
Bebyggelse
Bebyggelsen i dagens Furulund är väldigt ensidig med huvuddelen enbostad-
shus. I Södra Furulund finns det större andel flerbostadshus och lägenheter än 
vad som är normalt i Furulund. Detta ger större valmöjlighet till vilken typ av 
boende man vill ha samt möjlighet att bo kvar i orten på äldre dagar eller när 
man flyttar hemmifrån. 

Jag tror dock fortfarande att villaboendet är det mest attraktiva boendeformen i 
Furulund och ofta anledningen till att folk flyttar hit. Därför är stora områden av 
Södra Furulund enbostadshus med villor och radhus och kedjehus bebyggelse.

Områdena närmast de stora vägarna och järnvägen ligger majoriteten av 
flerbostadsområdena och verksamhetslokalerna. De större huskropparna skyd-
dar det övriga området från buller. 

Det befintliga grönområdet Folkets park fortsätter söderut och binder ihop det 
gamla Furulund och det nya området. Den nya parken omringas av flerbostad-
shus, verksamhetslokaler och skollokaler. 

Villa- och radhusbebyggelsen är fortfarande den dominerande bebyggelsetypen 
i området då jag tror att villor och radhus är den mest eftertraktade bebyg-
gelsetypen för invånarna i Furulund och de som kan tänka sig flytta dit. För 
att skapa en variationsrikedom i villakvarteren är det önskvärt att inte en en-
trepenör bygger hela området utan att varje köpare får helt fria händer när det 
gäller husval m.m. Detta ger mycket större variation och ett mer levande om-
råde.

Då orten byggs ut ordentligt med detta området kan det behövas ytterligare 
serviceutbud iform av skola, fritids och eventuellt en vårdcentral. Område för 
framtida skola och förskola finns därmed i nära anknutning till både verksam-
hetsområdet och det stora grönområdet. 

Söder om skolområdet finns ett område där jag mixat olika typer av bebyg-
gelsetyper. I området finns samtliga boendeformerna som finns i övriga om-
rådet. I området finns 4 stycken flerbostadshus, två stadsvillor, tre villor och 
flertalet kedjehus.
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Grönstruktur 
Furulund är en liten ort med mycket grönska. Denna karaktär är något jag har 
velat ta med mig i utvecklingen av Södra Furulund. Alla invånare ska ha närhet 
till olika typer av grönska med allt från grönska utanför sin bostad iform av 
trädgården, gården. Alla kvarter har egna lite större mer offentliga grönom-
råden eller gröna halvprivata gårdar. Villorna, radhusen och stadsvillorna har 
sina egna privata trädgårdar.

Det stora grönområdet i området är sammankopplat med det befintliga 
grönområdet Folkets park. Parken ligger centralt i området. Gång och cykelvä-
gar går genom parken för att skapa mer naturlig rörlighet i området.

Gång och cykelstråken går framförallt i grönområden vilket gör det mer attrak-
tiva än om de hade gått längst med bilgatorna. Det gör även att grönområdena 
blir med använda då folk kommer röra sig genom dem på väg till skola, jobb 
och affären. För att gc-vägarna ändå ska kännas säkra är grönområdena inte 
stora och ödsliga och omgivna av närligggande bostäder.

Trädplanteringar längs gator mjukar upp gaturummet och skapar ett tydligare 
stadsrum. Det större genomfartsvägarna har i området trädplanteringar. Träd-
planteringar skapar inte enbart stadsrum utan även karaktären av en huvudled.

Skolområdet är sammankopplat med grönområdet för att barnen lätt och 
trafiksäkert ska kunna ta sig ut i parken på raster. Detta gör parken mer le-
vande under alla tider på dagen.
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Fördjupning av parken
Förlängningen på Furulunds folkets park ska vara en oas för hela orten som 
både påminner om gamla Furulund och det nya. Grönområden och parker i 
dagens Furulund karakteriseras av mycket träd och mer skogslikt än parklikt. 
Därför kommer även den nya parken börja med denna karaktär närmast den 
gamla orten. Dessa träd kommer vara av samma typ som den bokskog som 
folkets park idag karaktiseras av och blir därmed en förlängning av folkets park 
även in i det nya området. 

Övriga delar av parken karakteriseras av öppna gräsytor. Detta för att skapa 
ett grönområde som inte finns i övriga orten. Öppna stora ytor för umgänge 
och aktiviteter saknas nämligen i Furulund idag.

I södra delen av parken finns en stor lekplats som kommer vara till glädje för 
både skolans barn under dagtid och för områdets och ortens barn på fritiden. 
Placeringen i närheten av skolområdet gör att området blir mer använt och 
levande.

På västra sidan av parken finns verksamhetsområdet en promenad i parken 
under lunch kan vara ett attraktivt alternativ till matsalen. Det finns även stora 
gräsområden som företagen kan använda sig av vi olika typer av after work 
aktiviteter. 

I norra delen av parken finns banor för boule och en multisportplan där områ-
dets ungdommar kan spela olika sporter. I närheten finns även plats för grilln-
ing och picknik med sittplatser och grillar. 

Blomsterplanteringarna märker ut entreén till parken i öster samt vid korsnin-
gen av huvudstigarna. Stora gräsområden kan användas av befolkningen för 
olika aktiviteter som solning, piknick och brännboll. 
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Exploatering
Exploateringen av Södra Furulund kommer leda till att orten får 857 nya lä-
genheter och ett nytt verksamhetsområde med drygt 40.000 m2  lokaler för 
både nya och gamla företag. Enligt PM 3, Kävlinge-Furulund bör dessa två 
orter utöka sin bebyggelse med 1000-1400 bostäder. Södra Furulund kommer 
vara en stor andel av den tänkta bebyggelseökningen. 

Exploateringstalet för området blir 0.34. Anledningen till det låga talet är de 
stora grönområdena som finns i området som ger stora kvaliteér till området. 
De som väljer att bo i Furulund söker oftast lugnet och närhet till natur och 
grönområden därför hade det kanske inte varit lämpligt att skapa ett område 
med samma exploateringstal som t ex centrala Malmö.

Lägenheterna har räknats till en genomsnittsstorlek på 80 m2. Detta gäller lä-
genheterna i flerbostadshusen samt stadsvillorna. Rad- och kedjehusen samt 
villorna är räknade som en lägenhet. 

Det beräknade invånarantalet i området kommer att bli 1.868. Detta beräknat 
att det bor 2 personer i varje lägenhet i flerbostadshusen och stadsvillorna 
och 3 personer i varje rad- och kedjehus samt 3 personer i varje villa. 

Med utbyggnaden av södra Furulund kommer detta innebära att det befintliga 
Furulund kommer befolkningen öka med nästan 50%, från ca 4000 idag till 
nästan 6000 invånare när området är fullt utbyggt.

Totalt antal kvadratmeter 
Verksamhetslokaler    44.443 m2

Skola och offentliga lokaler           4.618 m2

Flerbostadshus    49.093 m2

Stadsvillor      7.392 m2

Radhus och kedjehus          10.660 m2

Enbostadshus/villor          10.278 m2

Antal lägenheter
Flerbostadshus    611 stycken
Stadsvillor     92 stycken
Radhus och kedjehus    70 stycken
Enbostadshus/villor    84 stycken

Exploateringstal 0.34

Beräknat antal invånare    1.868 stycken
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Parkeringsplatser i området
Parkeringsplatser finns i hela området. Flerbostadsområdena har 0.5 park-
eringsplatser per lägenhet. I Södra Furulund finns det 378 parkeringsplatser 
avsatta för flerbostadshusens lägenhetsinnehavare samt radhus och kedje-
husens boende.

I verksamhetsområdet finns det begränsat med parkeringsplatser då det 
enbart finns 10 parkeringsplatser per 1000 m1 verksamhetslokaler. I verk-
samhetsområdet finns det 456 parkeringsplatser. Anledningen till varför jag 
valt ett något lägre antal parkeringsplatser än vad som är rekommenderat är 
verksamhetsområdets närhet till den blivande tågstationen. Jag vill med hjälp 
av bristen på parkeringsplatser få de anställda att pendla med kollektivtrafik 
än med bil. Jag tror även med dagens miljömedvetenhet är mer villig att välja 
ett mer miljövänligt färdmedel. 

Då det finns många småföretagare i kommunen är det en förhoppning att 
dessa tycker verksamhetsområdet är attraktivt för deras företag. Detta in-
nebär förhoppningsvis att orten får en större del befolkning som både bor 
och jobbar i kommunen och därmed kan cykla till arbetet. 

Parkeringsmöjligheter för de invånare i området som bor i enbostadshus och 
stadsvillor skall ha tillgång till parkering på den egna fastigheten. Stadsvil-
lorna har egna trädgårdar där fastighetsägaren själv får bestämma behovet 
av parkeringsplatser för sin fastighet. Enbostadshusen ska ha möjlighet för 
två parkeringsplatser på sin egen fastighet.

Parkeringsmöjligheter för besökare och för kortare perioder kommer att 
finnas längstmed gatorna. Boulevarderna i området har plats för parkering 
på båda sidorna om vägen medans de mindre lokalgatorna bara har plats för 
parkering på ena sidan av vägen.
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Antal parkeringsplatser
Verksamhetsområden    10/1000 m2 lokaler
Flerbostadshus    0.5/lägenhet
Stadsvillor     0.5/lägenhet
Radhus/kedjehus    1/lägenhet
Enbostadshus     2/lägenhet



Kommunikationer
Kommunikationerna i Furulund sker idag genom bil. Majoriteten av hushållen 
har två bilar. I dagens samhälle där man ständigt strävar efter ett mer hållbart 
samhälle är detta ingen hållbar lösning. Med den nya tågstationen är förhop-
pningen att majoriteten av hushållen inte kommer att behöva köra bil till jobb 
utan kan pendla med tåget. Tåg är ett både billgare och miljövänligare alterna-
tiv. Det är även viktigt att barnen har säkra vägar till och från skolan. Idag har 
Furulund väldigt få trottoarer och detta är något man borde satsa på iallafall i 
de nybyggda områdena men även en viss utbyggnad i de äldre områdena hade 
varit efterlängtat. 

Stationen
Den nya stationen kommer innebära en stor förändring för Furulund. Jag tror 
denna förändring kommer vara till samhällets fördel. Invånarna i det nya om-
rådet Södra Furulund kommer lätt och snabbt kunna ta sig till Stationen både 
till fots och med cykel. Förbindelserna över spårområdet görs via gång- och 
cykelövergångar och gångtunnlar mellan perrongerna.

Det bör finnas en busslinje som går i en slinga genom Furulund till stationen för 
att göra stationen mer tillgänglig även för de som inte har möjlighet eller vilja 
att cykla eller gå dit.

GC-nät
Det är viktigt att det finns bra och gena cykelvägar till tåget så även vägen till 
och från stationen blir så tidseffektiv som möjligt. Södra Furulund kommer ha 
ett välutbyggt gc-nät med kopplingar till den nya stationen och nya cykelvägar 
från stationen till centrum området.

Furulunds furu området bör rustas upp i samband med stationens utbyggnad 
och då bör man skapa stigar genom skogen som är lämpliga för cykeltrafik så 
att det kan skapas gena stråk genom skogen. Ett gc-stråk genom skogen hade 
inneburit en betydligt genare väg till stationen för stora delar av ortens befint-
liga bebyggelse då skogen ligger mitt i orten. Utan ett stråk genom skogen 
innebär detta att cyklister får ta en lång omväg runt om skogen.
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Kevin Lynch analys av förslaget
Furulund kommer genomgå en förändring med den nya tågstationen samt det nya området Södra Furulund. Förändringen kommer 
leda till att nya stråk och mötesplatser skapas i orten.

Noder/mötespunkter: Majoriteten av Furulunds noder så som centrum och skolorna ändras inte på grund av det nya området. Det 
tillkommer däremot fler mötespunkter när stationen och Södra Furulund byggs ut. Stationen kommer antagligen bli Furulunds vikti-
gaste nod då många kommer att pendla med tåg till och från arbetet. Skolan i Södra Furulund är den andra nya mötesplatsen som 
tillkommer.

Barriärer: Barriärerna i Furulund är de samma som innan stationens och Södra Furulunds tillkomst, Kävlinge ån och Lommabanan. 
Däremot kommer det skapas bättre förbindelser över Lommabanan. Detta kommer att innebära att Lommabanan kommer att ut-
göra ett mindre hinder än vad den gör idag.  

Distrikt/områden: Nya distrikt i Furulund består av de området som skapas i Södra Furulund. Verksamhetsområdet kommer utgöra 
ett tydligt område då verksamhetslokaler oftast har en annan arkitektur än bostadsområden. Folkets park sammankopplas med 
den nya parken och dessa två parker kommer att utgöra ett sammanhängande område. De två flerbostadsområdena i Södra Furu-
lund kommer även de utgöra nya områden i Furulund. Kedjehusområdena och enbostadsområdena utgör det lite större området i 
det nya området.

Stråk: Med Södra Furulund skapas ett flertal nya stråk dels i det nya området och dels i det befintliga Furulund. Häradsvägen kom-
mer med det nya området bli ett viktigt stråk i orten då det dels är den snabbaste bilvägen från Furulund till väg 108 och Lund samt 
till Södra Furulund. Det andra huvudstråket är i norr som är den andra planskilda järnvägsövergången för bilar. Denna väg kommer 
användas mest av de som kommer till Furulund från norr. Stråken som skapas i det nya området är främst de två huvudvägarna i 
området samt det stråk som går till den nya stationen.

Mindre stråk: Mindre stråk som tillkommer med det nya området är det gc-stråk som går i norra delen av södra Furulund samt över 
Lommabanan. Även kopplingen mellan Häradsvägen och Parkgatan öster om verksamhetsområdet är ett mindre stråk som skapas 
med förslaget. Ännu ett viktigt stråk är det genom den nya parken i södra Furulund.

Landmärke: Idag finns inga landmärken i Furulund. Med stationens byggande bör man utforma något sorts landmärke i form av en 
staty eller något annat riktmärke för Furulunds invånare. På detta sätt får invånarna något riktmärke som lätt leder dem till sta-
tionen. För de som är i det nya området Södra Furulund finns det ett landmärke i form av en sexvånings byggnad som kommer 
agera som ett landmärke i området då de flesta av byggnaderna är betydligt lägre.
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Tänkbara fördjupnings uppgifter 
Södra Furulund är mitt förslag på hur man bör bygga ut Furulund. För att yt-
terligare utveckla orten har jag några förslag på vad man bör titta närmre på 
för att få en fortsatt bra utveckling av orten. Mina förslag rör mestadels den 
gamla orten som bör vidareutvecklas särskilt områdena runt Kungsgatan och 
centrum.

Fördjupning Furulunds furu
Furulunds furu är idag ortens centrala grönområde. Området har stor poten-
sial för utvecklas dels till ett bättre grönområde och dels att förtäta Furulunds 
centrum med mer bebyggelse längst huvudleden Kungsgatan och utöka servi-
cen i området. 

Furulunds furu går längstmed Kungsgatan som är huvudgatan i orten. När man 
kör längst Kungsgatan tappar man känslan av att man är mitt i en tätort. Mitt 
förslag är att bebygga delar av Furulunds furu som går längstmed Kungsgatan.  
Den blivande bebyggelsen bör vara flerbostadshus med möjlighet till verksam-
hetsetablering i bottenvåningen. 

Som variation i den nya bebyggelsen kan man tänka sig att en exploatering av 
stadsvillor kan vara möjligt. Stadsvillor är en attraktiv boende form för de som 
vill bo i lägenhet men samtidigt ha tillgång till trädgård.

Förtätning av Furulunds furus kanter hade inneburit att skogens dåliga sköt-
sel hade dolts bakom huskroppar och Furulund hade fått en mer stadsmässig 
karaktär. Den nya bebyggelsen hade kanske inneburit att skogen rustas upp 
och tydligare enteér till området skapas.

Mitt förslag innebär även att man bör rusta upp Furulunds furu ordentligt. 
Naturligtvis ska inte kvaliteerna försvinna men det ska ges möjlighet för mer 
vistelse i skogen än bara gå ut med hunden. Det behövs även tydligare entréer 
till skogen då det är väldigt svårt att hitta dessa idag. Stigarna i skogen be-
höver även den rustas upp då man enbart kan promenera på dem idag. Man 
bör kunna cykla på vägarna och det bör vara tillgängligt för rullstolsbundna att 
vistas i skogen.

Bilder över var den nya bebyggelsen kring kan-
terna på skogen skulle placeras
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AMU
AMU är ett fint naturområde men det har begränsad användning då allmänheten 
inte är tillåten på området under vardagar mellan 8-17. Området används inte 
längre för övningskörning av lastbilar och borde öppnas för allmänheten igen. 
Den stora betongplattan som finns i området borde tas bort och naturen borde 
få ta tillbaka området. AMU ligger även nära Kävlinge ån, man hade kunnat göra 
en rundvandring genom orten som gick igenom grönområdena i orten så dessa 
inte blev bortglömda.

Centrum förnyelse
Furulunds centrum består av en- och tvåplans hus som byggdes i anknutning till 
ortens och fabrikens grundande. Centrum består även av de två mataffärerna 
som finns i samhället. Centrum har även byggts ut längst med Kungsgatan. I 
kanten av centrum finns flerbostadshus i två-tre våningar. Det kan vara svårt att 
göra några stora förändringar i Furulunds centrum. Man kan göra ändringar när 
det gäller att skapa fler affärslokaler i de redan existerande byggnaderna. 

Man kan även jobba met gaturummet i centrum genom ny gatubeläggning samt 
trädrad längst med Kungsgatan, samt jobba mer med de tomma ytorna som 
finns i centrum som idag har blandad användning allt från gräsmatta till park-
eringsplats. En torgplats med lite bänkar kan vara ett efterlängtat tillägg i orten 
som gör att det blir lättare för invånarna att uppehålla sig i centrum.

Man bör utveckla de centrum som finns i de befintliga orterna innan man skapar 
nya mötespunkter som tar bort intresse från det gamla och invanda centrumet. 
I en liten ort som Furulund finns det inte tillräckligt med köpkraft för att klara av 
att ha två livliga centrum. 

Man bör försöka möjliggöra utökad verksamhet i Furulunds centrum genom att 
till exempel öppna upp redan befintliga byggnader i markplan och skapa verk-
samhetslokaler. 

Kävlinge kommun har gjort ett bra jobb när det gäller att få ner hastigheterna på 
Kungsgatan genom farthinder och avsmalnings åtgärder däremot kan man göra 
dessa åtgärder på ett mer estetiskt sätt som inte kräver stora skyltar i gaturum-
met. 

100

Centrum



Källförteckning
Banverket södra banregionen, VBB VIAK: Förstudie, KAPACITETSFÖRSTÄRKNING 
PÅ LOMMABANAN. (2001): [Elektroniskt] Tillgänglig <http://www.banverket.se/
sv/Amnen/Aktuella-projekt/Projekt/1870/Lommabanan/Utredningsmaterial.
aspx> (2008-08-01)

Gustavsson, Roland (1998),  Furulunds furu - en skog i samhällets centrum. 
Kävlinge kommun.

Kävlinge kommun (2001), PM3 Kävlinge-Furulund, underlagsmaterial för revider-
ing av den kommuntäckande översiktsplanen. Opublicerat manuskript. Käv-
linge: Kävlinge kommun.

Kävlinge kommunarkiv (2002), Motiv från Furulund. Kävlinge kommun, Kepa-
Tryck, Kävlinge, 2003.

Kävlingen kommun, statistik: [Elektroniskt] Tillgänglig <http://www.kavlinge.se/
snabblankar/kommunfakta/statistik.4.511441921072817370a800041296.html> 
(2008-08-01)

Kävlinge kommun (2002), Kävlinge kommun, översiktsplan-2002, antagande 
handling. Kävlinge.

Lynch, Kevin, (1960), Images of the city. The Mit Press, Massachusetts Institute 
of Technology Cambridge, Massachusetts, and London, England.

Skånetrafiken: [Elektroniskt] Tillgänglig <http://www.skanetrafiken.se/tem-
plates/SearchTimeTable.aspx?id=3432&epslanguage=SV> (2008-08-01).

Öresundsregionen (senast uppdaterad 2008-08-01): [Elektroniskt] Tillgänglig 
<http://www.oresundsregionen.org/bd9000c> (2008-08-01).

Samtliga bakgrundkartor är hämtade från Kävlinge kommun och godkända för 
användning.

Samtliga foton, illustrationer och kartor är tagna och gjorda av Mette Dymling.

101




