till naturen och till staden. Denna kvalité 
är något Kävlinge bör bevara och vidareutveckla. 

Riksintressen för natur
Kommunen har 5 naturreservat dessa är Järavallen, Salvikens strandängar, 
Löddeåns mynning, Dagstorps mosse och Stora Harrie mosse. I dessa om-
råden råder särskild skötsel samt skyddsplaner för att bevara den värdefulla 
naturen i områdena (Kävlinge översiktsplan). 

I kommunen finns även 5 områden som är av riksintresse för naturvården. 
Dessa är Saxån-Braån, Västra Karaby-Dagstorps backar-Dagstorps mosse, 
Häljarp-Lomma med inland, Stara Harrie mosse och Stångby mosse. Inom 
dessa områden bör man göra så mycket man kan för att bevara dessa som de 
är. Naturligtvis måste man ta viss hänsyn till det moderna samhällets behov 
av bebyggelse, vägar för boende, arbete och fritid. 

Kävlinge ån
Rinner från öst till väst genom kommunen och intill Kävlinge och Furulund. Ån 
är en viktig vandrings- och reproduktionsområde för fisk och är nordeuropas 
bästa fiskevatten för gädda (Kävlinge PM3). Kävlinge ån är väl använd för 
rekreation och fiske inom kommunen. Ån mynnar i Öresund och mynningsom-
rådet är ett viktigt häckningsområde. Tillrinningsområdet till ån går genom sju 
kommuner och är till största delen jordbruksmark. Ån lider därför av övergöd-
ning och försurning något som man försöker minska genom ett åtgärdspro-
gram för att minska utsläppen (Kävlinge PM3).

Kävlinge ån
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Jordbruk
Kävlinge kommun är en jordbruks kommun större av marken i kommunen 
används som jordbruksmark. Huvuddelen av områdena runt tätorterna i 
kommunerna är jordbruksmark av väldigt hög kvalité. 

Enligt kommunens översiktsplan är:
“Brukningsvärd jordbruksmark är av nationell betydelse och får tas i anspråk en-
dast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen.”
(Kävlinge översiktsplan)

Då jordbruksmarken runt Furulund är klass 9 av 10 möjliga är denna mark 
väldigt värdefull för jordbruket i Sverige och bör i möjligaste mån bevaras 
som jordbruksmark.

Folketspark
Folketspark ligger i södra Furulund. Där finns både det gamla folkets hus 
som idag används väldigt sällan, samt en gammal bokskog och fornminne i 
form av en gravhög. Parken gränsar både till jordbruksmark och villabebyg-
gelse.

Parken står i dag mestadels tom på grund av sitt läge i orten avsides från 
majoriteten av bebyggelsen.  

Jordbruksmark

Folkets park, Furulund
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Furulunds furu
Furulunds furu ligger mitt i Furulund och utgör en viktig rekreationsom-
råde för samhället. Skogen har stora naturvärden dels för att den har 
ett stort biologiskt mångfald och dels för att den är i ett område där det 
annars finns väldigt lite skog. Skogen innehåller mer än femtio olika träd 
och buskarter och är runt 150 år gammal. Runt skogen ligger skolor, 
daghem, badanläggningar och bostäder.

Furulunds fure är en planterad skog och kom till i början av 1800-talet 
då man försökte hindra sandflykt från området då området bestod av en 
sand och ljunghed. Man beslutade sig för att plantera furuplantor för att 
binda jorden bättre. De första åren gick planteringen inte så bra då drän-
gar och pigor från bygden smög in bland plantorna och tog kottar och 
förstörde plantorna. 1834 beslutade man sig för att anställa en skogs-
vaktare för att få bukt på skadegörelsen, detta verkar ha fungerat då man 
har gjort provborrning av vissa av träden på senare tid och dessa var runt 
150 år gamla (Gustavsson, R (1998)). 

När samhället Furulund började växa fram var skogen en central plats för 
sociala aktiviteter då det bland annat fanns två dansbanor och ett tivoli 
där. Folk kom ända från Landskrona för att dansa i Furulund. Det är även 
denna historia som gör skogen speciell. 

Skogen har används flitigt genom tiderna av såväl motionärer som dag-
isgrupper och promenader med hunden. Under åren har den används 
av orienteringsklubben i samhällen, scoutkåren och friluftsfrämjandets 
lokala förening i Kävlinge. Skogen används idag inte till sin fulla potensial 
då den idag är dåligt skött.

Furulunds furu
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Kommunikationer
Kävlinge kommun har ett bra kommunikationsläge med övriga skåne då 
både E6:an, Västkustbanan och Lommabanan går genom kommunen. Detta 
gör att man snabbt kan ta sig till både Lund, Malmö och Helsingborg. 

Kommunen vill hitta bättre och mer effektiva lösningar på hur man ska 
utnyttja dessa kommunikationsstråken både när det gäller säkerhet och 
miljö (Kävlinge översiktsplan) . Man vill få fler av kommunens invånare att se 
kollektivtrafikens positiva sidor. 

I dagens samhälle där vi tydligt kan se miljöförstöringens konsekvenser blir 
det viktigt för både invånarna och kommunen att välja kollektivtrafik. Kom-
munens ansvar är att erbjuda bättre alternativ än att ta bilen.

Järnvägen
Genom Kävlinge går Västkustbanan och Lommabanan. Banverket håller på 
att undersöka om det är möjligt att öppna upp Lommabanan för person-
trafik inom de närmsta åren. Detta hade inneburit att Furulund hade fått en 
pågatågsstation. Denna station hade varit ett stort lyft för Furulund när det 
gäller kollektivtrafik. Västkustbanan försörjer idag Kävlinge centralort och 
Dösjöbro med tågförbindelser genom Pågatågstrafik.  

Det finns två järnvägsstråk som går genom kommunen. En är Västkust-
banan som är en viktig regional bana som passerar Kävlinge. Den andra är 
Lommabanan som går mellan Kävlinge och Arlöv och trafikeras enbart av 
godståg. Spårbunden trafik är viktig för en kommun för den erbjuder snabb 
transport som gynnar både företag och privatpersoner (Kävlinge översik-
tsplan). 

Järnvägsövergång

Lommabanan
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Lommabanan
Under Malmö överenskommelsen (avtal som diskuterade Södra stamban-
ans framtid och dess inverkan på orter som finns längst med denna) ingick 
åtgärder för att möjliggöra pågatågstrafik på Lommabanan. Men byggan-
det av Citytunneln har Lommabanan fått ny aktualitet. För att banan ska 
klara av den ökade trafiken krävs det en del standard höjande åtgärder som 
mötesplatser och vissa signaltekniska ändringar samt plankorsningsändringar 
i tre orter. 

Tänkta framtida stationer på Lommabanan är: Kävlinge, Furulund, Flädie, 
Lomma, Alnarp, Rinnebäck samt slutstation Malmö.

Den nya pågatågsstationen i Furulund anläggs enligt Banverket mellan Solga-
tan och Kungsgatan. Sydost anläggs i nordost samt en söder om spåret. De 
korsande vägarna Solgatan och Kungsgatan stängs och planskilda GC-tunnlar 
anläggs. Bullerhindrande åtgärder som bullerskärmar måste sättas upp intill 
järnvägen. Skärmarna kan komma att påverka stadsbilden negativt. 

En förändring av Lommabanan från godstrafikering till persontrafik kommer 
att innebära att järnvägen i Furulund får ökad barriäreffekt. Det finns idag 
två korsningar i samhället idag och dessa kommer att ersättas med en vid 
Häradsvägens förlängning där det har skapas en planskild vägkorsning. De 
avstängda korsningarna ersätts med planskilda GC-övergångar.

Byggandet av plattformen och möjligheten för möte gör att man behöver 
ta i anspråk mark utanför spårområdet. Detta kommer att kräva en detalj-
planeändring för att möjligöra denna ändring. 
 
De positiva effekterna av ändringen från godstrafik till persontrafik på Lom-
mabanan är att det kommer att bli en överföring av trafik från bil och buss till 
tåg. Denna förändring innebär en minskning i miljöfarliga utsläpp. Buller från 
tågtrafiken kommer även att minska i och med de bullerminskande åtgärder 
som kommer att göras vid införandet av persontrafik på Lommabanan.

Spårområde Lommabanan
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Om Lommabanan ska byggas om från enbart godstrafik till persontrafik är cit-
ytunnelns existens en förutsättning. Att kunna ta tåget rakt in i centrala Malmö 
är en vital idé för hela projektet och någon persontrafik på Lommabanan kom-
mer inte att finnas utan Citytunneln (Banverket, 2001). 

Kollektivtrafiken
I kommunen går det Pågatåg via Kävlinge och Dösjöbro och längst västkust-
banan till Helsingborg, Lund och Malmö. Detta är ett snabbt och miljövänligt 
sätt för invånarna i Kävlinge att resa. Bor man i en tätort utanför Kävlinge är 
tåget inte ett lika självklart alternativ. Det finns idag regionbussar som alterna-
tiv till bilen för de som inte bor i Kävlinge tätort och kan ta tåget (Skånetrafik-
en). 

Regionbussar är även det färdmedel som högstadieelever tar sig till skolan i 
Kävlinge och Löddeköpninge. Då bussarna inte går så ofta används de inte så 
ofta av de som har tillgång till ett alternativt färdmedel.

Stationen i Kävlinge
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Huvudväg

Lokalgata

Kungsgatan

Häradsvägen

Kungsgatan

Vikengatan

Möllegatan

Husarvägen

Stävievägen

Vägnät Furulund



Vägnätet
Det finns ett antal större trafikleder som går genom Kävlinge kommun bland 
annat Europa vägen E6 och riksväg 108/104. E6:an går genom västra delen 
av kommunen och korsar orten Löddeköpinge. E6:an är av stort värde för 
kommunen då närheten till en stor trafikled gör transporter av gods och 
personer snabb och effektiv. Detta gör kommunen mer attraktiv för både 
privatpersoner och företag. Men E6 innebär inte bara fördelar då den alstrar 
mycket buller och utgör en stor barriär i omgivningen. 

Väg 108/104 försörjer de östra delarna av kommunen och bland annat 
Kävlinge och Furulund. Väg 108 är en viktig förbindelse mellan Syd- och 
Nordskåne och har söder om Kävlinge lite mer än 6000 fordon/dygn. Väg 
104 går från Landskrona genom Kävlinge och vidare mot Sjöbo. Vägnätet 
mellan Löddeköpinge och Kävlinge är hårt ansträngt med mellan 5500-7000 
fordon/dygn (Kävlinge översiktsplan). Det finns planer på att lindra denna 
belastning genom en väg till mellan orterna. 

I Furulund består vägnätet mest av lokalgator som försörjer villabebyg-
gelsen. Kungsgatan som sedan övergår i Stävievägen samt Husarvägen är 
de lite större genomfartslederna. Väg 925 är den en lite större tillfartsväg 
som går samman med väg 108 sydost om orten. För att komma till väg 104 
behöver man åka genom Kävlinge. 

Lokalgata i Furulund

Huvudväg i Furulund
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Gång och cykelvägnät
Det finns idag gång och cykelvägnät som går mellan tätorterna i kommunen 
och till viss del även i tätorterna. I övrigt råder det blandtrafik. De flesta 
gatorna är lokalgator och lågt trafikerade, det finns därför inget egentligt 
behov av separata gc-vägar. GC-vägarna som finns idag går mest i grönom-
råden som finns mellan bostadsområdena och fungerar som länkar. 

Kommunen vill skapa en cykelslinga i kommunen som går mellan de olika 
orterna i kommunen. Cykelslingan är även tänkt som rekreationsslinga för 
kommunens invånare för dem att njuta av kommunens jordbrukslandskap 
från cykeln.

Gång och cykelväg i Furulund
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Befintliga GC-vägar



Vägreservat
Det finns två planlagda vägar i Kävlinge kommun. Den största är en ny kop-
pling mellan Kävlinge och Löddeköpinge. Dragningen mellan Kävlinge och 
Löddeköpinge är ännu osäker kommunen har avsatt mark för två alternativ en 
södergående och en norrgående. 

Det finns även en planerad förlängning av Häradsvägen i Furulund. Förläng-
ningen ska agera som en genare väg för Furulundsborna till väg 108. Förläng-
ningen har redan inletts med en breddning av Häradsvägen samt en planskild-
korsning under Lommabanan. Kopplingen kommer att skapa en mer naturlig 
länk mellan Furulund och väg 108 (Kävlinge översiktsplan).  

Häradsvägens förlängning
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Vägreservat Kävlinge kommun
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Pendling
Dagens samhälle är inte längre lika beroende av närhet av arbete, boende och 
service. Bilismen har gjort att man snabbt kan ta sig från en plats till en an-
nan. Detta har lett till det samhälle vi har idag där vi reser allt mer. Vi känner 
inte längre något behov av att bo och jobba i samma ort. Allt fler väljer inte sin 
bostadsort efter där det finns arbete utan det är andra värderingar som styr 
detta val.  

Företag gynnas även av regionförstoringen som håller på att ske i vårt sam-
hälle. Företagen har större frihet att förlägga sin verksamhet där det är mest 
gynnsamt för dem då de kan ta arbetskraft från ett större omland än tidigare.

Men det finns inte bara positiva konsekvenser av ökad pendling och regionför-
storing. Pendlingen leder till ökad bilism vilket i sin tur leder till ökade miljöut-
släpp och buller. 

Pågatåg
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Befolkning
Under 1990-talet hade Kävlinge kommun en befolkningsminskning. Detta kan 
delvis ha berott på att det under denna tiden byggdes väldigt lite nytt i kom-
munen. Under 1998 beslöt därför kommunen att börja statsa på nybyggnad 
igen. Detta ledde till en försiktig bostadsökning vilket i sin tur ledde till att 
kommunen åter fick en positiv befolkningsökning. Kommunen har börjat satsa 
mer på nybyggnad och vill se en utbyggnad på 200 lägenheter/år. 

Sedan 2000 har befolkningen i kommunen stigit från 24500 till 27300 invånare 
vilket är en kraftig ökning. Furulund är kommunens tredje största ort med 
närmre 4000 invånare. Löddeköpinge är kommunens andra största ort med 
drygt 6000 invånare. Kommunen räknar med att befolkningsökningen kommer 
att fortsätta och att man inom 5 år kommer att passera 30000 invånare (Käv-
linge kommun Statistik). 

Kommunen har även ambitioner på att bygga fler flerbostadshus för att 
möjliggöra en mer varierad befolkningstruktur.
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Inforuta Kävlinge kommun:

Befolkning:
Kävlinge kommun   27300 invånare
Kävlinge    8600 invånare
Löddeköpinge    6000 invånare
Furulund    4000 invånare

källa: www.kavlinge.se/kommunfakta



Service
Att ha nära tillgång till service är av stor be-
tydelse för en orts utveckling dels för den lokala 
identiteten och för befolkningen som inte har 
tillgång till bil. Den lokala servicen är en naturlig 
mötesplats för befolkningen i orten.  

Offentlig service
Kävlinge kommun är en liten kommun därför kan 
inte erbjuda all offentlig service i varje tätort. Ser-
vice som kräver större befolkningsunderlag så som 
vårdcentral finns för det mesta i de två största 
tätorterna Kävlinge och Löddeköpinge. Bibliotek 
finns i Kävlinge där även det största utbud av övrig 
service finns. 

Sjukvård och äldreomsorg
I kommunen finns det två vårdcentraler en i Kävlinge och en i Löd-
deköpinge. Det finns ett ålderdomshem i Furulund som heter Tall-
gården. Apotek finns det i Kävlinge och Löddeköpinge. Närmsta 
sjukhus är Lunds universitets sjukhus dit tar man sig på mindre än 15 
min. 

Skolor och Förskolor
Furulund har två grundskolor Lackalängaskolan och Ljungenskolan. Någon 
gymnasieskola finns inte i kommunen utan delas med Landskrona kom-
mun. Det finns 9 stycken skolor i kommunen och två av dessa undervisar 
7-9 dessa är Korsbackaskolan i Kävlinge och Tolvåkersskolan i Löd-
deköpinge. De övriga skolorna ansvarar för undervisning från förskola till 
årskurs 6. Det finns sex förskolor i Furulund: Pilgården förskola, Lacka-
länga förskola, Ljunggården förskola, Förskolan Viken, Ugglan förskola och 
Svalan Förskola. 

Byggnad med restaurang i bottenplan

Skolorna i Furulund
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Kommersiell service
Det finns begränsad med kommersiell service i kommunen dels p.g.a. 
storleken samt den livsstilen som vi lever idag där allt fler kör längre 
avstånd för att handla på externa köpcentrum.

Matvaruhandel
Många boende åker utanför Furulund för att göra sina veckoinköp av mat och 
andra varor. De externa centrumen finns i Lund, i kommunen finns extern cen-
tert Center Syd som är ett stort varuhus med alla tänkbara affärer. Center Syd 
ligger vid Löddeköpinge vid E6:an och lockar till sig köpkraft från hela västra 
och centrala skåne. I Kävlinge finns det lite större matvaruaffärer än vad som 
finns i Furulund. Mer lokala matvaruhandlare finns i tätorterna. I Furulund finns 
det tre lokala butiker Fellie livs AB, Ica och Mat öppet. 

Övrig Service
Den stora handelsplatsen är köpcentret Center 
Syd utanför Löddeköpinge. På Center Syd finns 
många olika affärer och lockar köpare från större 
delen av Skåne. De större tätorterna har alla ett 
visst utbud av kommersiell service men p.g.a. 
storleken är utbudet väldigt begränsat. Närheten 
till större städer gör att utbudet möjligen blir ännu 
mindre än vad det hade varit i en ort som inte 
hade haft samma närhet. Furulund har en be-
gränsad service. För att handla mer än mat be-
höver de boende får åka antingen till Kävlinge eller 
till Lund och Malmö. Nova Lund är ett nytt extern-
centrum i utkanten av Lund dit kan man ta sig på 
15 min från Furulund

Matöppet i Furulund

Ica butiken i orten

Externcentret Nova Lund
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Arbetsplatser

Privata 
Den privata sektorn i kommunen består till största delen av småföretagare. 
90% av de 1700 arbetstillfällen i den privata sektorn i kommunen kommer 
från företag med mindre än 4 anställda. Det finns även större företag och 
fabriker som Barsebäcks kärnkraftverk, Swedish Meat, Solanum. 

Offentliga
Den största andelen av arbetstillfällen inom kommunen finns inom den offen-
tliga sektorn och kommunen. Det finns ca 7000 arbetstillfällen i kommunen. 
Kommunen står för ca 2100 av dessa arbetstillfällen. Arbetena inom den of-
fentliga sektorn finns främst i skola och omvårdnad. 

Idrott
Furulund har många olika platser och lokaler för att utöva sin idrott. Det finns 
ett inomhusbad med 3 bassänger och en idrottshall vid en av skolorna samt 
ett antal fotbollsplaner och andra utomhusanläggningar. Det finns skytteban-
or och den racingbana utanför orten där man kan pröva på motorkross m.m.

Scanfabriken i Kävlinge

Bilisten i Furulund
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Analys

Kevin Lynch
Analysverktyget jag har valt att använda mig av är Kevin Lynchs stadsan-
alys där man ser mycket till hur den befintliga bebyggelsen används och hur 
invånarna använder staden för att hitta. Kevin Lynch menar att man ska vara 
medveten om ortens olika områden och stråk för att kunna göra fungerande 
tillskott till orten.  

Lynch hade en teori om värdet av de visuella kvalitéer i staden. Lynch ville 
ta reda på vilka kvalitéer i staden som befolkningen använder sig av för att 
orientera sig i staden. Han skapade ett analysverktyg för att ta reda på vilka 
dessa kvalitéer dessa är och hur man ska kunna skapa attraktiva miljöer i 
staden. För att kunna analysera staden skapade Lynch fem olika element 
som skulle beskriva de visuella kavalitéerna i staden. 

Lynch fem olika element i staden som man kan använda som referens till den 
mentala bilden som invånarna orienterar sig kring. Dessa kan man använda 
för att förklara stadens olika delar och dess utformnings betydelse för in-
vånarna samt vad man behöver tänka på när man ska planera för nya om-
råden i staden (Lynch, Kevin, 1960).
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Exempel av Kevin Lynchs analys metod från Boston

Major- och minor element

•Vägar/stråk: Gator, trottoarer, stigar och andra områden där 
människor väljer att röra sig genom. 

•Kanter/barriärer: Gränser i staden som känns svåra att komma 
förbi, kan vara murar, järnvägar, vägar, strandlinje m.m.

•Distrikt: Relativt stort område av staden som är präglat av en 
särskild identitet eller andra egenskaper som gör att det inte 
smälter in i övriga staden.

•Noder: Mötesplatser, korsningar områden där man naturligt kor-
sar varandras vägar

•Landmärken: Objekt i staden som agerar som referens punkt för 
stadens invånare. Kan vara en särskild byggnad en affär ett berg 
eller ett monument av något slag.
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Elementen är inte alltid självklara och inte alltid enbart ett element. Till exempel kan man som bilist se en motorväg som en väg 
eller stråk medans en fotgängare ser samma motorväg som en barriär, element i staden får olika betydelse beroende från vilken 
synpunk man ser det från. Elementen är inte isolerade utan förenade med varandra och skapar tillsammans en helhet som utgör 
staden. De olika elementen överlappar eller går ofta igenom varandra.

Stråk är viktiga element i staden då en lättorienterad stad ger trygghet för dess invånare och besökare. Att känna sig vilse är aldrig 
en trevlig känsla och det är därför viktigt med tydliga stråk. De flesta människor som intervjuas ser vägar som ett dominerande 
element i staden. Men detta beroende ändras mycket beroende på hur väl den som blir intervjuad känner staden. De som känner 
staden mindre ser oftast till topografin, olika områden och olika karaktärsdrag för att förklara staden. De som känner staden bät-
tre fokuserar mer på vägarna och deras relationer till varandra. De som kan staden bäst fokuserar mer på att använda landmärken 
som riktlinjer. 

Kanter är linjära objekt som inte är stråk. De är oftast gränser mellan två sorters områden. Kanter finns dels där staden tar slut 
och dels i staden. Kanter i staden kan ibland vara naturliga gränser i form av floder, strandlinje eller höga kullar som gör det svårt 
att komma förbi. Många gånger är det vi människor som skapar dessa kanter eller barriärer när vi bygger större vägar, järnvägar 
o.s.v.

Distrikt är ganska stora områden i staden där det finns tydliga gränser för vad som tillhör området, dessa gränser behöver inte vara 
fysiska utan kan vara psykiska. Skillnader som gör att man märker vilket område man är i kan ibland inte alls ha någon fysisk kara-
ktär utan det kan vara folket som bor i området som gör att det skiljer sig från omgivningen. Andra saker som kan göra att området 
får en särskild karaktär är saker som topografi, byggnader, tecken, skötsel, stadsrummet, användningen osv.

Noder är punkter där olika element möts. Det kan vara en korsning av stråk eller en annan viktig mötespunkt. Dessa noder kan 
vara ganska stora element så som ett torg men de kan även vara små så som en vägkorsning. Andra exempel på noder kan vara 
järnvägs- och busstationer och man kan även ha ett större mer regionalt perspektiv där hela staden utgör en nod.

Landmärken är punkter som man kan använda som referens för att veta var man är. Ett landmärke är något som urskiljer sig från 
den övrig omgivningen något som man kan se på håll. En form som skiljer som från omgivningen är att föredra när det gäller ett 
landmärke det behöver vara något unikt som inte går att förväxla med någon annan plats. Det är viktigt att ett landmärke kan ses 
från många olika håll (Lynch, Kevin, 1960, s 1-117).
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Analyskarta Furulund



Kevin Lynch:
Analys Furulund
Furulund avskärmas av barriärer i både norr och söder. Orten har även ett 
stort huvudstråk som försörjer hela orten och några mindre som går från 
huvudstråket till de olika områdena. Vägen som går genom Furulund heter 
Kungsgatan. På gatan finns även många av ortens mötespunkter i form av or-
tens service. Andra huvudstråk i orten går från Kungsgatan mot bostadsom-
rådena. Viktiga stråk är även övergångarna över järnvägen. Kungsgatan går 
dels till Kävlinge och dels över spåret och övergår senare i väg 934 som leder 
till väg 108.

Möllegatan är ett viktigt huvudstråk då den leder till bostadsområdena norr 
om Kungsgatan där huvuddelen av bebyggelsen är beläggen. Möllegatan leder 
även till ett av ortens mötesplatser Ljungenskolan som är belägen längst Möl-
legatan.

Ljungvallagatan är ett typiskt 
exempel på lokalgator i Fu-
rulund. Det är ett sekundärt 
stråk och är en av de stråk 
som kopplar ihop två viktiga 
mötesplatser Ljungenskolan och 
Vikenbadet. Vägen agerar även 
gräns mellan två områden i or-
ten det stora sammanhängande 
villaområdet Ljungen och det 
centrala grönområdet Furulunds 
furu.

Kungsgatan är det stora stråket i orten

Möllegatan ett andra huvudstråk i området

Ljungvallagatan en lokalgata vid Furulunds furu
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Furulund består av många bostadsområden med tydliga separata karaktärer. 
Några element går igen i områdena. De majoriteten av bostäderna är byg-
gda i tegel. Områdena är ofta omringade av grönstruktur och detta skapar 
tydliga områden och det blir lätt att orientera sig i samhället. Även arkitek-
toniskt är de olika områdena enhetliga då områdena oftast är byggda under 
samma tidsperiod. I området Ljungen norr om Furulunds furu är majoriteten 
av bostäder byggda nästan samtidigt och är enhetliga. Variationen i området 
utgörs av tillbyggnader, ommålningar, val av grönska, murar och plank. Andra 
områden så som området sydost om Lommabanan har mer varierad bebyg-
gelse men kännetecknas av gaturummet och storleken på tomterna samt läget 
på bostadshuset. Men även här är området utbyggt under en begränsad tids-
period och byggnaderna liknar varandra därför ur en arkitektonisk synvinkel.

Furulunds furu är ett tydligt avgränsat område som ligger centralt i orten och 
är ortens viktigaste grönområde. Området är avgränsat av vägar och bostad-
sområden. 

Ljungenområdet

Furulunds furu

Centrum

Kullen området
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Lokala mötesplatser är viktiga för ett samhälle då de ger ett socialtkontaktnät 
mellan ortens invånare man känner en sammanhörighet. Viktiga mötesplatser/
noder som finns i Furulund är centrum med dess butiker. Centrum och mat-
butikerna är en viktig plats i ett samhälle då det ger spontana möten mellan 
befolkningen. Andra viktiga mötesplatser finns i skolorna, Ljungenskolan och 
Lackalängaskola och på idrottsplatser såsom Vikenbadet och idrottsplatsen vid 
Ljungenskolan. Ortens mötesplatser är få men det gör de ännu mer betydelse-
fulla då majoriteten av invånarna använder sig av dessa då det inte finns stor 
valmöjlighet vart man ska gå om man vill t ex handla i orten.

Vikenbadet

Centrum

Ortens två skolor
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Det finns två barriärer i Furulund som agerar som kanter i orten. Spårområdet 
är en stor barriär i samhället som delar det i två. Det finns bara två övergån-
gar över spåret. Dessa punkter är viktiga för samhället. När när Lommabanan 
öppnas för persontrafik kommer dessa övergångarna att stängas och nya 
öppnas. Det kommer att vara viktigt för orten att nya förbindelser över spåret 
skapas och bra stråk till övergångarna skapas. 

Kävlinge ån är den andra barriären i samhället. Ån och ådalen som utgör ett 
vackert naturområde hindrar samhällets vidareutveckling i norr. Kävlinge ån 
utgör ett hinder för samhällets fortsatta utveckling norrut. För att överbrygga 
ån som en barriär i samhället bör man i framtiden skapa fler övergångar över 
ån. En utveckling av en strandpromenad runt ån hade öppnat upp rekreation-
sområdet för allmänheten.

Landmärken är ett objekt som man lätt kan ha som riktmärke i orten oftast en 
hög byggnad, mast eller staty. Furulund är ett litet samhälle och under mina 
besök i orten har jag inte kunnat hitta några direkta landmärken i orten. Allt 
är småskalig och områdena kan skiljas från varandra ganska lätt. Det enda 
område som kan agera som riktmärke är Furulunds furu som samhället är 
byggt runt. Var man än går så ser man skogen är man säker på var man är 
och hur man ska hitta därifrån. Att skapa ett landmärke i efterhand kan vara 
svårt. Med den nya tågstationen kan det vara läge att skapa något landmärke 
i närheten av stationen som leder invånarna till stationen. Det kan även vara 
lämpligt att skapa något landmärke i form av en högre byggnad i framtida 
bostadsområden.

Det finns även andra aspekter i orten som är viktiga att ta med sig mer än det 
Kevin Lynch lär. Staden har många olika aspekter som man ska ta tillvara på 
därför har jag valt att utöver Kevin Lynchs analys analysera orten allmännt från 
den information jag fått dels av besök på plats, litteratur om orten samt samtal 
med personer från kommunen.

Spårområdet en barriär i Furulund

Kävlinge ån en tydlig barriär i samhället 
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