
Grönstruktur

Furulunds furu
Idag är Furulunds furu en viktig del av orten Furulund. Det är ett centralt stort 
grönområde som alla i orten snabbt kan ta sig till. Men det finns saker med 
skogen som man kan jobba med som kan göra den ännu mer användbar och 
attraktiv. När man väl är inne i skogen är den ganska välskött och trevlig att gå 
omkring i. Men att hitta vägar in i skogen är lite svårare. Det finns flera entréer 
in till skogen men dessa är väldigt svåra att se och ofta överväxta. En del av 
entréerna har gula räcken för att visa var de är andra kan man inte upptäcka 
förrän man är mindre än 20 meter ifrån dem. Tydligare entréer hade gjort sko-
gen mer inbjudande för invånarna samt för besökare i orten. Ett annat problem 
med Furulunds furu är att man från vägarna inte kan se in i skogen eller se 
dess kvaliteter för att det finns så mycket sly längs skogens kanter. En upp-
rensning av slyn hade gett ett helt annat intryck av skogen och även det hade 
gjort den mer attraktiv för användaren. Bättre stigar kan vara en viktig del i 
upprustningen då invånarna hade kunnat använda stigarna som en del av ett 
genare gång- och cykelnät i orten.

Kävlinge ån
Kävlinge ån är Furulunds mest attraktiva rekreationsområde idag. Ådalen 
utgörs av vacker natur och ån ger möjlighet till många aktiviteter så som 
fiske och kanotering. Kävlinge åns framtid är däremot osäker då den lider av 
övergödning och försurning från jordbruksmarkerna som ligger i åns tillrinning-
sområde. Att åtgärda försurningen av ån är ett måste om Kävlinge å ska kunna 
överleva och kunna fortsätta vara ett attraktivt rekreationsområde. Stoppas 
inte försurningen kommer allt liv i ån försvinna och fisken kommer inte längre 
använda ån som lekplats.

Kävlinge åns vackra natur används idag inte till dess fulla potensial då det 
finns få nergångar till ådalen och övergångarna till andra sidan ån är få. En 
upprustning av ådalen med nya broar och en strandpromenad kan gynna or-
ten.

Kävlinge ån

Furulunds furu

Furulunds furu
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Folketspark
Parken ligger i södra delen av orten och känns lite avsides då det inte finns 
något på andra sidan parken. Parken är välskött och vacker med fina gamla 
lövtrad och en kulle i mitten som påminner er platsens historia. Bättre förbin-
delser till parken hade även varit den välförkänt. Parkens storlek är idag be-
gränsad vilket kan förklara varför den inte är välanvänd. 

Parken hade gynnats av att det skapas någon målpunkt söder om den då det 
hade lockat folk att gå förbi den och förhoppningsvis även stanna. En utökning 
av parken hade även varit önskvärd då den inte hade kännst så trång för an-
vändarna.

Jordbruksmark
Ny bebyggelse kommer att behövas för att kommunen ska kunna utvecklas. 
Kävlinge har även många vackra naturområden så som Järravallen och Käv-
linge åns ådal. Frågan är var man ska lägga den nya bebyggelsen i naturom-
råden så som ådalen och järravallen eller på högklassad jordbruksmark? Jag 
anser att man bör lägga det på jordbruksmarken då jag tror befolkningen i 
kommunen värderar naturområdenas kvalitéer högre än vad de gör jordbruks-
marken. Jordbruksmarken är även privatägd och allmännheten har inte någon 
möjlighet till att promenera på marken. Hade det varit någon matbrist eller 
stort behov av bra odlingsmark i landet hade valet kanske varit annorlunda 
men i dagens läge är värdet av fina områden för rekreation värderade högre än 
odlingsmark. 

Folkets park angränsar idag till jordbruksmark

Folkets park
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Service
I dagens samhälle håller den lokala servicen på att ersättas med extern 
handel. Denna livsstil gör att våra stadscentrum urholkas och många min-
dra butiker tvingas stänga. Det uppmuntrar även till bilinnehav vilket leder 
till ökad miljöförstöring. Det är viktigt att ortens centrum bevaras då det ger 
orten mycket kvalitée och tillgängligare för de som har svårt att ta sig län-
gre avstånd. Närheten till offentlig service så som skolor och vårdcentral är 
viktigt för en ort. 

Dagens service i Furulund är begränsad. Furulund har ingen vårdcentral eller 
högstadieskola. Det finns inte heller någon större mataffär utan de två som 
finns i orten används av befolkningen för mindre inköp. Huvudinköpen görs 
på externcenter eller i Kävlinge där det finns en större matvaruaffär.

Vid större utbyggnad av Furulund bör man se över den offentliga servicen 
i Furulund. En ytterligare skola eller vårdcentral kan eventuellt komma att 
behövas. Ett alternativ till en ytterligare utbyggnad av servicen är att skapa 
bättre kollektivtrafik till och från den offentliga servicen i Kävlinge.

Kommunikationer
Kommunikationer är viktiga dels för hur man väljer att ta sig runt i orten och 
dels hur man tar sig till och från arbete och fritid. Ju mindre bilresor i en 
kommun desto bättre är det för miljön och befolkningens hälsa då cykling 
och promenader ger motion vilket gynnar individens hälsa.

I dagens Furulund är bilen invånarnas huvudtransportmedel. För att få be-
folkningen att cykla och gå mer måste man erbjuda säkra och gena vägar att 
ta sig fram på samt bra kollektivtrafik att ta sig längre avstånd. 

Kävlinge centrum

Nova Lund ett externcenter
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Vägnätet
Vägnätet i Furulund består mestadels av lokalgator som leder till bostäderna. 
Kungsgatan är den stora genomfartsleden i orten och även gatan som går in 
till Kävlinge och ut mot väg 934 som leder mot 108 till Lund. Vägnätet består 
till största delen av blandtrafik. Det är få vägar som är avdelade med trot-
toarer. Huvudvägen Kungsgatan och andra genomfartvägar är de enda som 
har trottoarer samt de mer nybyggad områdena som Yllet. Tydligare avskild-
het bör finnas i nya områden då det kan uppstå trafikfarliga situationer när 
vägbanan inte är avskild med ytor för fotgängare och bilister.

Förlängning Häradsvägen
Förlängningen av Häradsvägen till väg 934 som binds samman med väg 108 
är en viktig koppling för Furulund då man får en betydligt genare väg från 
Furulund till 108 som går mot Lund. I dagsläget måste Furlundsborna ta sig 
upp till Kungsgatan där den korsar Lommabanan. Kungsgatan övergår sedan 
i väg 934. Kopplingen med Häradsvägen blir en mycket naturligare dragning 
för majoriteten av invånarna i Furulund.

En del av förlängningen är idag redan byggd. Man har gjort den planskilda 
korsningen under Lommabanan. Kopplingen med väg 934 kvarstår. Innanför 
Häradsvägens förlängning blir ett bra läge för ny bebyggelse som är nära till 
den nya stationen och centrum.

Häradsvägen

58

Vägreservat Häradsvägens förlängning



Kollektivtrafik
Furulund har utmärkta förutsättningar för att få en bra fungerande kollek-
tivtrafik. Större delen av bebyggelsen i Furulund ligger inom en radie på 1000 
meter från den blivande pågatågs stationen. 

Dagens Furulund trafikeras av regionbussar till Malmö, Lund, Kävlinge och 
andra närliggande orter. Regionbuss är dock inte det mest effektiva kol-
letivtrafik alternativet då det dels är mer tidskrävande än både bil och spår-
bunden trafik. 

Då majoriteten av Kävlinge kommuns invånare inte har nära tillgång till at-
traktiv kollektivtrafik pendlar majoriteten av kommunens invånare med bil 
till arbetet. Åka tåg till arbetet i Lund för en som bor i Furulund innebär 
bussresa eller bilresa till Kävlinge och sen byte till tåg. Alternativet är en 10 
min bilresa direkt till Lund ett betydligt mer attraktivt alternativ för de flesta. 
Man måste hitta ett bättre alternativ till bilen för att lyckas minska biltrafiken 
i samhället.

Öppnandet av Lommabanan för persontrafik hade inneburit en klart förbät-
trad kollektivtrafik i kommunen. Furulund hade då fått en pågatågsstation 
och många som förr tagit bilen skulle välja tåget. 

En tågstation i Furulund kommer att innebära en stor förändring framförallt 
för de som pendlar till Malmö-området då Lommabanan kommer leda direkt 
till Malmö. Med citytunneln kommer man kunna ta sig från Furulund till 
centrala Malmö på ca 30 min. Men en station i Furulund kommer naturligtvis 
även möjliggöra en snabbare pendling till Lund då pendlarna från Furulund 
snabbare kan ta sig till Kävlinge med tåget och därifrån byta tåg till Lund, 
Landskrona och Helsingborg.

Pågatåget kan vara det alternativa färdmedel som innebär att det finns fler 
fördelar med att använda kollektivtrafik istället för bilen som huvudsakliga 
färdmedel.
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Gång- och cykelnät
Kommunens GC-nät är mestadels mellan kommunernas olika tätorter. Det 
finns inte ett utbyggt GC-nät i tätorterna utan där förlitar man sig på att fot-
gängare, cyklister och bilister ska samsas om det gemensamma gaturummet. 
Cyklister och bilister delar ofta gaturum i mindre orter där trafikmängden inte 
är så stor dock bör en utbyggnad av separata GC-vägar tänkas igenom då 
dessa ofta är både genare och mer trafiksäkra. Separata GC-vägar bör anläg-
gas i till exempel Furulunds furu där man idag kan gå men inte cykla. Även 
gena GC-vägar bör anläggas till stationsområdet så att det blir bekvämt och 
snabbt för pendlare att ta sig till stationen. Man bör även bygga fler trottoarer 
i Furulund för att öka säkerheten för fotgängare då det är betydligt mer trafik-
säkert med avskilda vägbanor för fotgängare. 

Man bör undersöka om det är några viktiga länkar i GC-nätet som saknas och 
om man kan bygga ut dessa för att kanske locka fler att cykla till stationen 
eller till jobbet istället för att ta bilen. 

Pendling
Furulund och Kävlinge är mycket beroende av arbetsmarknaden som finns i 
Malmö och Lund. Utan den arbetsmarknaden hade Kävlinge kommun haft be-
tydligt mindre befolkningsantal. För att fortsätta hålla befolkningstalet uppe är 
det viktigt för kommunen att erbjuda snabba och bekväma kommunikationer 
till Malmö och Lund. Det är även viktigt för kommunen att erbjuda invånarna 
mijlövänliga alternativ till att ta bilen till arbetet. Tåget är idag de mest omty-
ckta kollektivtrafikvalet då det både är snabbt och bekvämt. Utökar Kävlinge 
kommun sin spårbundna kollektivtrafik blir kommunen ännu mer attraktiv att 
bo i både för de som har tillgång till bil men framförallt för de som inte har 
tillgång till bil.

Regionförstoring är en viktig del i vårt samhälle då många företag behöver 
utbildad personal som är svårt att få ta på i en stad. Pendlingen möjliggör att 
företag kan ta in arbetskraft från ett bredare omland. Samtidigt möjligör bra 
pendlingsmöjligheter att arbetskraften hittar ett boende som passar just deras 
behov.

Cykeluppställning Kävlinge station

Cykelväg i Furulund

Pendlarstation i den närlig-
gande kommunen Eslöv
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Buller
Buller kan uppfattas väldigt störande för de som bor intill bullerkällan. Det finns 
en hel del åtgärder som man kan göra för att minska buller inom och utomhus. 
De mest effektiva åtgärderna är de åtgärderna som man gör för att minska 
buller inomhus. Åtgärderna är ofta fasadåtgärder där man byter ut fönster till 
mer ljudisolerande förnster. För utomhusmiljön kan man bygga bullervallar, 
bullerplank och plantera träd och buskar för att minska buller. Dessa åtgärder 
är inte så effektiva och bullret kommer fortsätta att märkas. 

I Furulund finns det framförallt två bullerkällor, Kungsgatan och Lommabanan. 
Man har gjort en bullerutredning i kommunen över vägbullret där har man tagit 
med Kungsgatan och vill ha bullerdämpande åtgärder gjorda på bostädernas 
fasader. Mätningar som gjorts har däremot visat att bullert som skapas av 
Kungsgatan inte är mindre än riktlinjerna på 55 dBa inomhus men man vill ändå 
göra bullerdämpande åtgärder på längre sikt. Då de boende ändå finner bullret 
som vägen avger störande. Lommabanan har även den visat att den inte avger 
tillräckligt mycket buller för att överskrida riktlinjerna. Godstågen som idag går 
på banan avger däremot en hel del buller och de boende intill järnvägen anser 
sig störda av detta. 

Med en ändring från godstrafik till persontrafik kommer trafiken på järnvä-
gen öka dock kommer ändringen antagligen bidra till en positiv ändring för de 
boende intill järnvägen då persontåg som stannar till på en station inte avger 
lika mycket buller som ett godståg som åker igenom. Banverket och kommu-
nen kommer även satsa på bullerdämpande åtgärder vid anläggandet av sta-
tionen. Situationen för de boende intill järnvägen kommer därmed bli betydligt 
bättre i både bullersynpunkt och tillgänglighetssynpunkt då de får ett attraktivt 
boendeläge nära en tågstation.

Buller är en oönskad bieffekt från tågtrafik
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Arbetsmarknad
Lika viktigt som att skapa bra kollektivtrafik är det att skapa arbetsplatser i 
kommunen. Kommunen har hög andel egenföretagare. Att erbjuda möjlighet 
för dessa företag att växa och flytta till andra lokaler inom kommunen är 
viktigt om man inte vill förlora företagen. 

Kävlinge har förlorat en stor arbetsmarknad när Barsebäcks verket stängde 
för några år sen. För att kompensera förlusten av arbetstillfällen i kommu-
nen måste kommunen satsa på att skapa attraktiva lokaler för nya företag. 
Lokalerna bör vara anpassningsbara för olika typer av verksamheter både 
stora och små. De bör även ha nära till bra kollektivtrafik. 

De viktigaste arbetsplatserna för invånarna i kommunen ligger utanför kom-
munen gränser så som Lunds universitets sjukhus, Ideon och Ericsson, som 
är stora arbetsgivare och tar sin arbetskraft från hela Öresundsregionen.



Universitetet i Lund Ericsson

Ideon ett stort verksamhetsområde i Lund

64



Översiktsplanens utvecklings
områden

Ytterligare föreslagna utvecklings
områden

0 m 500 m 1000 m

Tänkbara utvecklingsområden



Tänkbara utbyggningsmöjligheter och förtätning
PM3 för Kävlinge och Furulund som är underlag till Översiktsplanen anger ett 
antal olika förtätnings områden i Furulund och Kävlinge. Dels Kungsgatan och 
Friluftsgatan där det finns detaljplaner på ca 45 lägenheter. I sydvästra Fu-
rulund håller man nu på att bygga ett lite större område med enbostadshus 
man räknar med att det kommer att bli ungefär 120 lägenheter i detta område. 
Heden är ett annat område som inte är planlagt ännu och ligger intill Lom-
mabanan. Det är ett 1,8-2 hektar område och man planerar 20-30 villor och 
kedjehus här. Det finns även planer på ett nytt område väster om Vikenbadet 
dock finns det många fornlämningar i området så en hel del förstudier krävs 
innan man kan bygga här.  

Det största området för ny bebyggelse finns inom Häradsvägens förlängning. 
Häradsvägen ska kopplas samman med väg 934 som är en tillfartsväg till väg 
108. Innanför denna förlängning finns det ca 37 hektar jordbruksmark som 
kommunen har angett som möjlig för bebyggelse. Detta är området som jag 
har valt att utveckla ett förslag på för hur bebyggelsen kan se ut.

Furulunds furu

Området vid Häradsvägen
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Stationsläge
Kommunen och Banverket har tillsammans diskuterat Lommabanans öpp-
nande för persontrafik en längre tid. Banverket har gjort en förstudie om vilka 
konsekvenser detta skulle innebära för orterna som skulle beröras av Lom-
mabanan. De har även undersökt och beslutat hur och var samtliga stationer 
ska vara och hur trafiksituationer runt denna ska lösas. Jag har valt att ac-
ceptera Banverkets val av stationsläge och utformning av stationen i Furu-
lund. Mina förslag utgår därför från detta läge och trafiksituationen. Med en 
extra gång och cykelövergång vid Sommargatans förlängning norrut för att 
skapa en genare väg till centrum.

Stationen kommer med största sannolikhet placeras vid det gamla station-
släget. I och med stationens placering och den tänkta max hastigheten på 
Lommabanan på 160 km/h så behövs de tre övergångarna som finns i or-
ten Kungsgatan, Solgatan och Gårdsvägen att stängas. Två nya planskilda 
korsningar kommer att skapas Häradsvägens förlängning och en norr om 
Kungsgatan ungefär vid grönområdet Heden. Det kommer även att skapas 
en ny gång- och cykelövergång vid Bryggaregatans förlängning. Man kommer 
även att koppla ihop Häradsvägens förlängning med Gårdsvägen för att kunna 
erbjuda en bra koppling med den nya överfarten från båda sidorna av spåret 
Banverket (2001)). Man har diskuterat hur en avstängning av Kungsgatan-
Lommabanan är möjlig. Detta skulle innebära en stor påverkan på trafikflö-
det. En ombyggnad till planskild korsning har diskuterats men det hade in-
neburit ett stort intrång i de intilliggande fastigheterna. Man har därför börjat 
diskutera om man ska ha helbom i korsningen istället för att stänga den. 

Stationsområdet

Gamla stationsbyggnaden
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Förslag Södra Furulund
Södra Furulund är det naturliga hållet för Furulund att växa. Området är ca 37 
hektar stort och utgör ett stort centralt område nära både centrum och den nya 
järnvägsstationen. Avståndet från områdets södra del och den nya pågatågss-
tationen är ca 1 km. Norra området är inom 500 meter från stationen. Detta 
gör området attraktivt för såväl boende som verksamheter. 

Grundidéen med området är att skapa ett område med bra pendlingsmöjligheter 
samtidigt som man skapar ett attraktivt boende för alla typer av invånare. Stora 
grönområden närhet till skola och kollektivtrafik karaktäriserar Södra Furulund. 
I området finns det många olika boendemöjligheter allt från flerbostadshus, 
stadsvillor, radhus och villor.

Även Kävlinges småföretagare anda tillgodoses i området då det finns flertalet 
byggnader som avser verksamhetslokaler där det ska finnas möjligheter även 
för företag med enbart ett fåtal anställda att hyra lokaler som man sedan kan 
växa i. Det ska också finnas verksamhetslokaler för lite större företag som vill 
etablera sig i denna attraktiva regionen. Verksamhetsområdet ligger närmast 
järnvägen och har därmed ett väldigt bra annons läge. Det gör även det attrak-
tivare för de anställda som kanske inte bor i Furulund.

Med Pågatåget är det inte längre nödvändigt att ha bil för att man ska kunna 
bo i Furulund. Detta öppnar upp möjligheten för många befolkningsgrupper. 
Dels för nya invånare att flytta in i sitt drömboende, och dels för de befintliga 
invånare som vill ha ett alternativt boende till villaboendet men samtidigt vill bo 
kvar i orten.

Området genomsyras av gc-vägar som är kopplade till den befintliga bebyg-
gelsen. Samt pågatågsstationen som kommer vara en viktig målpunkt i orten. 
Närheten till pågatågsstation gör området mer tillgängligt både för boende och 
de som pendlar från andra orter till det nya verksamhetsområdet.

Området innebär en stor utbyggnad av Furulund. Området kommer innebära 
att det skapas bostäder för ungefär 2000 invånare. Detta kommer innebära nya 
förutsättningar för att öka ortens serviceutbud.
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Plankarta Södra Furulund



Vägnät



Vägnät
Häradsvägen förlängs till väg 934. Den nya kopplingen ger en genare väg till väg 
108 mot Lund och Malmö. Södra Furulund ligger innanför denna förlängning. 

Södra Furulund är kopplat till Häradsvägens förlängning genom några genom-
fartsvägar. Genomfartsvägarna går norr om området, mitt i området samt från 
väst till öst. Det finns även en genomfartsväg genom området i syd-nordlig 
riktning. Vägarna är lätt böjda för att man inte ska kunna se hela vägens längd 
från en punkt. Genomfartsvägarna har gc-vägar på ena sidan. De är 15 meter 
breda och har trädplantering längst med dem. För att tydliggöra stadsrummet. 
Vägbanan är dimensionerad för dubblafiler i varje körriktning och möjlighet för 
parkering längst gatorna.

Lokalgatorna är smalare mellan 10-6 meter breda och går genom området och 
binder ihop bostadsområdena och genomfartsområdena. Gatorna är böjda för 
att skapa en mer livligt stadsrum där man inte ser så långa sträckor precis som 
på genomfartsvägarna. Gatorna är dimensionerande för enkelfiler och parkering 
på ena sidan av vägbanan. 

En ny koppling längst med järnvägen mellan Parkgatan och Häradsvägen skapas 
för att göra en genare koppling på södra sidan av orten och bättre förbindelser 
till och från pågatågsstationen. Vägarna närmre järnvägen är bredare då de lig-
ger vid verksamhetsområdet och kommer eventuellt ha tyngre trafik. 

Parkering finns på verksamhetsområdena samt vid skolan, flerbostadsområdena 
och radhusområdena. Villabebyggelsen och stadsvillorna har parkering på egen 
fastighet i form av garage och bilplats framför garaget med. 

Samtliga bilvägar är uppdelade i vägbana för både fotgängare och biltrafik. Det 
ska vara möjligt att parkera längtsmed de mindre lokalgatorna.

Gc-vägar finns i hela området och är kopplade till det befintliga gc-nätet. Nya 
gc-förbindelser skapas i Bryggaregatans förlängning samt sommargatan. Som-
margatans nya gc-väg kommer att leda direkt till den nya pågatågsstationen. 
Bryggaregatans förlängning är en gen väg till Ljungenskolan samt centrum.
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Sektioner
För att visa mer i detalj hur området ser ut har jag valt att göra sex stycken 
olika sektioner över området. Sektionerna är tagna i olika delar av området 
för att få en bredare bild över hur området är planerat. 

Jag har valt att ta tre sektioner genom huvudstråket i området. Detta på 
grund av den variation av bebyggelsetyper som finns längst vägen. Sek-
tionerna jag valt är en genom verksamhetsområdet, (sektion B) en vid sko-
lan och mixområdet (sektion C) samt en vid stadsvillorna (sektion A).

Två sektioner har jag valt ta vid två olika typer av lokalgator. Sektion E där 
är vägbanan något bredare då bebyggelsen består av flerbostadshus och 
det kommer därmed vara en högre belastning på dessa vägarna då boen-
deantalet är större. Sektion D är tagen genom delar av enbostadsbebyg-
gelsen samt grönområdena mitt i kvarteren.

Sektion F är tagen genom ett av gc-stråken i flerbostadsområdet. Sektion-
en är tagen genom två av området högsta byggnader som är fem och sex 
våningar höga. 
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0 500 m m

Enbostadshus

Rad- och kedjehus

Stadsvillor

Verksamhetslokaler

Flerbostadshus

Skola och o�entlig verksamhet

Bebyggelsetyp


