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Jag har i det här kandidatarbetet skapat ett 
förslag för hur koloniområdet S:t Olovs vång 
ska kunna bli mer offentligt tillgängligt. Kolo-
niområden är ofta välskötta och varierar my-
cket i personlig stil och växtval.  Det har en stor 
potential för offentliga grönytor emellan de 
privata trädgårdarna. 

Den första delen i uppsatsen beskriver koloni-
trädgårdens och den urbana odlingens historia 
i Sverige. Följt av teorier om de positiva effek-
ter som grönytor och aktivt deltagande i sköt-
sel kan ha på dess brukare. För att koppla detta 
till stadsplanering och design har jag valt att 

avsluta teoridelen med generella teorier kring 
vad det är som gör att vissa platser eller grön-
ytor fungerar bättre i staden än andra. 

Den andra delen, som är mitt förslag för S:t 
Olovs vång,  beskriver jag först Landskrona 
som stad och varför koloniområdet S:t Olovs 
vång är en bra plats att förändra. Förslaget kan 
beskrivas som en process där området kan 
förändras över tid. Ett sätt att låta brukare och 
den lokala befolkningen vara en aktiv del i 
förändringen. 
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The first part of the thesis describes the history 
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kolonilottens historik i allmänhet. Del två är ett 
gestaltningsförslag för hur koloniområdet S:t 
Olovs vång kan utvecklas för att vara tillgäng- 
ligare för människor som inte äger en lott. 
 

2.1 Teori
Material till denna del har sin stomme i främst 
två klassiska verk, nämligen Jane Jacobes, The 
death and life of the great american cities, och 
Jan Gehls, Livet mellom husene. Detta är teorier 
som vi kommit i kontakt med redan från år ett 
av utbildningen. För att bredda teorin och även 
rikta den mot koloniområdet så kompletteras 
dessa verk med vetenskapliga artiklar som tar 
upp forskning kring odling i urban miljö och 
grönytors positiva effekt på människor. Sökningar 
i databaserna Primo, Epsilon har gjorts samt 
sökningar på ScienceDirect och Google. Sökord 
som använts är “urban farming”, “neighbor-
hood park”, “allotment gardens”, “allotments” 
och “fritidsodling”. Fokuset har varit på artiklar 
som tar upp människan i staden och hur hen 
påverkas av odling specifikt och stadens grön-
struktur i allmänhet. 

2.2 Gestaltning
Materialet utgår ifrån en del analyser från tidig-
are nämnda kurs Projekt 3 – Stora landskap 
LK0140. Landskrona stads Översiktsplan(ÖP) 
har även använts för att förstå vad kommunens 
vilja  i framtida utveckling är och för att hitta en 
bakgrund till vad som är förutsättningarna i 
staden. Jag har även gjort platsbesök och stud-
erat kartor för att öka min förståelse för platsen 
och dess omgivning. Det är mina inventeringar 
och analyser och teorierna i teoridelen som 
gestaltningen bygger på.  

2.3 Avgränsningar
På grund av detta arbetets begränsningar i tid 
och omfattning har jag valt att avgränsa både 
teoridel och gestaltningsdel till en relativt över-
gripande nivå. Arbetet bör ses som en start för 
ytterligare utveckling av kolonilottens och 
odlingslottens användning och plats i den 
offentliga urbana grönstrukturen.  

1 INLEDNING 
I kursen Projekt 3 – Stora landskap (LK0140) 
utförde vi ett grupparbete där vi arbetade med 
staden Landskrona. Genom detta arbete tog vi 
fasta på två av stadens starka drag, industri- 
staden och kolonistaden. Med mitt kandidat- 
arbete vill jag utveckla idén om kolonistaden 
Landskrona och hur den kan utvecklas i fram-
tiden. Mer specifikt så har jag i detta arbete 
valt att inrikta mig på koloniområdet S:t Olovs 
vång. Det som fick mig att välja  S:t Olovs vång 
av alla koloniområden i Landskrona var dess 
läge nära tågstationen och följande text ur ett 
planförslag till fördjupad översiktsplan från 
2012-05-02:

Sankt Olov. Stationsnära koloniområde som i 
delar eller i sin helhet föreslås omvandlas till 
bostadsbebyggelse. Lågt och tätt, samt med 
bevarandet av en grönskande karaktär bör vara 
utgångspunkt för omgestaltningen. Omvan-
dlingen bör ske stegvis i takt med att kolonier 
sägs upp. Nya områden för kolonier anläggs, se 
vidare detta avsnitt. Äldreboende anses vara 
intressant inom detta område. (Landskrona 
Stad, 2012, sid. 62)

Koloniområden är i de flesta fall bara tillgängliga 
för de människor som äger en lott. De vänder 
sig ibland inåt och kan därför skapa en barriär 
mellan områden som angränsar till området.  
Då en del av Landskronas koloniområden ligg- 
er mitt i den urbana stadsväven kan de vara en 
värdefull del av stadens grönstruktur. Genom 
att öppna upp S:t Olovs vång för ett mer offent- 
ligt nyttjande kombinerat med det privata som 
existerar idag kan det utvecklas till ett mer 
mångfacetterat koloniområde med fler funk-
tioner än i dagsläget. 

I Landskrona finns det ett flertal koloni-
områden och flera av dem ligger centralt i sta-
den. Landskrona är Sveriges kolonitätaste stad 
och kolonierna vid Citadellet är de äldsta i lan-
det. Jag har valt att arbeta med S:t Olovs vång 
som är ett koloniområde beläget vid lasarettet 
i Landskrona. Området anlades på 1920-talet 
på grund av stor efterfrågan på kolonilotter.

S:t Olovs vång är bland det första som möter 

den som tar sig från tågstationen mot stadskär-
nan via Vilan. Detta gör området intressant för 
en utveckling mot en mer offentlig plats. Det är 
intressant att här kombinera den privata 
karaktären med kolonilotter och en mer publik 
plats som kan användas av förbipasserande 
och de som bor i närheten. Det finns ett in-
tressant möte i gränsen mellan den offentliga 
och den privata platsen, det individuella och 
det gemensamma. 

1.1 Mål
Målet med detta arbete är att med en teoretisk 
grund skapa ett förslag som är specifikt för hur 
koloniområdet S:t Olovs vång i Landskrona 
kan utvecklas till en plats där det offentliga 
(pendlare, boende i närområdet etc) och privata 
(koloniägare) kan samsas. 

1.2 Syfte
Detta arbete har som syfte att utveckla idén om 
vad ett koloniområde kan vara i en urban miljö, 
samt att utveckla idén om ett mera offentligt 
användbart koloniområde med hjälp av fram-
förallt Jane Jacobes och Jan Gehls teorier om 
vad som skapar goda levnadsmiljöer i staden 
och forskning kring urban odling och dess 
påverkan på lokal nivå. Syfte har också varit att 
bygga vidare och hitta en annan vinkel på de 
visioner som kommunen har.

- Hur kan S:t Olovs vång gestaltas för att bättre 
bli en del av Landskronas offentliga grönstruk-
tur? 

- Hur kan odling i staden ta sig form och hur 
påverkar den sin närmiljö?
 
2 MATERIAL & METOD 
Kandidatarbetet består av två delar; en littera- 
turstudie där teorier kring människor och den 
offentliga miljön av kända urbanteoretiker 
som Jan Gehl och Jane Jacobes sammanställts 
för att skapa en grund till det gestaltande arbe-
tet i del två. Teoridelen innehåller även en 
sammanfattning av vilken nytta urban odling 
kan ge och kort om olika typer av odling i urban 
miljö, samt en kortare sammanfattning av 
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nya behov som uppstått samt ge ett mervärde 
till området? Min åsikt är att koloniområdet, 
S:t Olovs vång, är den mest naturliga platsen 
att förändra, då det ej direkt påverkar männi-
skors bostäder. I och med att förutsättningar-
na för området förändrats krävs att området 
utvecklas för att bättre möta denna förändring. 
Ett ökat flöde av människor som inte bor i 
närområdet till tågstationen kräver bättre 
offentliga ytor än det som finns idag. Tydlighet 
och en klarare funktion av de allmänna om-
rådena kring stationen är nödvändiga för att 
Landskrona ska fungera väl både att komma 

till och ta sig ifrån med tåg. 

3.1 Termer 
Fritidsodling - I princip all icke kommersiell 
odling som sker på människors fria tid, exem-
pelvis odling av krukväxter (inne som ute), 
balkongodlingar, skötsel av villaträdgård och 
odling för självhushåll (Björkman 2012, sid. 
8).

Urban odling - Fritidsodling i en urban miljö. 

3 KONTEXT
S:t Olovs vång är ett av sex koloniområden i 
Landskrona och är det fjärde största med sina 
163 kolonier. Det är ett typiskt koloniområde 
med relativt stora lotter på 450-550 m2. Lott- 
erna har små stugor och eventuellt en red-
skapsbod. I och med att staden växer på 
1920-talet, framför allt i nordlig riktning,  an-
läggs S:t Olovs vång i stadens då nordöstra 
hörn. (Stadsbyggnadsförvaltningen Landskro-
na Stad, 2012: muntl.). Sedan 2000 är områ-
det granne med Landskronas tågstation som 
då flyttades från centrum till stadens östra ut-

kant för att kopplas till Västkustbanan 
(Landskrona stad (2012), sid. 59). 

S:t Olovs vång är intressant eftersom det har 
blivit en del av entrén till Landskrona för den 
som anländer med tåg till staden. I och med att 
kontexten kring koloniområdet och de bostads- 
områden som ligger längs Kolonigatan änd-
rats drastiskt, från att vara ett sekundärt stråk 
i staden till att helt plötsligt anknyta till en av 
de viktigaste noderna, är det  intressant att 
undersöka denna plats. Kan den fysiska ge-
staltningen utvecklas för att bättre möta de 

LANDSKRONA 
TÅGSTATION

LANDSKRONA 
LASARETT

MOT LANDSKRONA 
STADSKÄRNA

N

Fig. 1 Översiktsbild över S:t Olovs vång med omgivningar. 
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6 ATT VARA EN AKTIV DEL I DET GRÖNA
Offentligt tillgängliga trädgårdar, i form av till 
exempel odlingslotter eller stadsdelsträdgårdar,  
har i många studier visat sig ha positiv påver-
kan på sitt närområde (Guitart, Pickering, 
Byrne, 2012, sid. 367). Den mest dokument-
erade effekten är den sociala påverkan, där 
ökad integration står ut som den främsta (Gui-
tart, Pickering, Byrne, 2012, sid. 367). Möjlig- 
heten att odla kan även ha en rad andra för-
delar så som förbättrad hälsa, tillgång till 
färska grönsaker, folkbildning, minskad 
brottslighet och ökad känsla av säkerhet och 
ökad biologisk mångfald med mera (Guitart, 
Pickering, Byrne, 2012, sid.367). Det finns 
starka bevis i forskning att bostadsområden 
som erbjuder bristfälliga miljöer för rekreation 
och psykisk återhämtning har större andel 
invånare med kroniska problem av stress och 
en sämre allmänhälsa oberoende av klass, kön 
eller andra bakomliggande faktorer(Berg, 
Harig, Staats, 2007, sid. 89). Den rekreativa 
och återhämtande effekten som en grön plats 
ger kan dock inte bara tillskrivas vegetationen. 
Att ett grönområde har bättre luftkvalitet, 
lägre ljudnivå (i alla fall upplevd) och stimulerar 
till fysiska och sociala aktiviteter är också vikt-
iga delar i de positiva hälsoeffekter som ob-
serverats (Berg, Harig, Staats, 2007, sid. 90).
 
Enligt Boverket (2007, sid. 68) finns det i flera 
kommuner ett intresse från organisationer och 
föreningar att delta i den lokala förvaltningen 
av grönområden. En ökad medborgarmed- 
verkan i skötsel av grönytor kan ge ekonom- 
iska vinster för kommuner, i form av avlast-
ning i skötselarbete, samt ökat ansvarstagande 
och engagemang hos invånarna för sina om-
råden. För att medborgarmedverkan i lokal- 
förvaltning ska kunna vara framgångsrik krävs 
att en bredd av användning finns, inte bara 
inom odling utan att även andra aktiviteter ges 
utrymme (Colding, Barthel, 2013, sid. 163). En 
aktiv roll i skötseln av grönytor har fördelen att 
det stimulerar både till kreativitet samtidigt 
som det är en fysisk aktivitet. Kombinationen 
av dessa och känslan av kontroll som skötsel av 
växter ger, i grönområdet eller trädgården, kan 

ha positiv påverkan på självförtroendet och 
den psykiska hälsan hos människor (Cameron, 
Blanusa, Taylor et al., 2012, sid. 134). Tillgång 
till gröna ytor har visats sig var speciellt viktigt 
för grupper som tillbringar stor del av sin tid i 
eller nära bostaden, som till exempel äldre, ar-
betslösa och de med låg socioekonomisk status 
(Berg, Harig, Staats, 2007, sid. 90). 

Koloniträdgården är viktig för en stads kollek-
tiva minne om hur jorden brukas i en urban 
miljö. Dess användare ser till att kunskap om 
hur ekosystemtjänster, som till exempel polli-
nering, används och upprätthålls stannar kvar 
hos stadens invånare (Colding & Barthel, 2013, 
sid. 160). Trädgårdar i staden kan också vara 
en viktig del i att bevara och öka den biologiska 
mångfalden i stadens fauna. Där det främst är 
insekter men också ett fåtal men ofta frekventa 
arter däggdjur som trivs (Cameron, Blanusa, 
Taylor et al., 2012, sid. 133). 

7 PLANERA FÖR LIV OCH RÖRELSE 
En lyckad plats ger möjlighet till förenklat sett 
tre aktiviteter; nödvändiga aktiviteter, valfria 
aktiviteter och sociala aktiviteter (Gehl, 1973, 
sid. 7). Nödvändiga aktiviter är kort och gott 
det vi måste göra som handla, gå till jobbet och 
så vidare. Valfria aktiviteter är ofta rekreativa 
och ställer därför väldigt höga krav på platsens  
fysiska förhållanden. Sociala aktiviteter är när 
människor interagerar med varandra på ett 
eller annat sätt. Det uppstår ofta som en följd 
av de andra två aktiviteterna (Gehl, 1973, sid. 
7, 9-10). Om en offentlig plats inte naturligt 
används av människor bör platsens funktion 
förändras  mot en specialiserad funktion för 
att locka människor. Det bör vara en eller flera 
specifika funktioner, som till exempel odling, 
musik eller spontanidrott (Jacobs, 1961, sid. 
108). Exemplet med offentligt tillgängliga 
trädgårdar kan vara ett sätt att skapa nya 
mötesplatser i staden som faktiskt används 
och även skapar förutsättningar för en mer 
demokratisk planering av människors närom-
råden (Colding & Barthel, 2013, sid. 159-160). 
Om en typ av människor dras till en plats för 
att utföra en specifik  typ av aktivitet kommer 

4 KOLONILOTTEN -  
I Sverige och Landskrona
Kolonilottsodling startade från början i Tysk-
land och spred sig till svenska städer via Dan-
mark i slutet av 1800-talet. De första koloni- 
lotterna anlades vid Pildammarna i Malmö år 
1895. Kolonilottsodlingen spreds sig snabbt 
genom landet under början av 1900-talet. De 
två världskrigen som följdes av matbrist skyn-
dade på framväxten av koloniområden i våra 
svenska städer(Björk, Eklund 2007, sid. 32). 
Ungefär två tredjedelar av Sveriges kommuner 
erbjuder idag någon form av kolonilottsodling. 
Det bör dock nämnas att tillgången till 
kolonilotter kan variera stort mellan olika 
regioner i landet (Björkman 2007, sid. 13). 
Störst andel kolonilotter finns i storstads- 
regionerna och i södra delarna av landet 
(Moström, 2012).

Landskrona är en av de städer med längst tra-
dition av koloniområden i Sverige. Det idag 
äldsta koloniområdet i landet ligger kring Cita-
dellsområdet i Landskrona och anlades redan 
år 1895(Moström, 2012). Liksom Malmö och 
Lund har staden  en stark koloniträdgårds- 
kultur med koloniområden centralt belägna i 
staden. Med sina 19,7 m2 kolonilott per 
kommuninvånare är Landskrona den överläg-
set koloniträdgårdstätaste staden i Sverige. 
Det är dubbelt så mycket som Oxelösund som 
ligger på andra plats med 9,4 m2 per invånare. 
Landskrona har även det näst största samman-
hängande koloniområdet i Sverige, Koppar-
högarna på 30 hektar fördelat på 560 koloni- 
lotter (Moström, 2012).

5 DEN URBANA ODLINGENS FORMER
Fritidsodling i Sverige var fram till andra 
världskrigets slut främst inriktad på odling av 
hushållsgrödor, med produktion till det egna 
hushållet som yttersta mål. Skillnaden mellan 
yrkesodling och privatpersonens odling var 
marginell både i val av vilka grödor som odla-
des och teknik som användes (Björkman, 
2007, sid. 8). Men i och med stark tillväxt och 
allmänn förbättring av människors levnads-
villkor under efterkrigstiden ändrade fritids- 

odlingen successivt karaktär, från att  fungera 
som ett komplement för husbehovet till att 
mer handla om nöje, estetiskt, självuppfyll- 
ande och rekreation (Björkman, 2012, sid. 8). I 
dagsläget är trenden att odling för hushålls- 
behov ökar igen. Framförallt märks det i det 
ökande intresset för att odla i våra större städer 
(Björkman, 2012, sid. 8). 

Fritidsodling, i någon form, är den vanligaste 
fritidssysselsättning i Sverige näst efter pro- 
menader (Björkman, 2012, sid 16). Sätt över 
hela riket är det ungefär hälften av alla stads-
bor som har tillgång till en trädgård. Av dessa 
är det uppskattningsvis 700 000 som sysslar 
med fritidsodling någon annanstans än i en 
villaträdgård (Björkman, 2012, sid 17). Den 
vanligaste formen av urban odling utanför 
villaträdgården sker på kolonilotten, men en 
ökande trend  av odling under andra former i 
staden går att se (Björkman, 2012, sid 21). Mer 
eller mindre organiserade nätverk och fören- 
ingar som bedriver stadsodling har ökat från 
det sena 1990-talet fram till idag. Dessa nät-
verk drivs ofta med ett socialt och samhälleligt 
engagemang, där tankar om hur städer kan bli 
mer hållbara ur miljö- och klimatsynpunkt 
samt ur ett socialt och integrationsperspektiv. 
Denna trend är dock främst en storstadstrend 
(Björkman, 2012, sid 22). Urban odling i 
Sverige, utöver den klassiska kolonilottsodl- 
ingen, sker ofta på outnyttjade grönytor i 
bostadsnära miljö, till exempel på en oanvänd 
gräsyta intill flerbostadshuset (Björkman, 
2012, sid. 21). 

Traditionell kolonilottsodling och annan form 
av urban odling skiljer sig främst i deras 
organisatoriska struktur. Koloniområden har 
mer institutionell struktur med stark koppling 
till det kommunala styret medan andra former 
av urban odling ofta är organiserade av brukarna 
själva och drivs av dessa (Colding, Barthel, 
2013, sid. 160). Den ökade tillgängligheten 
som detta ger och att skalan har blivit mindre 
och metoderna mer attraktiva är starkt bidrag- 
ande faktorer till att fritidsodling ökar i pop- 
ularitet(Björkman, 2012, sid. 40).



12 13

KORTA FAKTA OM FRITIDSODLING 
(Björkman, 2012)
Trädgårdsarbete är efter promenader 
den vanligaste fritidssysslan i Sverige. 

Trädgårdsarbete har en jämn fördel- 
ning mellan könen. 

För folk som bor i lägenhet är 
kolonilotten det vanligaste alterna-
tivet för odling.

deras aktivitet på platsen leda till att andra 
människor även tar sig dit. Det skapar ytterligare 
aktivitet på platsen, eftersom människor vill 
uppehålla sig kring andra människor (Gehl, 
1973, sid. 21). Naturliga och kontinuerliga 
flöden kring och genom offentliga platser är 
därför nödvändigt för att människor ska be-
folka dem. En vacker omgivning eller intressant 
utsikt räcker oftast inte (Jacobs, 1961, sid. 101, 
109).

Boverket nämner likt Jane Jacobs (1961, sid. 
103) i sin rapport Bostadsnära natur (2007, 
sid. 43, 47) att grönområden som är väl inte-
grerade i stadsväven är de som används flit-
igast av människor i vardagen. De fortsätter 
med att säga att faktiska och upplevda entréer 
är en förutsättning för att de ska användas i 
någon större utsträckning. Parker och grön-
ytor som inte används blir istället för något 
positivt i staden en plats som känns otrygg och 
öde och bidrar till att angränsande områden 
blir impopulära (Jacobs, 1961, sid. 95). Ett 
oanvänt grönområde kan skapa avstånd både 
fysiskt och psykiskt mellan områden i staden 
vilket i slutänden leder till segregerade bostads- 
områden (Boverket, 2007, sid. 19). Varje out-
nyttjad grönyta i staden är därför inte bara en 
missad chans till något väldigt positivt för 
staden och dess invånare utan kan också gen- 
erera negativa effekter i sitt närområde, som 
otrygghet (Jacobs, 1961, sid. 95). 

Koloniområden kan fungera som viktiga 
komplement till den övriga offentliga grön-
strukturen i en stad. Fördelen med koloniom-
råden är att de ofta är välskötta och att det ofta 
vistas andra människor där. De upplevs därför 
som trygga och attraktiva platser även för 
utomstående besökare. Koloniområden som 
inte upplevs som tillgängliga för utomstående 
blir en helt privat yta i staden. Därför är det 
viktigt att koloniområden öppnar upp sig mot 
sin omgivning och bjuder in besökare att stro-
sa runt på de allmänna ytor som ett koloni- 
område kan erbjuda (Boverket, 2010, sid. 43).
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Fig. 2 S:t Olovs vång är beläget i östra delen av Landskrona, 400 meter väster om tågstationen. 
163 kolonier finns på området. 

Som tidigare nämnts så har jag arbetat med Landskrona stad i ett grupparbete i kursen 
Projekt 3 - Stora Landskap. Analyserna som följer här har sin grund i det vi diskuterade un-
der det arbetet, men jag har utvecklat dem för att passa in i detta projektet. 

Att komma till Landskrona med tåget innebär att komma till den östra utkanten av staden. 
Framför stationsplan finns  en rondell och på andra sidan rondellen börjar Landskrona med 
ett villaområde till vänster och ett radhusområde till höger. Det enda landmärke att orientera 
sig efter är det gamla vattentornet. Bortom radhusområdet ligger ett koloniområde, S:t 
Olovs vång. Likt villaområdet och radhusområdet vänder sig koloniområdet bort från vägen. 
Någon känsla av offentligt stadsliv är svårt att hitta innan man kommer fram till Vilan som 
ligger ungefär en kilometer längre väster ut längs Kolonigatan.  

Den stora anledningen till att man bör göra något med S:t Olovs vång är att det är det 
område längs Kolonigatan som har potential att förändras. Annan bebyggelse längs gatan är 
antingen fristående villor, flerfamiljshus eller tillhör lasarettet. 

S:t Olovs vång är ett av sex koloniområden i Landskrona och är det fjärde största med sina 163 
kolonier. Det är ett typiskt koloniområde med relativt stora lotter på 450-550 m2. Lotterna 
innehåller små stugor och eventuellt en bod. Området anlades på 1920-talet i stadens nord-
östra hörn (Stadsbyggnadsförvaltningen Landskrona Stad, 2012: muntl.). Sedan 2001 är 
området ”granne” med Landskronas järnvägsstation som då flyttades från centrum till stad-
ens östra utkant för att kopplas till Västkustbanan (Landskrona stad, 2013, sid. 216). 

Jag har använt Boverkets “tre aspekter för bostadsnära natur” som grundpelare under arbetet 
med detta förslag (Boverket, 2007, sid 11): 

- Tillgång - den faktiska resursen som bostadsnära natur utgör. 
- Nåbarhet - den faktiska och upplevda tillgängligheten till denna natur. 
- Kvalitet - den bostadsnära naturens storlek, innehåll och värden.  

De analyser som följer i kommande kapitel är till för att ge en bild av kontexten S:t Olovs vång 
ligger i. Syftet är också att visa vilka problem och möjligheter i Landskrona som stad och i 
närområdet som berör koloniområdet. Iakttagelser från dessa analyser och inventeringar är 
grund för det gestaltande arbetet.

De två första analyskartorna (Fig. 3 och Fig.4) visar på vad i Lanskrona stad som främst 
påverkar S:t Olovs vång. Här har jag valt att göra en SWOT-analys. SWOT står för Strengths 
(Styrkor), Weaknesses (Svagheter), Opportunities (Möjligheter) och Threats (Hot).  Analysen 
går ut på att man listar alla styrkor, svagheter, möjligheter och hot inom området, för att på så 
sätt ge en relativt övergripande bild av dagens situation och utsikter för framtiden. 

Nästkommande kartor (fig. 5 - fig. 9) är inventering av omgivande områden, med korta 
kommentarer till kartan och eventuella förbättringar som kan göras

Analyserna och inventeringarna bygger på platsbesök i Landskrona och då främst i och kring 
koloniområdet S:t Olovs vång. Studier av kartmaterial, ortsfoton och GIS-kartor, samt läsning 
av Landskronas nya förslag på översiktsplan har också varit en del i underlaget.

8 LANDSKRONA OCH S:T OLOVS VÅNG

LANDSKRONA 
TÅGSTATION

LANDSKRONA 
STADSKÄRNA

N
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GAMLA 
TÅGSTATIONEN

NYA
TÅGSTATIONEN

2000 flyttade tågstationen till östra Landskrona och kopplades på Västkustbanan. Från ett 
läge nära stadskärnan ligger nu tågstationen i ett mer perifert läge i den östra kanten av 
staden. Kolonigatan som är en av huvudlederna  från tågstationen in mot centrum, i alla fall 
för kollektivtrafiken, angränsar till S:t Olovs vångs södra kant. Koloniområdet S:t Olovs 
vång ligger bara cirka 400 meter väster om stationen.

Strenghts (Styrkor). 
•  Genomgående tågtrafik. 
•  Närmare för hela staden till  stationen. 

Weaknesses (Svagheter). 
•  Svårt att orientera sig för den som aldrig varit i Landskrona. 
• Långt till centrala Landskrona från tågstationen. 
• Händelselös sträcka mellan tågstationen och viktiga målpunkter i staden   
 (Kusten, Citadellet, Ven-terminalen och City).
•  Ingen tydlig entré till staden för tågresenären.

Opportunities (Möjligheter). 
• Viktig nod i östra delen av staden.
•  Större flöde av människor i området.

Threats (Hot). 
• Befintlig stadsstruktur inbjuder ej till cykel eller gående till/från järnvägsstationen. 
•  Minskade resor till staden av människor från andra delar av Skåne/Sverige/  
 Världen. 

8.1 Tågstationen flyttas

LANDSKRONA 
STADSKÄRNA

MOT 
HELSINGBORG

MOT 
MALMÖ

N

Fig. 3 År 2000 flyttades Landskronas tågstation från att ligga precis söder om stadskärnan till den östliga kanten av staden.
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CITADELLET

GRANET

EXERCIS-
FÄLTET

LARVI
LANDSKRONA 
KYRKOGÅRD

S:T OLOVS VÅNG

S:T OLOVS SJÖ

DAMMHAGSARKEN

WRANGELSKA
PARKEN

TEATERPARKEN

STADS-
PARKEN

KYRKOPARKEN

GRÅEN

KARLSLUND

KOPPAR-
HÖGARNA

VÄSTRA 
FÄLADSPARKEN

BORSTA-
HUSEN

De enda riktiga grönstråken som finns i Landskrona ligger i de västra delarna längs med 
kusten, från Citadellet till Borstahusen, och ett stråk som löper från Granet via Exercis-
fältet och Västra fäladsparken upp till norra gränsen av staden. De går i en nord sydlig 
riktning.

I de äldre delarna av staden finns många mindre parker. De ligger likt öar i den annars 
hårdgjorda urbana miljön. 

Karlslund är ett stort grönområde i nordöstra delen av staden som annars har relativt 
stor brist på grönytor. 

Koloniområdet S:t Olovs vång är ett av få grönområden i östra Landskrona. 

Strenghts (Styrkor). 
• Kusten.
• God kvalitet på mycket av det som finns. 
• Många koloniträdgårdar. 

Weaknesse (Svagheter). 
• Dåligt med grönytor i öster.
• Få sammanhängande grönstråk.

Opportunities (Möjligheter). 
• Stadsodling. 
• Odling som identitet för staden.
• Bättre öst-västlig koppling till kusten.

Threats (Hot). 
• Sämre folkhälsa i vissa områden på grund av brist på tillgängliga grönområden nära 
hemmet.

8.2 Grönområden

LANDSKRONA 
TÅGSTATION

N

Fig. 4 Landskronas grönområden och gröna stråk.
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Koloniområdet och stora delar av 
de närliggande områdena är privata 
trädgårdar. Det är ofta bra för den 
biologiska mångfalden men mindre 
bra för den offentliga tillgänglighet-
en av grönytor. 

Norr och söder om S:t Olovs vång 
finns det semiprivata grönytor. Med 
semiprivat grönyta menas att den 
är tillgänglig för alla men upplevs 
tillhöra en fastighet vilket gör att 
främst de som tillhör fastigheten 
använder sig av ytan.

I Sydväst börjar kvartersstad med 
till stor del hårdgjorda offentliga 
ytor.

Öster ut är det åkerlandskap. 

8.5 Bil- & GC-vägar

Gång- och Cykelväg

Järnväg

8.6 Ekologi

Privat trädgård

Åkermark

Semiprivat grönyta

Offentlig grönyta/Kyrkogård

Slutna Innergårdar

Gång- och cykelvägar (GC-vägar)  
finns främst längs med de större 
bilvägarna. Kring koloniområdet 
finns det en GC-väg längs den norra 
kanten och mellan lasarettet och 
området i sydvästra kanten. Annars 
är området inringat av bilvägar. 
Att korsa området till fots kan man 
endast göra i nord-sydlig riktning i 
någon av de 12 gångarna. 

Om koloniområdet ska bli mer 
offentligt användbart skulle en ökad 
möjlighet till öst-västlig rörelse vara 
önskad. Det skulle även bidra till en 
större möjlighet av intern rörelse av 
brukarna inom området.

8.3 Boendeformer och hustyper

8.4 Sammhällsfunktioner

Villa/radhus 

Bostadsrättsförening Flerfamiljshus

Hyresrätt Flerfamiljshus

BRF Småhus

Landskrona lasarett

Skola

Landskrona Tågstation

S:t Olovs vång har flerfamiljshus 
norr och söder om sig och villor och 
radhus med egen trädgård i öster, 
väster och syd väst. Även om det 
främst är människor som bor i 
flerfamiljshus som behöver tillgång 
till gröna gemensamhetsytor så är 
det även viktigt för alla människor 
att ha gröna omgivningar för till 
exempel promenader. 

Intill S:t Olovs vång ligger 
Landskrona lasarett och bara 400 
meter öster ut har vi tågstationen. 
Inom en 500 meters radie finns fem 
skolor, från förskolor till gymnasier. 
Förlänger man radien till en kilom-
eter når man ytterligare fem skolor. 
Möjligheten för skolor att kunna 
använda sig av koloniområdet är en 
viktig potential. Även lasarettet med 
personal och patienter kan dra nytta 
av en ökad tillgänglighet. 

Att tågstationen ligger så nära 
betyder att många tågpendlare 
kommer att att röra sig i området på 
morgonen och under eftermiddagar.  

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8
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8.7 Offentliga ytor

De offentliga ytor som direkt kan 
ha en påverkan på S:t Olovs vång är 
grönytorna norr och öster om om-
rådet. Även tågstationen är en viktig 
plats eftersom det passerar mycket 
människor där under en dag.

Andra offentliga ytor i närheten 
men utan direkt koppling till S:t 
Olovs vång  är skolgårdar några små 
kvartersparker och Landskronas 
kyrkogårdar. 

Att det finns grönytor direkt in-
till koloniområdet är en potential 
för framtida utveckling, för att till 
exempel stärka kopplingen till tåg-
stationen och för att skapa tydliga 
entréer till S:t Olovs vång.

Grönyta

Skolgård

Kyrkogård

Tågstation

Fig. 9
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9 FÖRSLAGET

Fig. 10 Vy över torg som presenteras nedan i förslaget.
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LANDSKRONA 
LASARETT

MOT LANDSKRONA STATDSKÄRNA

Kolonigatan

Rö
nn

eb
er

gs
ga

ta
n

MOT LANDSKRONA TÅGSTATION

9.1 ÖVERSIKT S:T OLOVS VÅNGS KOLONIOMRÅDE

N

Fig. 11 Plan över S:t Olovs vång idag.
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9.2 GENVÄGEN

Fig. 12 Att skapa genvägar ökar genomsläpligheten i området och ger människor större möjlighet att ta vägen genom S:t Olovs 
vång på sin väg till exempelvis tågstationen eller Landskrona centrum.
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Genom att ta en meter på var sida om en tomtgräns kan man utan att 
störa för mycket i befintlig struktur  skapa gångar som har en öst-västlig 
riktning. Det ökar genomsläppligheten och ger människor en större 
möjlighet att ta vägen genom S:t Olovs vång när de till exempel ska till 
eller från Landskronas tågstation. En finmaskig struktur på gångvägar 
kan öka användningen av området (Jacobs, 1961). En sådan struktur 
på gångarna skulle också förenkla för rörelse internt inom koloniom-
rådet.

FRAMTID

Strukturen på koloniområdet S:t Olovs vång idag är att dubbla rader 
kolonilotter skiljs åt av gångar i nord-sydlig riktning. Jane Jacobs 
anser (1961) att kvarter bör vara korta då det ökar strömningen av 
människor, både de som har ett syfte att vara på platsen och de som 
bara har vägen förbi. På S:t Olovs vång har man idag ingen anled-
ning att gå igenom någon annan gång en just den gång man ska till, 
eftersom det inte finns någon möjlighet att röra sig mellan gångarna i 
öst-västlig riktning. Men om det skapas möjligheter att röra sig mellan 
gångarna inom området finns det helt plötsligt en chans att en person 
som ska till en koloni på gång tre kan gå genom en del av både gång 
fem och fyra på sin väg dit.

NU

Fig. 13 Fig. 14
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9.3 MÖTESPLATSEN

Fig. 15 Med nya korsningar i området kan det skapas mindre platser för möten.
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Syftet med dessa små platsbildningar är att skapa en dynamik till koloniområdets 
gångsystem, få människor att stanna upp en liten stund. De kan även fungera som 
platser att orientera sig efter bland kolonierna.

FRAMTID

Med de nya gångarna skapas korsningar i området. Där finns det möjlighet att skapa 
mindre platser. Om man “stjäl” lite av hörnen av de fyra lotter som alla angränsar till 
en korsning kan det bildas en liten plats som kan rymma en bänk och ett mindre träd, 
som kan ge lite skugga en varm sommardag i området. Dessa små platser kan vara till 
för spontana möten mellan till exempel grannar, som kan sitta ner ett tag och prata. 
Eller för den som promenerar i området och vill ta en paus, kanske prata lite med 
någon förbipasserande eller bara titta på de som råkar vara inom synhåll.  

NU

Fig. 16 Fig. 17
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9.4 TORGET

Fig. 18 Torget är själva kärnan i förslaget, här har man möjlighet att skapa platser med en stor variation.
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exempel grillplats, odlingslotter, scen och bänkar för skolor att undervisa utomhus eller 
för mindre föreställningar.  

Med hjälp av dessa torg kan S:t Olovs vång bredda sin brukarbas, genom att variationen 
mellan torgen lockar fler typer av människor. 

FRAMTID

Torget är själva kärnan i förslaget. Här finns en möjlighet att skapa platser med stor 
variation emellan sig. Torgen föds ur en lämnad kolonilott. När en lott sägs upp om-
vandlar kommunen den till offentlig yta. Det blir en 450-550 m2 yta som kan program-
meras efter behov eller efter ett initiativ från en skola, förening eller liknande. Dessa 
platser blir små torg i området. På nästa uppslag följer några förslag på vad torgen 
skulle kunna användas till (Fig. 21-23). Torgen kan rymma en rad olika funktioner, till 

NU

Fig. 19 Fig. 20
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Här är torget utformat med scen och bänkar för att fungera som utomhusklassrum 
eller för föreställning. 

Torget har här utrustats med grillplats och sittplatser, som kan användas av koloni 
ägare och av människor i närliggande områden. 

Torget kan också ge plats åt ett utegym som kan locka invånare från hela Landskrona.

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23
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LANDSKRONA 
LASARETT

MOT LANDSKRONA STATDSKÄRNA

Kolonigatan

Mot Sandvång och havet

Mot Vilan och havet

Mot Karlslund TEGSKIFTET
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MOT LANDSKRONA TÅGSTATION

TORGET - Torg med olika teman kan 
locka en mångfald av människor till 
området. 

NYA GÅNGAR - Ett nytt system av 
gångar ökar rörelsemöjlighten i, 
såväl som genom koloniområdet. 

Den nya strukturen på S:t Olovs 
vång kopplar samman Tegskiftet 
med Östervångsparken.  

9.5 ÖVERSIKT FÖRSLAGETS EFFEKTER

N

Fig. 24 Konceptplan över förslagets effekter.
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10 DISKUSSION 

På grund av begränsningarna i det här arbetet 
har jag valt att endast arbeta inom koloniom-
rådet S:t Olovs vång. Men det skulle vara en 
fördel för området om även grönytorna Teg-
skiftet i norr och Östervångsparken öster om 
kolonierna vävdes in i förslaget (se Fig. 24). 
Även Rönnbergagatan tål att krypas ner några 
meter i bredd då den är väl överdimensione-
rad. Körbanan är cirka 10 meter vilket tillåter 
att man kan krympa den med åtminstone tre 
meter. Jag tror att hela området skulle få en 
bättre helhet om man försökte koppla samman 
dessa grönområden med kolonierna. Entréer 
och stråk skulle bli tydligare för den som går 
och cyklar om man tog ett helhetsgrepp från 
stationen i öster till S:t Olovs vångs västra 
gräns. Det skulle underlätta om man vill att 
människor ska ta sig till och från stationen 
med cykel eller till fots. Ett sådant helhets-

grepp skulle också kunna underlätta för gående 
och cyklister att hitta till centrum och havet 
och andra viktiga punkter i Landskrona. 

S:t Olovs vång lider av samma problem som 
stora delar av staden Landskrona, få kopplingar 
i öst-västlig riktning. Det handlar om ren fys-
isk planering. Jag har jobbat med något som är 
befintligt och som har personligt värde för de 
som har sin lott på S:t Olovs vång därför har 
jag i förslaget försökt hitta en process och ny 
fysisk struktur som inte gör för stora och 
okänsliga ingrepp. Genom att låta den nya pla-
nen för området växa fram allteftersom det ges 
möjlighet och låta det ta den tid det tar. Mer 
direkta förändringar bör och kan göras runt 
om koloniområdet för att både stödja förän-
dringen inom området. Det är viktigt att man 
inom området låter det ta tid så att utveckling- 
en kan komma ur initiativ från invånare.
Det finns en viss skillnad mellan koloni-
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Fig. 25

trädgården och annan urban odling. I koloni-
trädgården odlas allt från växter för det visu- 
ella och estetiska värdena till ren nyttoodling 
för det egna hushållet. I den litteratur som jag 
läst under detta arbete verkar det som att 
urban odling i andra former främst handlar 
om att odla ätbara grödor. Om det är så och 
varför det är så skulle vara intressant att utfor-
ska vidare. Till exempel är det miljön som 
påverkar vad man odlar eller är det i vilken typ 
sammanhang som spelar in.  Kan det sociala 
engagemanget hos många av de nätverk som 
sysslar  med urban odling även påverka växt-
val, att det ska vara till nytta och så vidare? 
Eller handlar det främst om vem eller vilka det 
är som odlar? 

Forskning och kartläggning inom ämnet urban 
odling är viktigt eftersom det uppenbarligen 
kan ha väldigt positiva effekter för människor 
deras omgivningar. Det verkar som att odlings- 
initiativ i de fall som nämns i artiklar som jag 
läst har många fördelar när det gäller integra-
tion, att lyfta socialt utsatt områden och för-
bättra människors psykiska hälsa. 

Jag har haft svårt med att hitta litteratur om 
svenska förhållanden. Det har därför blivit 
främst engelskspråkiga artiklar som främst 
beskriver förhållanden i amerikanska städer 

och ofta stadsdelar med främst låginkomst-
tagare. Jag får bilden av att det är främst är i 
den typen av miljö som odlingsinitiativ upptår. 
Om det faktiskt är så vet jag inte. Intresset av 
att ta hand om sin utemiljö kanske är större 
där på grund av ren nödvändighet och/eller 
rastlöshet? 

Eftersom trädgårdsarbete är jämnfördelat över 
könen och utförs i någon mån av en så stor del 
av befolkningen (FOR, 2012) så bör den vara 
ett bra plattform för ökad integration i våra allt 
mer segregerade städer. Detta faktum tycker 
jag är viktigt att ta med sig när man planerar 
för framtiden. Samt att odlingsinitiativ i städer 
oftast uppstår genom lokalt engagerade grupper 
som organiserat sig själva. I detta finns det en 
jättestor potential att engagera människor i 
planeringen och utformningen av sina närom-
råden. Jag tror också att det kan minska barri- 
ären mellan stadens styre och befolkningen. 
Det är därför viktigt att kommuner ger stöd till 
organisationer och grupper som vill och kan 
utnyttja sina lokala grönområden för till exem-
pel odling och även skapar ett klimat för dessa 
att kunna uppstå, då det kan ha många positiva 
effekter i sitt närområdet (Colding & Barthel, 
2013, sid. 163). 
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