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Landskrona har under lång tid haft problem med sin identitet; sin 
image. Trots det centrala läget och god tillgänglighet till övriga 
regionen har utvecklingen i Landskrona under en tid stagnerat. 
Med förlorade arbetsillfällen och ett ökat bidragsberoende har 
Landskrona halkat efter övriga Öresundsregionen. Näringslivet har 
stagnerat, och Landskrona har inte hängt med i den postindustriella 
utvecklingen. Den svaga attraktionen till staden har lett till att 
stadskärnan haft en långsam utveckling och kommunen har under 
perioder haft en negativ befolkningstillväxt. (Landskrona FÖP, s.8)

Olika anledningar kan sägas ligga till grund för Landskronas 
utveckling, såsom sociala och ekonomiska svårigheter, svag 
inflyttning av boende och verksamheter mm. Det är svårt att peka 
ut vad som är orsak och verkan till en stads negativa utveckling då 
det lätt skapas en negativ spiral.

SAMMANFATTNING

En positiv utveckling och en attraktiv image startar inte 
nödvändigtvis med den fysiska miljön, men den är ett kraftfullt 
verktyg för att katalysera förändring. Likaså är ett havsnära läge en 
stark potential för att skapa attraktiva boendemiljöer och stadsrum. 
Jämförelser kan göras med Malmö, där Västra hamnen och BO01 
har varit drivande för stadens utveckling, eller Helsingborg, där det 
samma kan sägas om Norra hamnen.

Examensarbetet utforskar ett förslag att stärka Landskronas 
attraktion och identitet som kuststad genom en utveckling av 
stadskärnan. Specifikt studeras ett utbyggnadsförslag vid Gråen, 
vars idag outnyttjade rekreationsvärde kan fungera som en 
katalysator för stadens utveckling.
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1200-

1413

1549

1658

1747

1788

1800-

Bybildning på området 
kring dagens Landskrona. 
Troligen pga gott sill�ske.    

Stadsprivilegier av Erik Av 
Pommern, som då är kung 
över Sverige, Norge och 
Danmark. Syftet var att 
anlägga en handelsstad som 
inte var kontrollerad av 
Hansan. Den naturliga 
djuphamnen, som skapades 
av Saxåns submarina fåra 
gjorde Landskrona till en 
idealisk handelsstad. 

Citadellet uppförs av 
Danske kungen Christian III.

Freden i Roskilde. Skåne 
blir svenskt och 
Landskrona blir en del av 
gränsförsvaret.

Riksdagen bestämmer att 
Landskrona ska bli Sveriges 
starkaste fäste i väster. Ett 
omfattande försvarsprojekt 
planeras där citadellet ska 
införlivas i en ny 
befästningsgördel runt 
staden. Grundet Gråen ska 
fyllas ut och bli ett citadell. 
Staden ska byggas ut på 
utfylld mark i havet för att 
komma närmre djuprännan.

Sinande statskassa gör att 
utbyggnadsplanerna 
stannar av. Danmark är inte 
längre den stora �enden, 
vilket gör att arbetet med 
försvarsanläggningarna inte 
prioriteras. Befästningen på 
Gråen lämnas i ett 
halvfärdigt skick.

Första halvan av 1800-talet 
präglas av stagnation.  Det 
ekonomiska läget gör att 
det byggs mycket lite i 
staden.

Varvet läggs ned, efter en 
period av generell 
industriell nedgång i 
staden. 

Ingen större expansion 
sker i staden under -90 
och 2000-talen.

Efterkrigstiden präglas av 
vidare välstånd och industrier 
i Landskrona blomstrar. Bilen 
revolutionerar samhället och 
1966 anläggs motorvägen 
mellan Helsingborg och 
Malmö, med anslutning till 
Landskrona.

1850-

1901

1940-

1981

1990-
Andra halvan av 1800-talet 
är gynnsam för staden och 
ett �ertal industrier 
anläggs. Staden har en ny 
hamn, på utfylld mark, och 
en betydande sjöfart.

Fredrik Sundbärg, den förste 
stadsarkitekten tillträder  och 
skapar en ny stadsplan. Han 
fyller igen stora delar av 
vallgravssystemet och anlägger 
en rad o�entliga byggnader.

Staden upplever en 
blomstringsperiod med 
industrier och en betydande 
sjöfart.

HISTORIK
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Källa:Landskrona FÖP s.14-17



FOTO:Turistbyrån Landskrona-Ven



11

OM IDENTITET
En plats eller stads identitet har beskrivits av ett antal teoretiker 
inom arkitekturen.

Christian Norberg-Schulz benämner ”genius loci”, dvs platsens 
ande, som den karaktär en plats innehar. Detta innefattar vad 
platsen ”vill” vara, alltså en sammanfattning av en plats historia, 
fysiska miljö och människornas inneboende känsla. Människan 
behöver inte bara veta var man är utan också hur man är på en given 
plats. För att få ett existentiellt fotfäste behöver man identifiera 
sig med sin plats. Mänsklig identitet förutsätter en platsspecifik 
identitet, menar Norberg-Schulz. (Dvs tex ”jag är Landskronabo”, 
som grundläggande identifiering.) För att detta ska uppkomma 
förutsätts att en person ”blir vän” med sin omgivning. (Larice, 
MacDonald s. 133)

Edward Relph beskriver platser som definierade, inte av unika 
geografiska positioner, landskap eller grupperingar, utan av ett 
fokus av erfarenheter och avsikter på en specifik miljö. Platser är ett 
upplevt fenomen av världen och är fyllda av mening både av fysiska 
objekt och pågående aktiviteter. De är viktiga källor av individuell 
och gemensam identitet, till vilka människan har starka emotionella 
och psykologiska kopplingar. En plats identitet härstammar från 
naturliga och skapade miljöer, aktiviteter, funktioner och avsikter. 
Den viktigaste egenskapen är dock erfarenheten, betydelsen, av att 
vara på platsen som skiljer den från andra platser. (Larice, MacDonald 
s. 120)

Kevin Lynch definierar identitet som den utsträckning med 
vilken en person kan skilja en plats från en annan. Han talar om 
”imageability”, vilket han definierar som de kvalitéer i ett objekt 
som ger möjlighet att ge en stark reaktion i en betraktare. Det 
är de egenskaper som skapar identifierbara, strukturerade och 
användbara bilder av omgivningen. En stad med hög ”imageability” 
framstår som välformad, distinkt och säregen. Det är också då som 
den skapar en starkare identitet för både boende och besökare. 
(Larice, MacDonald s. 158)

På senare tid har även begreppet ”branding” blivit allt viktigare för 
länder och städer. Vi är bekanta med begreppet när det handlar om 
försäljning av varor och utveckling av varumärken, men betydelsen 
kan på ett liknande sätt appliceras på platser. Ett företag behöver 
skapa positiva signaler med sitt varumärke för att attrahera kunder 
eller investerare. Likadant är det viktigt för en stad som vill befinna 
sig i utveckling att kunna attrahera boende, företag och turism. 
Detta kan alltså göras genom att staden har ett positivt varumärke 
eller image. (Kavaratzis, 2004)

Begreppen identitet, genius loci, imageability, brand och image 
är alla tätt sammankopplade och sammanfattar stadens identitet. 
Detta är alltså de sammantagna erfarenheterna av staden, upplevd 
av en myriad olika människor; boende eller arbetande i staden, 
besökare i staden, företag som eventuellt tänker investera i staden 
och människor som möjligen kan tänkas besöka staden.



LANDSKRONA

LANDSKRONA

HELSINGBORG

KÖPENHAMN

MALMÖ

LUND

Kommun
141,02 km² 
44 417 inv

Centralort
12,09 km² 
30 499 inv



Landskrona har under lång tid haft problem med sin identitet; sin 
image. Det centrala läget i Öresundsregionen har inte genererat 
den tillväxt som det har funnits potential för. Arbetstillfällen har 
försvunnit och bidragsberoendet har ökat. (Landskrona FÖP, s.8)

En kraftig invandring har dessutom skapat integrationsproblem, 
vilket har lett till motsättningar. Detta har blivit uppmärksammat 
i media i samband med politiska val där populistiska rörelser 
har skördat framgångar i Landskrona. En kommentar om 
Landskrona som jag själv ofta har hört är att man har den högsta 
brottssiffran i landet uppdelat per invånare. Enligt statistik från 
brottsförebyggande rådet har detta inte varit sant så länge statistiken 
har förts, dvs sedan 1996. (bra.se)

IDENTITET I LANDSKRONA

Vi kan alltså också konstatera att en identitet inte behöver 
vara baserad på verklighet, utan kan styras mycket av medial 
uppmärksamhet och generella missuppfattningar.

Problemen med stadens varumärke är något som Landskrona stad 
angriper inom flera discipliner. Inom stadsbyggnad och arkitektur 
handlar det om att tillföra bostäder i attraktiva lägen och att 
bearbeta stadsmiljön i områden som anses problematiska. Det 
inbegriper också att arbeta med publika platser för att göra dessa 
mer attraktiva. Havskopplingen är en viktig aspekt där det anses 
att ett bättre utnyttjande av havsläget är positivt för stadens image.
Eftersom Landskronas dåliga utnyttjande av havet idag är en 
svaghet för staden angriper examensarbetet denna aspekt av 
stadens utmaningar.

FOTO:Landskrona stad
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MÅLPUNKTER MED HAVSANKNYTNING

Lill-Olas
Badplats och semesterby 
med camping.

Borstahusens fiskeläge
Småbåtshamn och populär badplats.

Linds hamn
Småbåtshamn och fiskeläge.

Citadellet
Målpunkt för kultur. 
Byggnadsminne.

Jönsaplan
Utbyggnadsområde för 
hotell, konferens och 
centrumverksamheter.
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Norra Borstahusen
Utbyggnadsområde för 1500 nya 
bostäder.

Exercisfältet
Rekreationsplats i närheten av 
havet. Naturreservat.

Gråen
Naturreservat och 
byggnadsminne. Endast 
lättillgängligt för 
besökare med egen båt.

Bildmaterial: Landskrona stad
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HAVSKOPPLING IDAG

Borstahusen är stadens starkaste målpunkt med havsanknytning. 
Det är en småbåtshamn med aktiv fiskenäring och ett flertal 
restauranger som är öppna året runt. Under sommaren är det 
en populär badplats, som attraherar människor både inom och 
utanför kommungränsen. En stor nackdel är dock att Borstahusen 
ligger långt ifrån Landskronas stadskärna, både fysiskt och i 
medvetandet. Borstahusen ses gärna som en separat del av staden. 
Medan Landskrona i stort, framförallt de centrala och östra 
delarna, har haft ett generellt dåligt rykte har Borstahusen tvärtom 
haft hög status och attraktivitet för boende. 

Förutom Borstahusen har staden få målpunkter vid havet. De som 
finns är inte anknutna i sin användning till havet. En sådan är tex 
Citadellet. Här finns ett aktivt kulturliv som attraherar mycket 
besökare. Platsen vänder sig dock ifrån havet och aktiviteterna är 
introverta.

Ven är en målpunkt med stark havsanknytning. Båtar till Ven 
seglar från skeppsbrokajen i centrala Landskrona. Detta skapar 
dock endast en hög volym genomresande, där ett fåtal uppehåller 
sig någon längre stund i stadskärnan. Besöksnäringen är på 
sommaren betydande och är ekonomiskt väldigt gynnsam för 
staden. Samma sak gäller dock Ven som gäller Borstahusen. Ön 
har en egen identitet som är svagt kopplad till centralorten.
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Landskronas bostadsbestånd med havsanknytning 
(visat i blått) är till stor del koncentrerat norr om 
stadskärnan. Till detta betraktas här bostäder som 
ligger i direkt anslutning till havet, eller som har 
ett tydligt stråk som kopplar platsen till kusten. 
Detta, kombinerat med att det inte finns några 
starka publika målpunkter eller verksamheter 
med havsanknytning i anslutning till stadskärnan, 
gör att stadens centrala delar kan få en mycket 
starkare koppling till havet genom tillförande av 
sådana platser/miljöer.

BORSTAHUSEN

RÅDHUSTORGET



18

Stadens huvudsakliga utbyggnad sker idag på tre områden. 

Norra Borstahusen
Här bygger staden ut 1600 nya bostäder över tid. Flertalet är ägande-, 
eller bostadsrätter för att balansera stadens idag överväldigande 
bestånd av hyresrätter. Området är attraktivt placerat vid havet och 
är en del i ett pågående förnyelsearbete som staden genomför. Här 
utnyttjas den status och närhet till havet som idag förknippas med 
Borstahusen för att förstärka dessa egenskaperna i staden.

Karlslund
Karlslundsområdet är ett utbrett rekreationsområde, och 
bostadsområden med miljonprogramsbebyggelse. Här planeras, 
och pågår ett arbete med en utökning av rekreationsmöjligheter för 
blandad idrott. Samtidigt ska nya bostäder med starka kopplingar 
till rekreationsområdet uppföras.

Weibullsholm
Befintligt handelsområde som ska byggas ut och på sikt kompletteras 
med bostäder och kulturella aktiviteter.

STADENS UTBYGGNAD

De tre viktiga utbyggnadsmområdena i Landskrona 
idag. Norra Borstahusen, Karlslund och 
Weibullsholm, i ordning uppifrån.
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Utveckling av stadskärnan i Landskrona har varit svag under 90- 
och 2000-talen. Detta har delvis berott på att mycket energi har 
fokuserats kring stationsläget, vilket ligger i den östra utkanten av 
tätorten. Attraktiva platser för etableringar har saknats och för lite 
resurser har lagts på att skapa de offentliga rum som kan hjälpa till 
att attrahera boende och näringsliv. Detta är en process som man 
har påbörjat på senare år, då man har bestämt att stora satsningar 
på de publika rummen och attraktiva boendemiljöer är en viktig 
del i att skapa en dynamisk stad i utveckling.

Ett sätt att skapa den energi och attraktionskraft som stadskärnan 
saknar kan vara att koppla den bättre till havet och därigenom 
skapa attraktiva och intensiva publika rum. Arbetet utforskar ett 
utbyggnadsområde i nära anslutning till stadskärnan för att visa 
en möjlighet att utveckla och förstärka intensiteten i denna del av 
staden.

Genom att arbeta mer på stadskärnan, och bygga ut 
områden i anslutning till denna kan intensitet 
och energi åter fokuseras till centrum.



20

Rådhustorget är den plats som tydligast markerar stadskärnans 
centrum. Ett stenkast härifrån ligger Skeppsbrokajen, stadskärnans 
möte med havet. Storgatan är huvudstråket genom Landskronas 
stadskärna och kommer även i den överskådliga framtiden att vara 
detta. Den passerar Rådhustorget och leder i förlängningen till 
Hälsingborgsvägen, som är en av stadens tre infartsleder. Denna 
har sin ändelse i motorvägsanslutningen Landskrona norra.

Kungsgatan är i dagens stadsstruktur inte ett huvudstråk. Det 
pågående förtätningsprojektet på Jönsaplan kommer dock att 
stärka Kungsgatans betydelse i framtiden.

Österleden är också en av ovan nämnda infartsleder, som utgår 
ifrån motorvägsanslutningen Landskrona södra.

De viktigaste stråken genom stadskärnan har alla en tydlig riktning 
mot havet. Stadsbebyggelsen slutar dock vid skeppsbrokajen och 
kommer inte ut till havet. Avsaknaden av målpunkter gör att stråken 
inte leder till något och tappar alltså i betydelse och intensitet ju 
närmre havet de kommer. Samma sak gäller stadsbebyggelsen 
längs stråken, som avtar abrupt vid den stora markparkeringen 
som, i den riktningen, skär av staden från havet. Ventrafikens 
färjor avgår härifrån, men som tidigare nämnts, är detta endast en 
mellanlandning för de flesta Venresenärer.

Kungsgatan Storgatan Österleden

STADSKÄRNANS HAVSKOPPLING

JÖNSAPLAN

RÅDHUSTORGET
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Där stadskärnan möter vattnet är stadsstrukturen gles. Den 
urbana intensitet som potentiellt kan skapas hos platser som 
möter havet saknas helt i Landskrona centrum. 

Figure/ground där centrala staden möter havet.

Sektion längs Storgatan där den mynnar ut i 
Skeppsbrokajen, och havet.

ÖSTERLEDEN

LANDSKRONA NORRA

LANDSKRONA SÖDRA

HÄLSINGBORGSVÄGEN - ERIKSGATAN- STORGATAN



En tydlig spänning finns dock vid centrumkajen till den 
närliggande ön Gråen. Avståndet är kort nog för att skapa känslan 
av att ön hör ihop med staden. Vallen som omgärdar ön döljer till 
stora delar den naturmiljö som finns på ön.

Jämförelser visar att avståndet är snarlikt det i Köpenhamns 
hamninlopp, vid Islands brygge.

Hamninloppet söderifrån. 
Foto: Bertil Hagberg
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Canal Grande, Venedig

Canal Grande, Venedig, 60-70 m

Skeppsbrokajen - Gråen, 150 - 160 m

Hamninloppet, Köpenhamn

Hamninloppet, Köpenhamn, vid Islands brygge ca 160 m



24 Gråen från väster. 
Foto: Bertil Hagberg
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GRÅEN

Gråen är en konstgjord ö sydväst om Landskronas stadskärna. 

Anläggandet påbörjades 1749. Tanken var att skapa en bastion 
i havet för att försvara Landskronas hamn, och staden i stort. 
Citadellet placerades på det grunda flaket söder om djuprännan. 
Utfyllnaden var, för den tiden, ett enormt åtagande och arbetet 
kom att kraftigt ifrågasättas. Ett förslag på att reducera planerna 
kom 1755. En ny, mindre befästning godkändes. Arbetet fortsatte 
i liten skala, men upphörde närmast 1778. Utfyllnaden avslutades 
aldrig, men planer för att bestycka ön har gjorts upp under flera 
tillfällen genom åren och under 1940-talet uppfördes ett antal värn 
på Gråen. Sedan dess har förändringarna på ön varit begränsade 
till uppbyggnad av ett koloniområde med ca 50 stugor. (Kartaschew)

Med anledning av det historiska värdet är större delen av 
befästningen klassad som byggnadsminne enligt Förordning 
(2013:558) om statliga byggnadsminnen.

Ön är idag endast tillgänglig för den som har egen båt. Förutom 
att det är praktiskt svårt att ta sig dit är det dessutom få som vet 
vilken unik miljö Gråen har att ebjuda. Naturmiljön är skyddad 
som naturreservat. 

Naturmiljön på Gråen är unik och närheten till staden gör ön till 
en plats som potentiellt kan tillföra staden en mycket attraktiv 
rekreationsmöjlighet. Rätt utnyttjad kan denna möjlighet, med sitt 
havsnära läge, fundamentalt förändra stadens struktur.

För att åstadkomma en sådan utveckling är det viktigt att miljön 
inte endast blir en destination för besökare, utan att den också flätas 
samman med staden på ett strukturellt sätt. En besöksdestination 
blir lätt frånkopplad från övriga staden både fysiskt och 
identitetsmässigt. Ett exempel är dagens Landskrona och dess 
förhållande till Ven. Detta är ett blomstrande besöksmål för 
turister, men aktiviteten som skapas fokuseras på ön och begränsas 
i stor del dit. Närheten till stadskärnan ger Gråen en möjlighet att 
bli en annan typ av plats, och staden i sin tur, en annan typ av stad.
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Förutsättningarna för att utnyttja Gråen är begränsade av 
bestämmelser som skyddar miljön mot förändringar. En stor del av 
ön är skyddad både som byggnadsminne och som naturreservat. 
Det är alltså viktigt att ön utnyttjas på ett sätt som inte förändrar 
miljön. Den unika naturen är också en grundläggande förutsättning 
för attraktionen till Gråen, vilket också gör att det är önskvärt att 
den bevaras.

Upphävande av naturreservat får ske om det finns synnerliga 
skäl. Om en utveckling av staden utgör sådana kan diskuteras och 
avsteg ska inte generellt göras med anledning av att marken ska 
exploateras. Det kan dock hävdas att ett tillgängliggörande av miljön 
inte är att likställa med exploatering. Detta kan göras genom att 
den del av naturreservatet som innebär förbud att beträda området 
inom en bestämd period upphävs, men att miljön i övrigt skyddas 
mot exploatering. Det synnerliga skälet för upphävandet är då att 
rekreationsmiljön ska göras tillgänglig för en större del människor. 

Den fågelart som, i huvudsak, skyddas av naturreservatet är 
storskarv, vilken har ett mycket stort utbredningsområde. 
Det är alltså svårt att hävda att ett upphävande av den delen av 
naturreservatet skulle utgöra något hot mot artens population.

Byggnadsminnet utgör inget hinder för att Gråen används som 
rekreationsmiljö, sålänge inga nya byggnader uppförs innanför 
området som skyddas.

FOTO:Landskrona stad
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Byggnadsminne 
enligt Förordning 
(2013:558) om statliga 
byggnadsminnen: Inom 
byggnadsminnesområde får 
byggnader inte uppföras. 
Åtgärder får inte heller vidtas 
som ändrar karaktären av 
mark och vegetation. 

Naturreservat: Innanför 
naturreservat är tillträde 
förbjudet mellan 15/3 - 1/8.

7 § 7 Kap miljöbalken 1998:808
Länsstyrelsen eller kommunen får helt eller delvis upphäva 
beslut som den har meddelat enligt 4-6 §§, om det finns 
synnerliga skäl.

Länsstyrelsen eller kommunen får meddela dispens från 
föreskrifter som den har meddelat för ett naturreservat, om det 
finns särskilda skäl. Ett beslut om dispens upphör att gälla, om 
den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom 
två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann 
laga kraft.

Att regeringens tillåtelse behövs i vissa fall innan det 
beslutas om upphävande eller dispens för ett sådant särskilt 
skyddsområde eller särskilt bevarandeområde som anges i 28 § 
följer av 29 §.

Beslut om upphävande eller dispens får meddelas endast om 
intrånget i naturvärdet kompenseras i skälig utsträckning på 
naturreservatet eller på något annat område.

I propositionen för miljöbalken noteras att sådana avsteg 
normalt inte ska göras för exploatering. (Prop. 1997/98:45, s. 
712) 
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Resonemanget kan sammanfattas med att önskan är att förstärka 
Landskronas kopplingar till havet, fokuserat i centrum. Ett 
tillgängliggörande av Gråen är ett möjligt verktyg för att skapa en 
sådan koppling och samtidigt en attraktion till platsen. Samtidigt 
ges möjlighet till att skapa attraktiva boendemiljöer och publika 
platser i anslutning till miljön på Gråen. Detta utan att uppföra 
några byggnader, eller förändra miljön på ön på ett sätt som 
förvanskar naturmiljövärdena.

Byggnadsminnet som finns på Gråen är en viktig del av 
Landskronas kulturhistoria och har ett värde som bör bevaras.

Som tidigare diskuterats är 
behovet att bygga ut staden vid 
Skeppsbron stort.

Gråen görs till en del av staden, 
och inte bara en målpunkt för 
dagsbesök.

Kopplingen över hamninloppet 
innebär en förlängning av två av 
stadens huvudstråk, Storgatan 
och Österleden.

Dessutom är det en svår process att upphäva ett byggnadsminne, 
och det är svårt att hitta tillräckliga argument som skulle rättfärdiga 
detta.

Det är lättare att argumentera för att naturreservatet ska hävas, eller 
att villkoren för det kan förändras. Upphävande av naturreservat 
ska generellt inte ske med anledning av exploatering av marken, 
som anges i propositionen för miljöbalken, (Prop. 1997/98:45, s. 712).

UTBYGGNADSSTRATEGI
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Schematisk utbyggnadsprincip.

I detta fall anser jag att naturreservatet inte behöver upphävas, 
utan att villkoren endast behöver ändras, för att tillåta vistelse även 
under fåglarnas häckningsperiod. 

En utbyggnad av Landskronas hamnområde är på sikt oundviklig, 
och även detta skulle störa fågellivet. Det kan då hävdas att ett 
upphävande av vistelseförbudet i förlängningen är nödvändigt. 
Det kan också påpekas att syftet med denna ändring är att området 
ska möjliggöras för skapandet av ett grönområde och inte för 
utbyggnad.

Naturreservatet och byggnadsminnesstatusen är viktiga för att 
garantera att Gråen fortsätter att vara en grön lunga för staden, 
och som förslaget ska visa, en blivande central stadspark för 
Landskrona.

Principen innebär att Landskrona byggs ut över hamninloppet. 
Resultatet blir att havet, som idag ligger utanför staden och är 
dåligt kopplat till stadskärnan istället blir en central del av staden. 
Havets centrala roll för staden förstärks, vilket resulterar i en 
ökad attraktivitet för staden och på sikt, en förändring av stadens 
identitet.



Samma grund som möjliggjorde utfyllnaden av Gråen på 
1700-talet utgör goda förutsättningar för vidare utbyggnad. 
Förutom den naturliga djuphamnen, som har skapats av Saxåns 
submarina fåra, är havsdjupet utanför Landskrona mycket grunt. 
Hamninloppet är ca 11 meter djupt. I övrigt är djupet runt Gråen 
ca 0,5 meter.

Landskrona har en väletablerad tradition av att bygga ut staden 
på utfylld mark. Nedan visas hur grundet utanför Landskrona 
stegvis har fyllts ut, med början på 1600-talet. Förslaget är alltså 
en fortsättning och fullföljning av stadens historiska expansion.
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UTBYGGNAD I HAVET

1530 19201676 19561767

Ovan:Djupet omkring hamninloppet och Gråen är ca 0,5 
meter, med en ökning mot 1,5 meter då ca 400 meter 
ut från Gråens kust.

Nedan:Landskronas utfyllnad i havet sedan 
1500-talet. Svart visar ny utfyllnad för årtalet, 
vitt område visar redan befintlig utfyllnad.

Kartmaterial. Landskrona FÖP, s 14-17



Utfylld mark, idag 
södra industriområdet
FOTO: Oscar Bladh, 1955

1971 1980



Kopplingen till den nya stadsdelen kan ske antingen som en fast 
koppling (bro eller linbana), eller med båttrafik. (En avlägsen 
möjlighet som inte diskuteras är någon slags luftburen trafik).

Fördelarna med en koppling baserad på båttrafik tycks överväga 
dem med en fast koppling i form av en bro. För en betydande 
stadsutveckling är det troligt att ett komplement av båda 
alternativen hade varit att föredra.

Kanaler för båttrafik är ett attraktivt element i stadsbebyggelsen 
och tenderar att inte upplevas som en transportled på samma sätt 
som bilvägar. Rörelsen i en stad med mycket kanaler blir dynamisk 
och ger upphov till variation i stadsmiljön, då man rör sig över 
broar och längs gator med eller utan anslutning till vatten.

En fast koppling i form av en vägbro gör det lätt för biltrafik att 
korsa vattenvägen. Detta är att jämföra med båttrafik, där kanske 
alla tillgängliga båtlinjer inte tillåter biltransport. Att helt exkludera 
möjligheten att ta sig över med bil tycks opraktiskt. För många 
tillfällen är biltransport bra, tex vid in- och utflytt, leveranser till 
verksamheter eller andra typer av transporter. Däremot kan det 
vara positivt för stadsmiljön att begränsa möjligheten att använda 
bil, så att det framförallt kommer att ske vid tillfällen som ovan. 

I New City Spaces menar Gehl och Gemzoe att en nyckel i att skapa 
bra publika platser är att ”återta” platserna från bilen, alltså att 
platser inte utformas med utgångspunkt i bilens möjligheter att ta 
sig fram. (Gehl, Gemzoe s 14)

Det kan alltså hävdas att en svårighet med att transportera sig med 
bil till den föreslagna stadsdelen inte är en nackdel för utvecklingen, 
utan snarare en fördel, eller åtminstone välgörande för stadsmiljön, 
även om det skapar vissa praktiska besvär. Rätt löst kan dessa dock 
begränsas avsevärt. 

Ytterligare argument för en koppling med båtar är en planerad 
lansering av självörande elektriska båtar i Amsterdam under 2017. 
(Fortune.com, Edition.cnn.com) Flexibiliteten som erbjuds av ett sådant 
trafikslag är slående. Ett flertal båtar kan finnas tillgängliga vid 
en kopplingspunkt och möjliggör för resenärer att åka vid själv 
valda tider och utan väntan. Taxibåtar kan finnas tillgängliga 
för omedelbar resa, men utan den kostnad det innebär att ha en 
chaufför som sitter och väntar på resenärer.

Förutom den kommande sjösättningen av autonoma kanalbåtar i 
Amsterdam har tidigare resor med självkörande båtar utförts över 
atlanten. I dessa fall har båtarna varit försörjda via solceller och 
vågkraft. (Inhabitat.com)

Självkörande kollektivtrafik finns för närvarande också i 
Köpenhamn, där tunnelbanan är förarlös. 

Slutsatsen blir att den föreslagna kopplingen till en planerad 
stadsdel utanför Gråen blir en etablering av lokaltrafik med båtar. 
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KOPPLINGSMETOD



Styrkan med en fast koppling är att den alltid är tillgänglig. (Förutom 
fall där det rör sig om någon form av olycka eller katastrof.) Om 
kopplingen är en bilbro kan man färdas mellan målpunkter utan att byta 
transportmedel, och man behöver inte anpassa sig efter tidtabeller eller 
vänta på en båt. Det skapas dock en flaskhals vilket kan leda till bilköer 
om det är mycket trafik och endast en koppling. I fallet med koppling till 
Gråen är det nödvändigt med en öppningsbar bro, eftersom stora fartyg 
behöver kunna angöra hamnen. Av samma anledning är en linbana 
opraktisk. Höjden skulle behöva bli betydande, och utan några högre 
kopplingspunkter på endera sidan, blir detta ett ofördelaktigt alternativ.

En annan svaghet är att kopplingen just är fast och man alltid behöver ta 
sig till ett specifikt ställe för att komma över till andra sidan.

Den största fördelen med en rörlig koppling i form av båttrafik är 
flexibiliteten som är inbyggd i systemet. När en sådan infrastruktur 
finns på plats kan kopplingen lätt göras till nya platser längs kusten eller 
vid en vattenväg med koppling till havet.

Om trafiken inkluderar transport av bilar krävs inget byte av 
transportmedel, men dock en väntan eller anpassning till en tidtabell.

Om biltransport inte är möjligt måste bilen lämnas på ena sidan, vilket 
kan upplevas som ett besvär och skapar behov av parkeringar.
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Schematisk konceptskiss. 

Havsdjupet sätter gränsen för var 
bebyggelsen planeras.

Kraftigt buller från hamnen medför olägenheter. 
Bostäder är inte lämpade på områdets östra sida.

11 m0,5 m

BEBYGGELSESTRUKTUR
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Pga höga vindstyrkor bör 
bebyggelsen vara tät 
och undvka långa stråk, 
framförallt i prevalent 
vindriktning.

N

7,5-13,5

3,5-7,5

0,5-3,5

Vindhastighet (m/s)

Lugnt: 6,1 %

Den första hållplatsen för båttrafik sker från 
Skeppsbrokajen. Transport för bil föreslås vara 
tillgänglig med färja, ett fåtal gånger per dag. 

Till största delen blir offentlig yta tillgänglig 
för alla trafikslag. Antalet parkeringar begränsas. 
Dominerande trafikslag är båt, cykel och gång.

smhi.se
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Översiktsplan 1:2000

Översiktsplan, befintligt 1:10000

Förslaget är en ny stadsdel uppförd på de delar 
av Gråen som ligger utanför naturreservatet och 
byggnadsminnet. Vattnet är en central del av 
stadsbilden och publika ytor är till stor del shared 
space. Utbyggnaden skapar dynamik och energi på 
båda sidor hamninloppet, vilket leder till att vattnet 
får en mer central roll i staden. Detta sker både på ett 
rumsligt plan, då bebyggelsen kantar vattnets båda 
sidor, men också på det sättet att vattnet befolkas av 
lokala transporter. Ett starkare utnyttjande av vattnet 
gör också havet till ett starkare element i staden.
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PLAN 1:200



ANKOMSTPLATS FÖR BÅTTRAFIK

Flytbrygga för angöring av båtar.

Viktiga publika platser skapas ofta vid noder för lokaltrafik. 
Det första utbyggnadsområdet på Gråen föreslås bli en 
flytbrygga för angöring av båttrafik. Bryggan skapar 
samtidigt en torgplats som omges av publika funktioner. I 
norr ansluter restaurangverksamheter till platsen, och på 
andra håll bebyggelse med möjlighet till verksamheter i 
bottenplan. Att torget är flytande är viktigt för att  det alltid 
ska ha rätt höjd för att matcha de båtar som ankommer. En 
flytande träbrygga är samtidigt en tilltalande samlingsplats 
för publikt stadsliv.

Koppling över till Gråen sker i anslutning till torget, vilket 
ytterligare förstärker dess roll som nod i stadsstrukturen.
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sektion A:A 1:200
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Sektion av flytbrygga med 
anslutande restaurang på 
höger sida. Gott om publika 
sittplatser. Koppling över till 
Gråen på vänster sida, följt 
av radhus med verksamheter i 
bottenvåning.
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Tvärsektion av flytbrygga. 
Kopplingen till Gråen och 
det viktiga vattenrummet 
mellan stadesbebyggelsen och 
naturområdet. 
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UTFORMNING AV BOSTÄDER

Lokal

Bostad/Lokal

Bostad

Bostad

Bostad/Lokal

Arbetet har även studerat hur en eventuell bebyggelse kan utformas 
i utbyggnadsområdet Nya Gråen. Den starkaste potentialen utgörs 
av läget mot Gråen och den kontakt som kan skapas med det unika 
naturområdet. Därför har ett förslag på bebyggelse som placeras 
här utformats. Projektet är ett radhuskomplex som är gestaltat 
för att koppla till Gråen över den avgränsande kanalen. Här finns 
möjlighet att ge boende både kopplingen till naturen på Gråen och 
en nära koppling till havet.

Eftersom utbyggnadsområdet ska integreras i staden och bli 
en fungerande stadsdel är det en fördel om bebyggelsen kan 
vara flexibel i sin användning. En struktur som tillåter att 
bottenvåningen används på många olika sätt möjliggör detta. 
Rummen på bottenvåningen kan delas in antingen i samma enheter 
som radhusen eller sträcka sig över hela byggnadsvolymen. 

Rummet som skapas mellan två byggnadsvolymer utgör navet i 
bostadsenheten. Här skapas en intensiv innergård där all rörelse 
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Huvudentré 
till bostäder 
via loftgång

Serviceentré 
verksamheter
/sekundär 
bostadsentré

Kollektiv bro 
till Gråen

in och ut koncentreras. Detta är en kollektiv men privat yta som 
är naturlig för tex cykelställ etc och för uppkomsten av spontana 
möten.

Verksamheter kan skapas i koppling till bostäderna, eller vara 
fristående. Entrésituationen där huvudentré till bostäder sker 
från loftgång på plan 2 gör att denna kan hållas separerad från 
verksamheter om dessa inte drivs av boende.

Den traditionella trädgården för villan eller innergården för ett 
flerbostadshus, där man ofta har grönytor, ersätts med en stor 
balkong mot kanalen och Gråen i kombination med ett rymligt 
uterum. Även lättillgängligheten till Gråen erbjuder lättillgänglig 
närrekreation som en ersättare till den traditionella trädgården. 
Vidare möjlighet finns att placera plattform på taket.
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C

D

C

D

Markplan 1:200
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Plan 2,/Entréplan 1:200 Plan 3 1:200
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sektion D:D 1:200
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sektion C:C 1:200



Illustration vy från balkong 
på radhus mot nordost.
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