
LANDSKRONA

Översiktsplan



LANDSKRONAS FRÄMSTA UTMANINGAR

• Låg förvärvsfrekvens

• Desintegration – socioekonomiska samt fysiska barriärer

• Obalansen i bostadsutbudet

• Den postindustriella ekonomin

• Omlandets låga identifiering med centralorten

• Relativt låg andel större sammanhängande grönstruktur



LANDSKRONAS FRÄMSTA MÖJLIGHETER

• Strategiskt läge i regionen

• Infrastrukturen

• Havet är en stark attraktionskraft

• Den mångkulturella befolkningen

• Kulturhistoriskt intressanta miljön

• Flera befintliga näringsverksamheter med god tillväxtpotential



Centralort

Stationsort

TYPOLOGISK ANALYS 





FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN
FÖR LANDSKRONA TÄTORT
- antagen 140618





STADSBYGGNADSSTRATEGI

• Väv staden tätare

• Addera och förädla

• Ta plats och stå fast







JORDBRUKSMARKEN I LANDSKRONA

• Landskrona har, sett i ett nationellt och internationellt perspektiv, en 

mycket hög andel högproduktiv jordbruksmark

• Klassificeringen gjordes på 70-talet och mätte avkastningsvärdet på 

marken

• I Sverige har jordbruksmark i anspråkstagits i högre takt än i flera av EU-

länderna där regional, fysisk planering skyddar och bevakar marken

• I Sverige exploateras 600-700 hektar jordbruksmark om året för bostäder 

och anläggningar av olika slag



JORDBRUKSMARKEN I LANDSKRONA

• Byggande på högproduktiv jordbruksmark ska undvikas så långt det är 
möjligt

• I våra utpekade utvecklingstypologier (centralort, stationsort och lite 
större tätort) kan en utbyggnad på jordbruksmark prioriteras om denna 
är tätorts- och kollektivtrafiknära

• Om byggande på jordbruksmark övervägs (utanför 
utvecklingstypologier i icke tätorts- och/eller kollektivtrafiknära läge) 
ska en samlad bedömning av ingreppet göras utifrån 
jordbruksmarkens värden enligt följande: produktionsvärden, sociala 
värdena, natur- och kulturvärden och värden för kretslopp och 
miljötjänster

• Reversibel markanvändning ska prioriteras på jordbruksmark



Pågående planerarbete i Landskrona centralort

STRANDSTADEN

Glumslöv: HANDELSMANNEN 1

LUNDÅKRA 3:7 (ga. Station)

KV. MEJERIET

KV. LEJONET

KV.TOMATEN

BORSTAHUSENS HAMN

Saxtorp: SAXTORP 10:27

Härslöv: HÄRSLÖV 36:1

KV. JÖNSAPLAN

Häljarp: SAXTORP 87:23 (Flygeltofta gård)

BOVIERAN

WEIBULLSHOLM
KV. JÄNTAN

KV. ÖSTRA ROTEN

KV. BAGAREN



Utredningsarbete/strategisk planering 

1. NORRA BORSTAHUSEN
– ”Strandstaden” inkl. flytt av golfbana

2. WEIBULLSHOLMSOMRÅDET 
– riskanalys, planuppdrag mm

3. SÄBYHOLM Business Park
– utvecklingsplan 

4. BANGÅRDEN/SKEPPSBRON
- fastighetsförvärv, detaljplanearbete, White

5.  KARLSLUND/NORRESTAD 
– utvecklingsplan

6.  EUROPASPÅRET 
– höghastighetståg/Sverigeförhandlingen

7. ÖVERSIKTSPLAN 2030 
– fortsatt handläggning – KF dec 15

8.  SÄBYSTRÅKET
– gestaltning, natur och kulturvärden

Pågående planarbete i Landskrona

9. KLIMATANPASSNINGSPLAN
- uppdrag 2015-04-09

10. BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
- med riktlinjer för markanvisning, exploateringsavtal  



Förtätning!



Jönsaplan





Kv. Jäntan





VÄSTERPARK, JAIS ARKITEKTER 





WEIBULLSHOLM,
TENGBOM ARKITEKTER





Landskrona som brohuvud till Sverige och 
Norge



Europasporet ligger på TEN-nettet



Europaspåret hanterar alla typer järnvägstrafik

• Restid 14 minuter

• Investering 38 miljarder. 
DKK for kombinerad 
förbindelse

• Tog: Landskrona-
København inkl. ny 
kapacitet på 
Hovedbanegården



Förslag till lösning under København

• Ny station kan udgraves
under Hovedbanegården
og Tivoli

• Tunnelen følger Metro-
Cityringen under Tivoli

• Gods kører i egen tunnel



• HH: 15 km lång 
tunnel p.g.a. 
djupet i den 
nordliga delen 
av Øresund.

• HH kräver 
dessutom Ring 
5 på 60 km.

• Landskrona-
Nordhavn er 
18 km lång och 
kan byggas som 
Femern Bælt
(sänktunnel).
Ring 5 undgås



GRÖNSTRUKTUR 









FÖRSLAG TILL FAST FÖRBINDELSE

LANDSKRONA - KÖPENHAMN



g

København Landskrona



Nuvarande kapacitet på Öresundsbron 

kommer inte att räcka till

Pendlingen beräknas öka med 50 % 

fram till 2030

När Fehrmarn Bält-bron öppnar 

beräknas godstågstrafiken öka med över 

100 %

Svenska staten planerar för 

höghastighetståg i Sverige



Landskrona som brohuvud till Sverige och 
Norge



Nya höghastighetslinjer i Sverige for 125 
miljarder.

Endeligt valg af linieføring meddeles 1. februar 2016



Europasporet ligger på TEN-nettet



Europaspåret hanterar alla typer järnvägstrafik

• Restid 14 minuter

• Investering 38 miljarder. 
DKK for kombinerad 
förbindelse

• Tog: Landskrona-
København inkl. ny 
kapacitet på 
Hovedbanegården



Optimale lösningar i Skåne och København

Aflastnin
g af Røret

Forslag til 
ny tunnel

Fire 
ekstra 

perron-
spor !



Förslag till lösning under København

• Ny station kan udgraves
under 
Hovedbanegården og
Tivoli

• Tunnelen følger Metro-
Cityringen under Tivoli

• Gods kører i egen 
tunnel



Tunnelstation KH – gods kör helt separat



Bättre hantering av svenska-danska tåg

Regionaltog Fjerntog Godstog



• HH: 15 km lång 
tunnel p.g.a. 
djupet i den 
nordliga delen 
av Øresund.

• HH kräver 
dessutom Ring 
5 på 60 km.

• Landskrona-
Nordhavn er 
18 km lång och 
kan byggas som 
Femern Bælt
(sänktunnel).
Ring 5 undgås



Europaspåret via Femern Bælt



• Europaspåret har en ekonomisk kalkyl som gör att efter cirka 
20 år börjar denna gå med vinst.

• Øresundsbrons samlade vinster utgör cirka 57 miljarder. DKK 
(2000-2012). Broen har specifikt lyft dansk ekonomi med 31 
miljader. DKK.

• Storebæltsbroen er beräknat till att lägga 379 miljader. DKK i 
vinst till det danska samhället (1997-2047).

Fasta förbindelser är samhällsekonomiskt 
lönsamma



En ny geografi

Europaspåret skapar:

• En stark Øst-Vest axel 
Sydsverige↔Jylland.

• God koppling till Femern i Nord-Syd 
axeln.

• Optimal lösning för godstransporten.

• Förstärkt omland till CPH airport.

• Sammanbindning av höjhastighetsnätet
i flera korridorer.

• Ny terminal på Hovedbanegården.

• Tätare förbindelser på tvärs över 
Öresund

• Muöjlighet att undvika utbyggnader av 
Ring 5 med ett spår via Landskrona

• Store samhällsekonomiska vinster i det 
danska och svenska samhället





Investeringsbehov



Forudsætninger og resultat

• Realrente 3,5 %

• Tilbagebetalingsperiode <40 år

• Langsigtet trafikvækst 1,5 % per år

• Resultat nutidsværdi +5,5 mia. DKK

• Intern rente 3,7 %

• Antal togrejser per dag 20.000 passagerer



Finansiering

Mrd. SEK
HH väg +Europaspår

EU stöd 23% 16,7

Lån 77% 56,0

Totalt väg och kollektivtrafik 100% 72,7



Investeringens lönsamhet



Lönsamhet som funktion av anläggskostnader



Resultat som funktion av trafikutveckling



Effekter, mrd

NPV

HH

väg + koll

Europaspåre

t

HH-väg + koll

Agglomeration 11,0 Større

Trafikeffekter 5,0 Større

Arbejdsmarked 10,0 Større

Totalt 26,0 Større



Samfundsøkonomisk resultat, mia. SEK

Staten -23,0

Anlægsinvesteringer -65,0

Drift -18,0

Trafikindtægter 60,0

Brugerne 36,0

Vejtrafik 20,0

Jernbanetrafik 16,0

Miljø, arbejdsmarked etc. 3,0

Totalt 16,0

Samfundsøkonomisk lønsomhed





Option for godstrafikken i Nordhavn
Ny Containerterminal og depot for danske indenrigstog





30 minutters rejsetid fra København



Trafiksystem Regionaltog



Trafiksystem Højhastighetstog



Trafiksystem godstog



Aflastning af broen – godstog væk fra Kastrup



God kobling i Landskrona til hovedbanenettet



Depot

Valby-Roskilde

CPH Kastrup-Malmö

01

02

03

04

26

05

06

07

08

21

22

23

24

S-tog 09-10-11-12
Metro

Ny terminal

Mot Ny Ellebjerg-Køge

Forslag til sporløsning for KH



Trafikstyrelsen ser flere mulige udvidelser af KH
**

*

**
 

* 

**
**

 



Prognose 2030



Godstransporten vokser med Femern



Jämförelse mellan olika 
Öresundsförbindelser



Produktivitetsvinster ny fast förbindelse



72

City→ Ferry

2½ hrs

City→ Ferry

2½ hrs

En ny geografi


