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Bjuvs kommun
Bjuv är en industriort som växte fram i slutet av 
1800-talet i samband med att kolbrytningen tog 
fart i området. Gruvbrytningen fortsatte fram till 
1970-talet och samhället upplevde en expansion 
under 1960-talet från 3 221 invånare till nästan 6 
000. När sista gruvan stängdes 1981 bodde nästan 7 
000 invånare i samhället. Därefter skedde en be-
folkningsminskning och det dröjde till 2010 innan 
invånarantalet närmade sig 7 000 igen. Därefter 
skedde en ganska kraftig ökning till mer än 10 000 
invånare på fem år och en stor del av dessa var 
invandrare.

Den tidiga bebyggelsen under industriepoken var 
tidstypisk tegelarkitektur kopplat till järnvägs-
utbyggnaden och huvudgatan genom samhället. 
Bebyggelsen ligger relativt glest med friliggande 
offentliga byggnader, många enfamiljshus och stora 
verksamhetsområden. 
Idag omfattar Bjuv tätort 967 hektar med en be-
folkning på 10 856 invånare (2019) vilket ger 11,23 
invånare per hektar. I en skånsk jämförelse är detta 
ganska lågt. Totalt bor det 15 705 invånare i kom-
munen.

Den huvudsakliga servicen och handeln är kon-
centrerad till Storgatan som sträcker sig genom 
hela samhället. Stationen ligger en bit söder om 
gatan som går i tunnel under järnvägen. Dagligva-
rubutiker ligger både norr och söder om järnvägen 
och det har uppstått två olika centrumbildningar. 
I den norra delen byggdes ett nytt centrum kring 
ett slutet torg på 1960-talet intill Norra storgatan. 
I söder finns en traditionell livsmedelshall med 

parkering intill gatan och på norra sidan har byggts 
tvåvånings längor med öppna bottenvåningar för 
verksamheter och restauranger samt bostäder på 
ovanvåningarna. Detta ger centrumkänsla och en 
del lokaler är fortfarande aktiva.

Bjuv genomgick en kraftig nedgång under slutet 
av 1900-talet och handel och service utarmades. 
Nedgången har fortsatt på 2000-talet bland annat 
genom etableringen av ett stort handelsområde vil 
Hyllinge i Åstorps kommun strax norr om Bjuv. En 
ökad invandring under 2000-talet har dock gjort att 
befolkningen ökat en hel del och därmed underlag 
för service och handel.

1 Centrumtorget i Bjuv
På norra sidan av Norra Storgatan byggdes det på 
1960-talet en centrumanläggning med flera bygg-
nader runt ett litet torg. Torget ligger bara 10 meter 
från Norra storgatan och nås via passager i bebyg-
gelsen som ligger längs gatan i ett plan. Parkerings-
platser finns på baksidan av anläggningen och når 
också torget genom passager i byggnaderna. Torget 
är 20 meter brett och 40 meter långt och omges 
av envåningsbyggnader. Norr om centrumanlägg-
ningen finns en större yngre byggnad med livs-
medelsbutik, systembolag, apotek och restaurang. 
På andra sidan Norra storgatan ligger biblioteket i 
äldre byggnad samt snabbmatsrestaurang. Bakom 
anläggningen i norr ligger Centrumkyrkan som är 
en modernistisk kyrka från 1960-talet. Busshåll-
plats ligger framför centrumanläggningen på Norra 
Storgatan.

Torget har en trevlig skala och är lagom stort, på 
gränsen till litet. Tyvärr är inte alla fasader öppna 
utan en del är slutna tegelväggar. Särskilt passager-
na in till torget upplevs som slutna. Idag är det inte 
mycket utåtriktad verksamhet och torget känns 
ödsligt. En pizzeria, minibutik och blomsteraffär 
är vad som finns kvar tillsammans med vårdföre-
tag och kontor samt gym. Avsaknaden av bilar är 
tilltalande men tyvärr saknas sittplatser och inbju-
dande växtlighet. Det märks att platsen inte har 
vårdats på länge. Gatumiljön längs Norra Storgatan 
har upprustats relativt nyligen med beläggning och 
nya träd. Lokaliseringen är helt rätt i samhället intill 
huvudleden men flödet på huvudgatan är för svagt 
för att få full poäng på lokaliseringen. Även servi-
cebredd och målpunkerär svaga och får reducerade 
poäng. Det totala antalet poäng för stadsliv blir lågt 
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Stadslivsindex
Täthet    0
Huvudstråk   4
Hållplats   4
Serviceutbud  2
Servicebredd  2

Målpunkter   2
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  0
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   36

med 38 vilket motsvara halvtrist. 

Förslag till förbättring
Möjliga åtgärder för att öka attraktiviteten är att 
försöka få liv i torget genom att lokalisera några av 
samhällets restauranger hit och utnyttja torget som 
en trevlig miljö för uteserveringar. Det är också 
möjligt att förtäta centrum med flerfamiljshus och 
kontor i anslutning till och ovanpå centrumbygg-
naderna för att få en större täthet av boende och 
arbetande i området. Inspiration kan kanske hämtas 
från Bara centrum med betydligt färre invånare än 
Bjuv. Ytterligare möjlighet är att förlägga kommu-
nala verksamheter till torget, bland annat bibiote-
ket son finns i en äldre byggnad mitt emot Norra 
Storgatan. Kanske vore det bra att ta bort byggna-
den mot Norra Storgatan och öppna upp torget åt 
sydväst för att skapa kontakt med huvudgatan och 
ge mer plats på torget.
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Centrala torget är byggt under 1960-talet kringbyggt utan biltrafik med levande 
bottenvåningar och blandad handel med kommunal service.

Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   36

Torgets östra del har en mindre butik och kontorslokaler.

Norra Storgatan intill den norra centrumbyggnaden med restaurang, systembo-
lag, apotek och livsmedelsbutik.

Baksidan av norra centrumbyggnaden med parkeringsplatser och passage ut till 
Norra Storgatan med uteservering för restaurang.
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Burlövs kommun
Burlövs kommun är landets näst minsta till ytan 
efter Sundbyberg och bebyggelsen i huvudorten 
Arlöv är sammanväxt med Malmö. 

Totalt bor 19 262 invånare i kommunen (2020) 
varav 4164 i Arlöv (10 666 om Malmödelen av 
kommunen räknas med) och 563 i Burlövs egna-
hem. Dessutom bor 5946 i samhället Åkarp. Arlöv 
växte fram i slutet av 1800-talet som industriort 
med Malmö Sockerfabriks AB grundat 1869 och 
tillhörande järnvägsstation med stickspår till stam-
banan. Bebyggelsen kring fabriken växte snabbt 
och 1899 blev samhället municipalsamhälle. Fler 
industrier etablerades och vid sekelskiftet bodde 
2000 invånare i samhället. Under 1950-talet expan-
derade bebyggelsen med omfattande flerfamiljshus 
för det expanderande Malmö. Kring år 1960 bodde 
över 4000 i Arlöv. 1971 bildades Burlövs kommun 
tillsammans med Åkarp och Arlöv med 11 830 
invånare. Befolk-ningsexpansionen fortsatte under 
1970 talet men planade sedan ut för att åter öka på 
2000-talet.

1971 öppnades den externa handelsplatsen Burlövs 
center med 34 000 kvadratmeter handel i ett stort 
komplex omgärdat av parkeringsplatser. Anlägg-
ningen medförde att många mindre butiker i Arlöv 
fick slå igen och handeln koncentrerades till centret. 
Burlövs station öppnades 1983 och ligger intill cen-
tret men någon direkt koppling finns inte idag. De 
senaste åren har många butiker lämnat centret som 
blir allt ödsligare. Byggandet av fyra spår på stam-
banan kommer att resultera i en ny station 2024 och 
kommunen planerar för omfattande stadsom-vand-

ling i området kring stationen.

Av centrum i Arlöv återstår en liten torgplats i 
vägskälet mellan Lundavägen och Dalbyvägen. Här 
finns dock inte mycket handel och service kvar 
och trafiken dominerar platsen. Burlövs center har 
förstört förutsättningarna för levande offentliga 
stadsrum i kommunen.

Äldre bebyggelse i Arlöv med tidstypisk tegelarkitektur 
och fasader i gatuliv skapar en attraktiv gatumiljö.
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2 Sockerbitstorget Arlöv
I korsningen mellan Lundavägen och Dalbyvägen 
ligger ett litet torg på nordöstra sidan av kors-ning-
en. Torget avskärmas av en trädrad mot vägarna i 
söder och väster och har fyra vånings bostadshus på 
de två övriga sidorna som uppförts på 1980-talet. 
Torget är inte stort, endast 20 meter längs långsi-
dorna. På torget finns bland annat en skulptur med 
två figurer som minne av sockerbrukets inflytande i 
samhället. 

På grund av den intensiva trafiken är det inte en 
speciellt inbjudande plats att slå sig ner på. Trä-
den avskärmar en del och det finns sittplatser och 
blomsterurnor som tillsammans med skulpturerna 
bidrar till en trevligare miljö. Att torget är öppet 
mot två sidor begränsar den rumsliga effekten. 
Öppna bottenvåningar finns på några platser längs 
torgets östra sida och även på andra sidan Dalbyvä-
gen i kvarteret där. Annars är det få verksamheter 
som bidrar till liv på platsen. Lokaliseringen är bra 
och tätheten finns i kvarteren runt om men stads-
livspoängen blir ändå låga med endast 2 poäng 
vilket motsvarar halvtrist på gränsen till stendött.

Förslag till förbättring
Det finns inte mycket att göra för att förbättra plat-
sen då de fysiska förutstättningarna med trafiken 
sätter begränsningarna. En lösning vore att utveckla 
platsen bakom biblioteket på andra sidan korsning-
en till en central platsbildning i tätorten. Idag är 
denna plats en park med utsikt mot sockerbruket. Stadslivsindex

Täthet    6
Huvudstråk   8
Hållplats   0
Serviceutbud  0
Servicebredd  0

Målpunkter   2
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  0
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt  0
Bilfritt   0
Soligt   4
Lagom stort  0

Summa  20
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Bostadskvarteren intill sockerbrukstorget.

Från torget mot kvarteret på andra sidan Dalbyvägen. Från torget över korsningen Lundavägen Dalbyvägen mot biblioteket.

Skulpturer på torget som minne från sockerbruksepoken.
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3 Burlövs center
Anläggningen uppfördes år 1971 som en klassisk extern-
handel med en stor byggnadsvolym med platt tak där ett 
50-tal butiker låg längs inomhusgator. Kring byggnaden 
finns enorma parke-ringsytor som matas med breda tra-
fikleder som ansluter till motorvägen och huvudgatorna i 
omgivningen. Detta har under snart 50 år varit kommu-
nens handelscentrum och sedan 1983 har även Burlövs 
station legat inom gångavstånd från centret.

Hela anläggningen med parkeringar kan beskrivas som en 
enorm torgyta. Här finns nästan ing-enstans alls att slå sig 
ner i en inbjudande miljö förutom några torg inomhus. 
Rumsligheten är enorm utomhus och inte inbjudande på 
något sätt. Bilarna dominerar helt landskapet och det är 
mycket enformigt i sin utformning. Här finns inget sam-
band mellan staden i övrigt och centret som handelsplats. 
Möts man här så är det på inomhusgatorna eller i entré-
erna. Sammantaget blir det mycket låga stadslivspoäng 
som helt bygger på serviceutbudet inomhus och bilsepa-
re-ringen som dock innebär att man ofta måste passera 
stora parkeringsytor för att ta sig inomhus. Totalt blir det 
25 poäng för helheten som motsvarar halvtrist och där 
utemiljön är stendött.

Förslag till förbättringar
Många affärer har lämnat centret under de senaste 
åren och det märks att anläggningen börjar få svårt att 
konkurrera med nyare externhandelscenter i sydvästra 
Skåne. Samtidigt håller kommunen på att planera för en 
stadsomvandling kring den nya stationen på fyrspårsut-
byggna-den som skall vara klar 2024. Detta skulle kunna 
innebära ny möjlighet att reparera den för-störda stads-
miljön och skapa nya kvaliteter. Som inspiriation skulle 
jag rekommendera Mobilia i Malmö och norra entrén 
på C4 shopping i Kristianstad. Eller varför inte riva hela 
anläggningen och börja om från början.

Stadslivsindex
Täthet    0
Huvudstråk   0
Hållplats   4
Serviceutbud  8
Servicebredd  6

Målpunkter   2
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  0
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   0
Bilfritt    4
Soligt    0
Lagom stort   0

Summa   24
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Kringbyggt   0
Bilfritt    4
Soligt    0
Lagom stort   0

Summa   24

Centrumbyggnaden från stationssidan. Kompletterande handelslokaler längs spårområdet.

Enorma parkeringsytor mellan centret och stationsområdet. Några enstaka träd står på parkeringsområdet.
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Bromölla kommun
Bromölla är huvudort i Bromölla kommun och ett 
typiskt brukssamhälle som vuxit upp kring iföver-
ket. Bebyggelsen domineras av villor och är därmed 
ganska gles. Tätorten är 632 hektar stor och har 
8151 invånare (2019) vilket ger 12,90 invånare per 
hektar. Etableringen av industrin var strategiskt 
mellan kalkstensbrytningen på Ivö och järnvägen 
Kristianstad-Sölvesborg. Tätorten växte snabbt 
under 1960- och 1970-talen från 4397 år 1960 till 
7147 år 1980.

Kommunens viktigaste offentliga rum är Ifötorget 
mitt i samhället med iföverken på ena sidan torget 
och företagets huvudkontor på andra sidan. Från 
torget går Storgatan med handel och service sö-
derut till järnvägen och väg E22 som idag är den 
viktiga länken till övriga Skåne och Blekinge. Strax 
söder om torget på Storgatan ligger en galleria med 
butiker samt bakom denna livsmedelsbutik och 
parkeringsplatser.

4 Ifötorget
Torget ligger strategiskt vid Storgatan som är ge-
nomfartsgata i samhället och mellan Ivögatan i norr 
och Folkets Husgatan i söder. På västra sidan ligger 
Ivöverken med en mindre park närmast Storgatan 
som ger ett lummigt intryck. På östra sidan ligger 
Ifö huvudkontor. På norra sidan ligger hotell Iföhus 
och en restaurang. På södra sidan finns filmpalatset 
och flera mindre butiker och restauranger. På tor-
gets södra sida finns en paviljong med restaurang 
och uteservering. Torget har en iögonfallande fon-
tän i västra kanten som vaktas av två stora urtids-
ödlor i mosaik. Några större träd står på ömse sidor Storgatan från norr mot söder.

Äldre välbevarad bebyggelse på bruksgatan i centrala 
Bromölla.
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om restaurangpaviljongen medan övriga torgytor 
är relativt öppna och hårdgjorda. Antalet sittplatser 
är begränsade. Torget är relativt stort med 50 x 70 
meter torgyta samt angränsande gaturum och upp-
fattas främst som ett representativt torg även om 
det fyller en viss rekreativ funktion.

Torgytan känns omvårdad med flera skulpturer, 
blomsterarrangemang och vacker markbeläggning. 
Det är en trevlig miljö att slå sig ned på men det 
händer inte speciellt mycket på torget eller i dess 
omedelbara närhet. Bara den södra sidan har öppna 
bottenvåningar och handeln finns främst längre 
söderut i tätorten. Som tidigare nämnts är tätheten 
både i samhället och i torgets närhet låg vilket inte 
bidrar till ett rikt stadsliv.

Förslag till åtgärder
För att skapa mer aktivitet på torget är det möjligt 
att sluta torget i väster med en ny byggnad som 
också tar ner den stora skalan på torget. Parkerings-
ytorna i öster skulle kunna bebyggas för att skapa 
mer sammanhängande och aktiv stadsmiljö mellan 
torget och biblioteket. Gallerian skulle kunna få en 
entré från torget för att koppla ihop handeln med 
torget. Torghandel skulle också kunna levandegö-
ra torget. Busstorget skulle också kunna flyttas till 
Ifötorget för att skapa liv i torgmiljön. Då frigörs en 
stor yta bakom Ifö huvudkontor för bostäder och 
kontor.

Stadslivsindex
Täthet    0
Huvudstråk   4
Hållplats   4
Serviceutbud  4
Servicebredd  6

Målpunkter   2
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  2
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   44
34



Ifötorget från nordväst med de båda skulpturerna i fontänen. Ifötorget från sydöst med restaurangpaviljonten till väster och Iföverkens huvud-
kontor till höger.

Vy mot norra sidan av torget med hotell och restaurangbyggnader. Uppmärksammat bostadshus i tidig modernism på torgets sydvästra hörn.

Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   44
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Båstad kommun
Båstad tätort är centralort i Båstad kommun och 
här bor cirka en tredjedel av kommunens invånare. 
Tätorten är på 870 hektar och har 5531 invånare 
(2019) vilket ger 6,36 invånare per hektar. Detta 
är en av de glesaste tätorterna i Skåne och består 
främst av villor på relativt stora tomter. Befolkning-
en låg relativt konstant under 1960- och 1970-taken 
och det var först på 1980-talet som befolkningen 
ökade från 2857 till 4174 invånare.

Båstad har medeltida ursprung och erhöll stads-
privilegier 1462 som förnyades 1513. Från denna 
tid är stadens äldsta torg intill kyrkan. År 1870 
brann en stor del av staden ner och endast husen 
vid Agardsgatan och kyrkan klarade sig. I slutet av 
1800-talet byggdes järnvägen mellan Helsingborg 
och Halmstad med en station öster om Båstad. Den 
nya orten Malen intill stationen utvecklades till en 
sommarstad och hela Båstad fick rykte som badort. 
Tennisen har också satt Båstad på kartan och bidrar 
till en mycket större sommarbefolkning.

År 2015 invigdes Hallandsåstunneln som medförde 
att stationen flyttades några kilometer österut. Där 
håller nu en ny stadsdel på att utvecklas. I denna re-
lativt lilla tätort beskrivs fyra offentliga platser, från 
det medeltida torget vid kyrkan, via hamnplatsen 
och det nya torget mellan livsmedelshallen och 
gymnasieskolan samt det nyaste torget framför den 
nya stationen. Sommartid är framför allt de första 
tre offentliga platserna livliga medan främst det nya 
torget även har folkliv vintertid.

Sittplats vid torget intill gymnasieskolan och livsmedelsbutiken i Båstad.
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5 Marknadstorget

I centrala Båstad ligger en torgyta söder om Köp-
mansgatan, mellan livsmedelsbutiken och en större 
centrumbyggnad med bland annat systembolag 
och apotek samt Båstads gymnasium i söder. Här 
ansluter också regionbussar i den södra delen. 
Torgytan är uppdelad i flera delar med torghandel i 
norr som följs av handikapparkeringar inramade av 
klippta häckar och parkmiljö samt en större öppen 
torgyta i söder framför gymnasiet och biblioteket. 
Torget gränsar till en större parkeringsyta i sydöst 
inramad med häckar och träd. Torgmiljön är inbju-
dande även om handikapparkeringarna utgör en 
barriär i mitten. Lokaliseringen är strategisk intill 
Köpmansgatan som är genomfartsgata i samhället 
och intill de viktigaste handelslokalerna och kultur-
verksamheterna. Bottenvåningarna mot torget är 
dock inte öppna mer än i mindre partier och sam-
verkan mellan inne och ute är begränsad. Här finns 
en del sittplatser och mikroklimatet är inbjudande. 
Torget är bilfritt och torgförsäljningen utanför 
livsmedelsbutiken bidrar till folklivet. Längs Köp-
mansgatan finns mer handel och restauranger som 
stärker torgets centrala läge. Totalpoäng blir 54 
vilket är OK och bra för en mindre tätort i Skåne.

Förslag till förbättringar
Mer öppna bottenvåningar hade gjort platsen 
mer inbjudande. Det skulle också vara möjligt att 
förtäta kringliggande kvarter med mer bostäder 
och kontor ovanpå befintliga verksamheter för att 
skapa större täthet och underlag för stadsliv. Torgy-
tan skulle också kunna tillföras mer aktiviteter och 
sittplatser.

Stadslivsindex
Täthet    0
Huvudstråk   8
Hållplats   4
Serviceutbud  2
Servicebredd  6

Målpunkter   6
Torgmarknad   4
Specialupplevelser  4
Sittplatser   2
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   0
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   52
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Kringbyggt   0
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   52

Den norra delen av torget har torghandel och en del sittplatser.

Handikapparkeringen i mellersta delen av torget. Södra torgytan framför gymnasiet och biblioteket.
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6 Båstad torg

Mariakyrkan vid torgets västra sida är från 1460-ta-
let och är relativt stor och visar på stadens medelti-
da betydelse. Torget är troligen jämngammalt och 
består av en rektangulär öppen yta (20x70 meter) 
med byggnader på tre sidor och öppet mot kyrko-
marken i väster. Idag består marken av kullersten 
och en relativt stor del används för bilparkering. 
Flertalet byggnader runt torget används för handel 
med klädbutiker, bokhandel, flera restauranger och 
mäklare. Torget används även för torghandel vissa 
dagar. Placeringen intill huvudgatan genom Båstad 
är strategisk och här är mycket folk sommartid. 
Närheten till tennisområdet bidrar också till folkli-
vet. De äldre husen runt torget bidrar till en varie-
rande arkitektur med många detaljer och historiska 
stilideal. Skalan på torget är behagligt men bilarna 
tar upp en ganska stor del. Antalet sittplatser är 
begränsade och förutom några blomsterurnor är 
det inte mycket vegetation.

Förslag på förbättringar
Torget fungerar bra utifrån förutsättningarna och 
det är svårt att föreslå förbättringar. En möjlighet är 
att minska på bilparkeringarna sommartid för att 
ge mer plats åt sittplatser och inbjudande miljöer 
med mer blommor och konst. Kullerstensbelägg-
ningen är vacker men inte speciellt praktisk att gå 
på. Vissa stråk skulle kunna bytas ut mot gatsten.

Stadslivsindex
Täthet    0
Huvudstråk   8
Hållplats   0
Serviceutbud  2
Servicebredd  6

Målpunkter   2
Torgmarknad   2
Specialupplevelser  4
Sittplatser   2
Aktiva bottenvåningar  4
Detaljrika bottenvåningar  4

Kringbyggt   6
Bilfritt    0
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   48
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Kringbyggt   6
Bilfritt    0
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   48

Torget från väster med äldre byggnader på tre sidor.

Det kullerstensbelagda torget med en 
mindre torgyta i mitten och  parke-
ringsplatser på övriga delar.

Turistbyrån i sydvästra hörnet av torget.

Staty på torget i Båstad.

Mariakyrkan vid torget i Båstad.
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7 Hamnplatsen

Hamnområdet har utvecklats till en populär be-
söksplats sommartid med många restauranger, ett 
livfullt båtliv och inbjudande strandpromenad. 
Tennisområdet ligger direkt intill och lockar många 
besökare. Hotell Skansen med anslutande kallbad-
hus är också en viktig målpunkt. Området är inbju-
dande och har en del aktiviteter men saknar handel 
och blir därför avfolkad under större delen av året. 
Biltrafiken är begränsad och det känns tryggt att gå 
i området. Hamnplatsen är inte tydligt avgränsad 
men havet och de många bodarna bidrar till att 
skapa en rumslighet.

Förslag till förbättring
Det är svårt att föreslå förbättringar i området 
då handel skulle konkurrera med de två centrala 
torgen. Mer sittplatser, restauranger och aktiviteter 
skulle kunna bidra till mer liv i området.

Stadslivsindex
Täthet    0
Huvudstråk   4
Hållplats   0
Serviceutbud  0
Servicebredd  0

Målpunkter   6
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  4
Sittplatser   2
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   0
Bilfritt    4
Soligt    4
Lagom stort   0

Summa   24
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Kringbyggt   0
Bilfritt    4
Soligt    4
Lagom stort   0

Summa   24

Hamngatan ner till hamnplatsen med populära Peppes bodega till väster.

Hamngatan i Båstad.

Hamnen i Båstad.

Hamnpromenaden i Båstad.
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8 Stationstorget

Den nya stationen invigdes 2015 och ligger öster 
om det dåvarande samhället. En ny stadsdel pla-
neras här också redan har ett större flerfamiljshus 
byggt norr om Kustvägen. En kombinerad park 
och torgplats har gestaltats intill stationen upp mot 
Kustvägen och ger förutsättningar för en trev-
lig offentlig plats när omkringliggande områden 
bebyggs. Det är spännande med ett nytt torg och 
hur detta gestaltas. Speciellt stationsnära har vi inte 
speciellt många intressanta torg att visa upp i Skåne. 
Dagens torg får av naturliga skäl ett lågt betyg men 
det skall bli spännande att följa områdets utveckling 
och hur stadslivet blir.

Stadslivsindex
Täthet    0
Huvudstråk   4
Hållplats   8
Serviceutbud  0
Servicebredd  0

Målpunkter   0
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  0
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   0
Bilfritt    0
Soligt    4
Lagom stort   0

Summa   16
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Kringbyggt   0
Bilfritt    0
Soligt    4
Lagom stort   0

Summa   16 Stationstorget mot järnvägen.

Den södra sidan av den nya stationen.Vy åt nordväst över det nya stationstorget med bostasdshus i bakgrunden.

Bostadshus i norra delen av stationstorget i Båstad.
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Eslövs kommun
Eslövs kommun har 33 970 (2019) invånare varav 
19 698 bor i huvudorten Eslöv. Samhället är 946 
hektar stort vilket ger 20,82 invånare per hektar. 
Detta är en relativt hög täthet och visar på relativt 
många flerfamiljshus. Centrala staden är tät med 
många kvarter med 3-4 våningar. Under slutet av 
1800-talet utvecklades Eslöv till en järnvägsknut 
med södra stambanan 1858, Eslöv-Helsingborg 
1865, Ystadbanan 1866, Eslöv-Hörby 1897 och Es-
löv-Röstånga 1898. Invånarantalet växte till 2000 i 
början av 1900-talet och hade nått 7000 på 1950-ta-
let. En fortsatt expansion skedde under 1960-, och 
1970-talen för att sedan mattas av på 1990-talet. 
Den första stadsplanen år 1913 beräknades för 
en folkmängd på upp till 50 000 invånare. Planen 
innebar industrier öster om stambanan och bostä-
der väster om stambanan. Stadens viktigaste torg är 
stora torg centralt placerat endast ett kvarter från 
stationen.

Södergatan i centrala Eslöv.
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9 Stora torg

Då södra stambanan byggdes var platsen för torget 
grustag och hade tidigare varit byn Eslövs allmän-
ningar.  Fastigheten köptes för 1500 riksdaler av 
en privatperson 1873 och vidare till staden två år 
senare. Under slutet av 1800-talet och första halvan 
av 1900-talet användes torget som handelsplats alla 
helgfria lördagar samt fjärde onsdagen i varje må-
nad. Kreaturshandeln skedde här fram till 1895 då 
den flyttades till nuvarande stadsparken. 1920 fick 
torget kullerstensbeläggning. År 1948 påbörjades 
en ombyggnad som invigdes 1950 med trädplante-
ringar och en vattenfontän. Därefter blev stora delar 
av torget bilparkering och först år 2010 blev torget 
bilfritt för att åter bli marknads och mötesplats. 
Torghandeln är som livligast lördags- och onsdags-
förmiddagar. Under 2020 håller torget åter på att 
omgestaltas och beräknas vara klart 2021.

Torget är cirka 30x60 meter och har en rombisk 
form med bredare kortsida mot Östergatan än mot 
hotell Sten Stensson i söder. Torget är kringbyggt 
med 3-4 våningar och levande bottenvåningar med 
handel, service och restauranger. Tätheten är rela-
tivt hög och skapar tillsammans med en strategisk 
placering intill genomfartsgatan Östergatan-Väs-
tergatan och handelsgatan Södergatan ett levande 
stadsliv. Genom ombyggnaden blir torget än mer 
inbjudande för rekreation och sammankomster och 
får ett högt stadslivsindex.

Förslag till förbättringar
Det är inte mycket som kan bli bättre på torget utan 
detta är en av Skånes bästa torgplatser med full fart 
på stadslivet. I förhållande till befolkningsunderla-
get är det mycket bra.

Stadslivsindex
Täthet    6
Huvudstråk   8
Hållplats   8
Serviceutbud  8
Servicebredd  6

Målpunkter   2
Torgmarknad   2
Specialupplevelser  4
Sittplatser   2
Aktiva bottenvåningar  8
Detaljrika bottenvåningar  4

Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   82
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Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   82

Östra sidan på Stora torg under ombyggnaden sommaren 2020. Torget från sydväst under ombyggnaden sommaren 2020.

Torget från norr under ombyggnaden sommaren 2020. Södergatan är Eslövs viktigaste handelsgata och löper längs torgets västra sida.
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Helsingborgs kommun
Helsingborg är Skånes näst folkrikaste kommun 
med 148 781 invånare (2020) varav hela 112 496 
bor i centralorten. Detta gör att staden har många 
stadsdelar med egna stadsdelscentrum varav flera 
har torg och viktiga platser. Tätheten är hög i staden 
med 27 invånare per hektar. Staden har sina rötter 
redan i vikingatid och är en av nordens äldsta stä-
der. Namnet kommer från ordet hals som i betydel-
sen smal passage i Öresund samt borg i betydelsen 
befäst anläggning. Den officiella födelsedagen är 
satt till 1085 då staden finns med i ett gåvobrev från 
den danske kungen Knut den helige. Från början 
låg staden endast ovanför landborgen kring kärnan. 
På 1300-talet tillkom bebyggelse nedanför landbor-
gen och bland annat Sankta Maria kyrka byggdes på 
denna tid och var en av Danmarks största stadskyr-
kor. På 1500-talet minskade Helsingborgs betydelse 
då slottet Kronborg byggdes på andra sidan sundet. 
Under det svensk-danska krigen i slutet av 1600-ta-
let raserades delar av staden och det var då grunden 
för stortorget lades. Landborgen är karaktäristisk 
för stadens utformning och ger ett långsträckt cen-
trum nedanför branterna. Centrum har därför vuxit 
ut i Öresund genom utfyllnader.

Staden växte kraftigt under 1960- och 1970-talen 
med hela stadsdelar som fick centrumanläggningar 
med allmän platsmark och torg. Bland dessa har 
Elinebergs centrum, Drottninghögs centrum, och 
Rosengårdens centrum tagits med. På 2000-talet 
har flera exernhandelsområden byggts och här 
beskrivs Väla och Råå handelsområden. Nya stads-
delar har också tillkommit och här beskrivs Ryde-
bäcks och Maria centrum. Sammanfattningsvis får 

torgen i Helsingborg inte speciellt höga poäng och 
det saknas ett lagom stort torg i de centrala delarna 
med öppna bottenvåningar och en stor bredd i 
verksamheter.

Gågatan på Bruksgatan korsar Prästgatan i centrala Helsingborg.
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10 Stortorget och Hamntorget

Stortorget sträcker sig från Terrasstrapporna i öster 
ner till Drottninggatan i väster och vidare över till 
Hamntorget som tillkom på 1890-talet. Stortorget 
skapades på 1670-talet då den danska armén drog 
en bred försvarslinje mellan Helsingborgs slott och 
hamnen rakt genom bebyggelsen. 1692 beslöt så 
den svenske generalguvernören i Skåne att ett torg 
skulle anläggas. Kajen mellan Hamntorget och 
Knutpunkten kallas för Kungstorget. Här fanns 
tidigare spårområden som grävdes ner i citytunneln 
på 1980-talet.

Stortorget har bebyggelse på två sidor och är 
långsträckt cirka 150 meter och endast 20-30 meter 
brett. Den östra delen närmast trapporna upp till 
Kärnan är bilfri medan den västra delen domineras 
av bilparkeringar och två körbanor. Den mellersta 
delen har en körbana och en torgyta har skapats på 
den soliga norra sidan av torget. Eftersom många av 
fasaderna är relativt monumentala och slutna blir 
det inte det livliga stadsliv som annars skulle kunna 
ha utvecklats. Här finns bland annat flera hotell, 
restauranger och kontor. Stadshuset ligger i västra 
kanten av torget. Torget ligger intill genomfartsle-
der och utgör ett viktigt nav mellan gångstråk längs 
gågatorna och från Kärnan och de östra stadsdelar-
na och centrum. Biltrafiken och de slutna fasaderna 
drar ner betyget.

Förslag till förbättring
Det bästa för att gynna stadslivet vore att minska 
biltrafiken och parkeringsytor på torget. Då ges 
möjlighet att skapa mer sittplatser, uteserverigar, 
inbjudande miljöer och mötesplatser.

Stadslivsindex
Täthet    12
Huvudstråk   8
Hållplats   4
Serviceutbud  4
Servicebredd  6

Målpunkter   6
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  4
Sittplatser   2
Aktiva bottenvåningar  4
Detaljrika bottenvåningar  4

Kringbyggt   6
Bilfritt    4
Soligt    4
Lagom stort   0

Summa   68
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Kringbyggt   6
Bilfritt    4
Soligt    4
Lagom stort   0

Summa   68

Stortorget från väster mot Kärnan i bakgrunden. Östra delen av Stortorget.

Mellersta delen av stortorget. Vy västerut på stortorget.
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11 Sundstorget

Torget anlades 1865 på utfyllnadsmark i Öresund och 
omges av monumentala byggnader från sekelskiftet 
1800-1900 tal. En saluhall uppfördes i torgets västra del 
och gjorde att torghandeln flyttades hit från Stortorget. 
Saluhallen revs i slutet av 1900-talet och torget blev 
parkering. År 2004 byggdes torget om och parkeringen 
grävdes ner i ett underjordiskt garage i två våningar. 
En ny saluhall tillkom på torgets södra sida. I samband 
med ombyggnaden tillkom också Dunkers kulturhus på 
torgets västra sida.

Torget är cirka 60 x 70 meter och känns stort med de 
monumentala byggnaderna runt torget. Paviljonten i 
södra kanten bryter delvis ner skalan och bidrar till mer 
liv på torget. Att gräva ner bilparkeringarna under mark 
har betytt mycket för torgets attraktivitet. Fasaderna 
är relativt slutna men innehåller en del restauranger 
som i den norra delen har trevliga uteserveringar. En 
trädrad skärmar av biltrafiken på Drottninggatan som 
stör en del med sitt trafikbuller. Några mindre plante-
ringar finns på torgets centrala del där det också finns 
sittplatser. Torget är främst ett represantativt torg men 
har börjat få rollen som rekreativt torg allt mer. Dunkers 
kulturhus är en viktig målpunkt vid torget liksom parke-
ringshuset under mark. Här finns inte speciellt mycket 
handel vilket begränsar möjligheten till höga poäng i 
stadslivsindex. Tätheten är hög runt torget och lokalise-
ringen strategisk i staden.

Förslag till förbättringar
För att få mer stadsliv skulle torget kunna brytas ner 
till mindre skala genom att etablera fler paviljonger på 
torgets kanter. Mysigare avskilda sittplatser skulle också 
kunna bidra till att fler vistas på platsen. Sommartid 
sätts ibland solstolar och blomsterarrangemang ut och 
bidrar på detta sätt.

Stadslivsindex
Täthet    12
Huvudstråk   8
Hållplats   4
Serviceutbud  4
Servicebredd  2

Målpunkter   6
Torgmarknad   2
Specialupplevelser  4
Sittplatser   4
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  4

Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   72
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Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   72

Sundstorget från sydöst. Sommarmöblering på Sundstorget.

Sundstorget mot söder. Sundstorget med Dunkerska kulturhustet i bakgrunden,
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12 Kullagatan och Konsul Olssons plats

År 1961 gjordes Kullagatan om till gågata som 
en av de första i Sverige. Inspirationen kom från 
Holland. Gågatorna har senare förlängts söderut på 
Mariagatan och Gruksgatan. Gatan är Helsingborgs 
viktigaste shoppingstråk i centrum och har några 
mindre platser längs stråket som bildar trevliga 
torg. Konsul Olssons torg är ett sådant som blivit en 
mötesplats i centrum. Här finns en restaurangpa-
viljong med uteservering som berikar stadslivet. 
Skalan på både Kullagatan och platsen är mänsklig 
och inbjudande. Den slingrande sträckningen på 
gatan bidrar också till att göra vandringen intres-
sant. Det finns många upplevelser längs stråket med 
levande bottenvåningar på båda sidor. Miljön är väl 
gestaltad med både markbeläggning och möblering. 
De äldre byggnaderna blandat med nyare skapar 
detaljrika bottenvåningar. Relativt smala fastigheter 
ger förutsättningar för många portar ut mot gatan. 

Förslag till förbättringar
Kullagatan fungerar mycket bra som handelsgata 
medan platsen kunder utvecklas för att bli än mer 
attraktiv och kunna utnyttjas fullt ut som mötes-
plats. Idag finns en hel del cykelparkeringar och 
delar av platsen är inte så inbjudande att slå sig ned 
på.

Stadslivsindex
Täthet    12
Huvudstråk   8
Hållplats   4
Serviceutbud  8
Servicebredd  6

Målpunkter   2
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  4
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  8
Detaljrika bottenvåningar  8

Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    0
Lagom stort   4

Summa   78
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Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    0
Lagom stort   4

Summa   78

Kullagatan. Konsul Olssons torg.

Konsul Olssons torg.Konsul Olssons torg från Kullagatan.
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13 Gustav Adolfs torg

Torget anlades 1878 och kyrkan stod färdig på tor-
get år 1897. På torget bedrivs torghandel de flesta 
dagar i veckan. Ursprungligen var torget kuller-
stensklätt men asfalterades 1937. På torget finns 
fontänen Fiskafänget av Sven Lundqvist sedan 1955. 
Torget är cirka 60 x 100 meter stort med kyrkan på 
den norra delen av torget. Den södra delen består 
av bilparkering med torghandel i ett stråk mellan 
parkeringen och kyrkan. Norr om kyrkan finns en 
torgyta med lekplats, fontän och sittplatser intill 
simhallen. Södergatan avgränsar torget i öster och 
är en viktig gata för kollektivtrafiken i staden. Carl 
Krooks gata avgränsar i väster och har en hel del 
affärer, restauranger och kaféer.

Torget känns stort och rumsligheten odefinierad 
genom att kyrkan ligger på torget. Antalet sittplat-
ser är begränsade. De öppna bottenvåningarna 
ligger på andra sidan trafikerade gator från torgytan 
och bidrar inte till livet på torget. Antalet portar 
till torget är också få. Torgmiljön i övrigt är relativt 
varierad med många olika delar. Sammantaget blir 
dock betyget beskedligt.

Förslag till förbättringar
Storleken är en utmaning och möjligheten att bryta 
ner torgrummet i mindre rum genom paviljonger 
och vegetation bör övervägas. Att flytta bilparke-
ringen vore också välgörande för att aktivera torget. 
Varför inte återuppta idéen på saluhall som fanns i 
början av 1900-talet.

Stadslivsindex
Täthet    12
Huvudstråk   8
Hållplats   8
Serviceutbud  4
Servicebredd  6

Målpunkter   6
Torgmarknad   4
Specialupplevelser  4
Sittplatser   2
Aktiva bottenvåningar  4
Detaljrika bottenvåningar  4

Kringbyggt   6
Bilfritt    4
Soligt    4
Lagom stort   0

Summa   76
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Kringbyggt   6
Bilfritt    4
Soligt    4
Lagom stort   0

Summa   76

Södergatan i östra kanten av Gustav Adolfs torg. Gustav Adolfs kyrka från söder.

Norra delen av Gustav Adolfs torg. Torghandel på Gustav Adolfs torg.
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14 Rosengårdens centrum

Området mellan Filbornavägen och Sockengatan 
byggdes under 1960- och 1970-talen i det så kallade 
miljonprogrammet. Kring centrumanläggningen 
byggdes höga hus med lägre hyreshus i söder och 
radhus i norr. Stadsdelscentret har ingen direkt 
storgyta utan en långsträckt passage mellan bo-
stadshus och livsmedelsbutiken som mynnar ut i 
en mindre plats i söder med bibliotek, vårdcentral 
och skola. Området håller nu på att omvandlas och 
den låga centrumbyggnaden har ersatts av ett högt 
bostadshus med verksamheter i öppna bottenvå-
ningar. Den stora parkeringen öster om livsmed-
elsbutiken har också bebyggts med flerfamiljshus 
och en tidigare byggnad i mitten är riven och det är 
oklart vad som kommer på platsen.

Förslag på förbättring
I stället för den rivna byggnaden i mitten vore det 
trevligt med ett klassiskt torg omgiven av bebyggel-
se och med ingång till livsmedelsbutiken, bibliote-
ket och vårdcentralen.

Stadslivsindex
Täthet    6
Huvudstråk   0
Hållplats   0
Serviceutbud  0
Servicebredd  0

Målpunkter   0
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  0
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   0
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   0

Summa   18
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Kringbyggt   0
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   0

Summa   18

Nytt hörnhus i Rosengårdens centrum. Platsbildning vid Biblioteket i Rosengårdens centrum.

Passagen i Rosengårdens centrum. Södra sidan av Rosengårdens centrum.
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15 Drottninghögs centrum

Bostadsområdet byggdes mellan åren 1966 och 
1969. Arkitekter var Jan Erik Lund och Sören Niel-
sen vid konsultforman Kjessler och Mannerstråle 
på uppdrag av AB Helsingborgshem. Drottninghög 
utformades som en grannskapsenhet där all service 
skulle finnas nära. Redan 1967 fanns två snabbköp, 
barnstuga, fritidsgård, bibiotek, frisör, skola, kyrka, 
apotek, post och bank. Totalt var det 1136 lägen-
heter som idag är 1114 lägenheter. När stadsdelen 
byggdes var det stor bostadsbrist i Helsingborg och 
många bostäder hade låg standard. Drottninghög 
var Helsingborgs första miljonprogramsområde.

Hela stadsdelen håller på att förtätas och omvand-
las för att ge bättre förutsättningar för ett levande 
stadsliv. Detta gäller även för centret som tidigare 
bestod av två torgbildningar mellan tidstypiska 
låga byggnader. Speciellt i detta fallet är att det ena 
torget är nedsänkt en våning och skapar variation i 
höjdled. Den stora byggnaden i öster med bibliote-
ket är nu rivet och skall ersättas av nya byggnader. 
Det skall bli intressant att se hur de nya offentliga 
platserna utformas i området och hur den ökade 
tätheten påverkar stadslivet.

Stadslivsindex
Täthet    6
Huvudstråk   0
Hållplats   0
Serviceutbud  0
Servicebredd  0

Målpunkter   0
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  0
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  4
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   32
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Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   32

Sydöstra torget vid Drottninghögs centrum. Västra torgytan vid Drottninghögs centrum.

Passagen mellan torgytorna vid Drottninghögs centrum. Visionsbild över framtida Drottninghög.
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16 Mariastaden 

En ny stadsdel håller på att byggas i norra delen 
av Helsingborg. Fullt utbyggd kommer det östra 
delområdet att omfatta cirka 1200 bostäder mellan 
Marias station och Maria Park. I dagsläget finns 
en större livsmedelsbutik och restaurang centralt 
i området och placerat i bottenvåningen på högre 
flerfamiljshus. En torgyta är skapad intill byggna-
den men har byggnader på endast två sidor och 
öppnar sig mot biltrafiken som tar stor plats. Öppna 
bottenvåningar finns i båda husen. Det var lite av 
en besvikelse att komma till stadens nyaste stadsdel 
om inte hitta en bra offentlig plats med torgbild-
ning. Kanske finns detta i de framtida planerna.

Förslag till förbättring
Att skapa en levande torgmiljö närmare Maria sta-
tion i de kommande kvarteren.

Stadslivsindex
Täthet    0
Huvudstråk   0
Hållplats   0
Serviceutbud  0
Servicebredd  0

Målpunkter   0
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  0
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  4
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   0
Bilfritt    4
Soligt    4
Lagom stort   0

Summa   12
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Kringbyggt   0
Bilfritt    4
Soligt    4
Lagom stort   0

Summa   12

Nybyggt hus intill torget i Mariastaden. Nybyggt hus intill torget i Mariastaden.

Skulptur på torget i Mariastaden. Maria station ligger fortfarande en bit från det nybyggda området.
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17 Råå handelsområde

I södra delen av Helsingborg ligger det mycket 
inbjudande fiskeläget Råå som idag har blivit ett ex-
lusivt bostadsområde. De smala kullerstensklädda 
gränderna med hus i liv med gatan och prunkande 
trädgårdar är en idyll. Huvudgatan genom små-
husbebyggelsen heter Rååvägen och har lite högre 
bebyggelse och en hel del butiker och kaféer. Kon-
trasten är stor till det angränsande handelsområdet 
som är extremt storskaligt med en enorm lager-
byggnad och omfattande parkeringar runt om som 
gränsar till genomfartsleder. I centret finns livs-
medelshandel, restaurang, systembolag, zooaffär, 
trädgårdshandel och bildelsbutik samt postombud. 
Relativt nyligen har en mindre torgyta med sittplat-
ser skapats framför huvudentrén och två gångstråk 
har anlagts till busshållplatser i väster och söder 
över bilparkeringarna.

Förslag till förändring
Som för andra externhandelsområden är det svårt 
att föreslå förändringar då förutsättningarna är 
mycket dåliga för att skapa stadsliv. Mobilia i Mal-
mö kan alltid vara en förebild.

Stadslivsindex
Täthet    0
Huvudstråk   0
Hållplats   4
Serviceutbud  2
Servicebredd  2

Målpunkter   0
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  0
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   0
Bilfritt    0
Soligt    0
Lagom stort   0

Summa   8
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Kringbyggt   0
Bilfritt    0
Soligt    0
Lagom stort   0

Summa   8

Råå handelsområdet. Råå handelsområde.

Mindre torgyta intill Råå handelsområde. Gångväg till busshållplats vid Råå handelsområde.
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18 Elinebergs centrum

Stadsdelen ligger sydöst om södra motorvägsut-
farden och består av fyra höghus och ett flertal 
längre bostadshus ritade av Arton/Jörn Utzon som 
vann en arkitekttävling vid H55. Husen uppfördes 
1963-64 av HSB och Helsingborgshem AB. Namnet 
kommer från en äldre jordbruksfastighet på områ-
det. Gården revs 1962.

I området ligger ett kringbyggt torg som fungerar 
som ett stadsdelscentrum. Här finns restaurang, 
konditori, livsmedelsbutik, gym, vårdcentral, kiosk, 
blomsterhandel och skola intill torget. En stor par-
kering ligger norr om torget och tillsammans med 
höghusen ger en otrygg känsla. Väl inne på torget 
är skalan mänsklig med röd markbeläggning, sitt-
platser, blomsterarrangemang, uteserveringar och 
glasklädda tak längs kanterna och passagerna in till 
torget. Torget nås från bostäderna gående utan att 
passera biltrafik. Byggnaderna runt torget är låga 
och släpper ner ljus och värme på torget. Miljön är 
förhållandevis livfull med många olika verksamhe-
ter. Lokaliseringen är bra för området men ligger en 
bit från huvudstråken i staden. Tätheten är relativt 
hög kring torget.

Förslag till förbättring
För att ytterligare stärka torget skulle viss förtät-
ning kunna ske på torgets norra och östra sida med 
bostäder och kontor ovanpå befintliga byggnader. 
Parkeringsmiljön skulle kunna göras trevligare och 
en tydlig gångväg skapas mellan torget och buss-
hållplatsen i norr.

Stadslivsindex
Täthet    6
Huvudstråk   0
Hållplats   0
Serviceutbud  2
Servicebredd  2

Målpunkter   2
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  4
Sittplatser   2
Aktiva bottenvåningar  4
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   44
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Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   44

Elinebergs centrum från parkeringen i norr. Elinebergs centrum från entrén i norr.

Elinebergs torg från söder. Elinebergs torg från sydöst.
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19 Rydebäck centrum

Rydebäck består främst av villor från 1960- och 
1970-talet men med stationens tillkomst i början 
av 2000-talet har förorten vuxit med främst flerfa-
miljshus mellan villabebyggelsen och stationen. Ett 
äldre torg och centrumanläggning har komplette-
rats med ny bebyggelse. Här fanns sedan tidigare 
livsmedelsaffär och kyrka med församlingshus och 
har kompletterats med höga flerfamiljshus i öster. 
Fortfarande finns stora parkeringsytor utanför 
centrumanläggningen. Serviceutbudet är begrän-
sat kring torget. Skalan är bra med torget som är 
30x40 meter men många av bottenvåningarna är 
slutna. Torget är bilfritt men saknar sittplatser och 
ombonad växtlighet. Placeringen ligger lite utanför 
huvudstråken men den låga tätheten har komplette-
rats med mer flerfamiljshus i omgivningen.

Förslag till förbättring
Centrumanläggningen behöver kompletteras med 
mer butiker och service för att bli attraktiv. Dessut-
om behövs öka förtätning för att skapa underlag för 
stadsliv.

Stadslivsindex
Täthet    6
Huvudstråk   0
Hållplats   0
Serviceutbud  0
Servicebredd  0

Målpunkter   0
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  0
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   28
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Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   28 Rydebäcks torg från sydväst. Rydebäcks kyrka.

Rydebäcks torg från söder.Rydebäcks torg från nordöst.
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20 Väla center

Öster om Helsingborg har Väla köpcentrum upp-
förts under början av 2000-talet. Totalt rör det sig 
om 180 butiker och är ett av landets största extern-
handelsområden. Uppförandet av Väla centrum har 
helt klart påverkat centrala Helsingborg och dess 
stadscentrum när det gäller handel. Bilburna besö-
kare får ett mycket stort utbud på handelsvaror men 
här saknas helt stadsmässiga kvaliteter och upple-
velsevärden utöver handel. Skalan är för bilar och 
inte människor och många besökare får gå relativt 
långt till entréer och mellan anläggningar. All verk-
samhet riktar sig inåt anläggningens inomhusgator 
och torg. Lokaliseringen är långt ifrån huvudgator 
och bostadsområden. Tätheten är därmed extremt 
låg.

Förslag till förbättring
Att göra som på Mobilia i Malmö att blanda bostä-
der och handel samt att skapa offentliga platser för 
besökarna.

Stadslivsindex
Täthet    0
Huvudstråk   0
Hållplats   0
Serviceutbud  8
Servicebredd  6

Målpunkter   0
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  0
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   0
Bilfritt    4
Soligt    0
Lagom stort   0

Summa   18
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Kringbyggt   0
Bilfritt    4
Soligt    0
Lagom stort   0

Summa   18

Väla center från norr. Väla center från norr.

Väla center mot nordväst. Väla center mot öster.
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Hässleholms kommun
I Hässleholms kommun bor 52 126 invånare (2019) 
varav 10 540 bor i centralorten. Tätorten omfattar 
1323 hektar vilket ger en befolkningstäthet på 15 
invånare per hektar vilket är nära genomsnittet i 
skånska tätorter. Förutom centralorten finns ett 
10-tal större tätorter där Tyringe och Sösdala har 
torg som beskrivs här. Hässleholm utvecklades 
som ett stationssamhälle under slutet av 1800-ta-
let i samband med att flera järnvägssträckor strå-
lade samman här. Södra stambanan öppnades 
1960, Kristianstad-Hässleholm 1875 och Hässle-
holm-Helsingborg 1875, Vittsjö-Hässleholm 1890. 
Samhället Hässleholm växte snabbt och redan 1914 
blev Hässleholm stad och var då Sveriges minsta 
stad. Detta år invigdes stadshotellet och stadskyr-
kan. Under 1900-talet präglades staden av militär 
verksamhet med Skånska dragonregementet (P2) 
och Skånska trängkåren (T4). År 2000 lades alla re-
gementen i staden ner. Staden Hässleholm växte en 
del under 1960- och 1970-talen men inte i lika stor 
omfattning som många andra tätorter. 1960 bodde 
13 356 invånare i staden och 1980 16 106 invånare. Första Avenyn västerut mot Stationen.

Första avenyn österut mot kyrkan.
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21 Stora torg

Centrala staden Hässleholm växte upp på östra si-
dan järnvägen med bangårdsområde på den västra 
sidan. Få byggnader är från tiden före år 1900 och 
stadsplanen är en klassisk rutnätsstad kring huvud-
axeln Första Avenyn mellan stationen och kyrkan. 
Två avenyer anlades som trädkantade promenad-
stråk på var sin sida av huvudaxeln. Stora torg 
ligger strategiskt strax öster om stationen på norra 
sidan av Första avenyn och är ett kringbyggt torg 
med två gator i norr varav den östra är gågata. Även 
Första avenyn i söder har blivit gågata och är det 
centrala handelsstråket i centrum. Ett kvarter öster 
om torget ligger en galleria i hela det långsträckta 
kvarteret upp till Nytorget. Stora torg är cirka 40 
x 50 meter stort och har en mänsklig skala med 
byggnader på 3-5 våningar runt torget. En trädrad 
finns planterad i norr och väster och promenad-
stråk markerade tvärs över torget mellan alla fyra 
hörnen. I söder finns en staty med fontän och här 
är en hel del bänkar att slå sig ned på. Torgmarknad 
förekommer på torget. Torget domineras av Stads-
hotellet i öster och här finns en hel del restauranger, 
kaféer, klädbutiker, optiker, resebyrå med mera 
kring torget och på angränsande gator. Bara 50 me-
ter söder om torget ligger det stora kulturhuset med 
biograf och flera salonger för konserter, konferenser 
etc. Stora torg får höga poäng i stadslivsindex tack 
vara en hög täthet, rätt placering, begränsad biltra-
fik, stort utbud av verksamheter och öppna bot-
tenvåningar. Skalan är bra och platsen inbjudande. 
Stora torg är en bra mötesplats för alla i staden och 
får mycket högt stadslivsindex.

Stadslivsindex
Täthet    6
Huvudstråk   8
Hållplats   8
Serviceutbud  8
Servicebredd  6

Målpunkter   6
Torgmarknad   4
Specialupplevelser  4
Sittplatser   2
Aktiva bottenvåningar  8
Detaljrika bottenvåningar  4

Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   86
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Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   86

Stora torg från sydväst.

Stora torg från första avenyn mot Stora torg och stationen. Första Avenyn mot väster och stationen.

Stora torg från söder.

77



22 Nytorget

Ett kvarter nordöst om Stora torg ligger Nytorget 
som mer har en parkkaraktär än torg med många 
uppväxta träd, buskage och gräsytor. Torget är 
kringbyggt på tre sidor med stadshuset i öster, 
gallerian i söder och en bebyggelse längs Lövgatan i 
väster. I norr ligger Viaduktsgatan som för trafiken 
över spårområdet mellan stadens östra och västra 
del. Nytorget har en torgyta framför stadshuset som 
bildar entré till byggnaden utan passerande fordon-
strafik. Väster om torgytan finns bilparkering och 
norra delen är mer av parkkaraktär. Södra delen 
av torget fungerar också som torgyta med pavil-
jonger och viss torgförsäljning. Delar av torget är 
inbjudande medan andra känns mer otrygga med 
skyddande vegetation och bilparkering.  Det finns 
förhållandevis lite upplevelsevärden då huvudde-
len av handeln är koncentrerad till södra sidan och 
stadshuset är relativt slutet. Torget blir främst ett 
rekreativt torg för en paus under besöket i cen-
trum och framför stadshuset ett representativt torg. 
Tätheten är relativt låg och placeringen lite utanför 
de huvudsakliga promenadstråken. Totalpoängen i 
stadslivsindex blir därför relativt lågt.

Stadslivsindex
Täthet    0
Huvudstråk   8
Hållplats   0
Serviceutbud  2
Servicebredd  2

Målpunkter   2
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  4
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   6
Bilfritt    4
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   36
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Kringbyggt   6
Bilfritt    4
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   36
Platsen framför stadshuset från söder.

Nygatan med toalettpaviljong och stadshuset i bakgrunden.Nygatan i södra delen av Nytorget.

79



23 Norra station

Västra sidan av stationsområdet var länga baksidan 
men i slutet av 1990-talet byggdes en gångbro över 
spåren och förband de båda sidorna. Ett konferens- 
och kontorsområde byggdes upp och vid gångbrons 
angöring skapades en torgplats. Här rör sig mycket 
folk till stationen och centrum men det händer inte 
mycket på platsen. Byggnader finns endast i söder 
med en pressbyrå som enda öppna verksamheten. 
I norr ligger en stor parkeringsplats och i väster en 
park. Området kvaliteter är avsaknad av biltrafik, 
sittmöjligheter och grönska som ramar in platsen. 
För att det skall bli en levande miljö krävs mycket 
mer aktivitet och en mer inbjudande plats. 

Förslag till förbättring
Det viktigaste är att öka tätheten och skapa en mer 
kringbyggd plats med mer aktiviteter. Parkerings-
platsen bör ersättas av ett parkeringshus för att ska-
pa förtätningen och mer aktiviteter lokaliseras till 
området. Parken i väster är en tillgång med uppväx-
ta träd. Även kontorsområdet i söder kan förtätas 
betydligt och erbjuda mer inbjudande stråk.

Stadslivsindex
Täthet    0
Huvudstråk   8
Hållplats   8
Serviceutbud  0
Servicebredd  0

Målpunkter   6
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  0
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   0
Bilfritt    4
Soligt    4
Lagom stort   0

Summa   30
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Kringbyggt   0
Bilfritt    4
Soligt    4
Lagom stort   0

Summa   30 Parken väster om platsbildningen.Platsen från väster mot stationen och gångbron.

Platsen från gångbron mot väster. Gångstråket söderut från platsen.
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24 Tyringe torg

Tyring samhället har 4885 invånare (2018) är därmed det 
näst största samhället efter Hässleholm i kommunen. I 
början av 1900-talet blev Tyringe en kurort med sanato-
rium, badanstalt och flera hotell, pensionat och vilohem. 
Redan 1965 bodde det 4000 invånare och 1980 nåddes 
toppen med 5000 invånare. Därefter har invånarantalet 
minskat i takt med industriernas och kurortens tillbaka-
gång. Tätorten täcker en yta av 434 hektar vilket ger en 
täthet på 11 invånare per hektar vilket är relativt normalt 
i skogsbygden. Det är endast direkt söder om stationen 
som samhället har någon urban känsla, i övrigt domine-
rar hus i trädgård. Samhället växte fram kring stationen 
som så många andra i Skåne och fick ett torg förskjutet 
åt öster från stationen sett. Torget är kringbyggt på tre 
sidor och öppnar upp mot en mindre park och spårom-
rådet i norr. Torget är 20 meter brett och 40 meter långt 
med parkering på södra delen och torgyta i norr. Den 
huvudsakliga verksamheten vid torget är livsmedelsbuti-
ken i söder men här finns även apotek, optiker, bank och 
restaurang i anslutning till platsen. Torget är trevligt ut-
format med träd i kanterna, blomsterarrangemang, sitt-
platser och konstverk. Markbeläggningen är omsorgsfullt 
utformad och platsen ligger vid Järnvägsgatan som är ett 
viktigt stråk i samhället. Eftersom en hel del handel har 
etablerats ute vid väg 21 har det blivit svårt att konkurrera 
för det gamla centrum och dessutom är tätheten låg i hela 
samhället. Det blir därför låg stadslivsindex trots ett fint 
torg.

Förslag till förbättring
Det är svårt att öka tätheten i omgivningen men kanske 
går det att få mer liv genom att ordna uteservering för 
angränsande restaurang. Annars är nog behovet större av 
att skapa en bättre mötesplats i den bilburna miljön kring 
det nya handelscentret vid väg 21.

Stadslivsindex
Täthet    0
Huvudstråk   4
Hållplats   8
Serviceutbud  0
Servicebredd  2

Målpunkter   2
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  4
Sittplatser   4
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   4
Bilfritt    4
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   40
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Kringbyggt   4
Bilfritt    4
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   40

Centrala partier på torget i Tyringe. Torget i Tyringe från norr.

Torget i Tyringe från sydöst. Centrala delen av torget i Tyringe från öster.
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25 Sösdala torg 

Sösdala har 1935 invånare (2019) och ligger söder 
om Hässleholm längs stambanan. Samhället ut-
vecklades kring stationen i slutet av 1800-talet och 
växte främst under början av 1900-talet från 500 
till 1500 invånare på 1960-talet. Stationen lades ner 
under slutet av 1900-talet men återupptogs igen 
med pågatågstrafik på 2010-talet. Som många andra 
stationssamhällen byggdes samhället upp kring en 
huvudgata, Storgatan, som går västerut från statio-
nen men i detta fall endast på den norra sidan. Ett 
torg skapades mitt emot stationen och ligger idag 
intill samhällets enda livsmedelsbutik. Tätheten i 
samhället är 9 invånare per hektar vilket är relativt 
lågt och bebyggelsen består nästan enbart av villor 
och radhus. Torget har byggnader på tre sidor och 
öppnar sig mot spårområdet i sydöst. Storleken är 
inbjudande med 20 x 30 meter med låga träd i syd-
väst och sydöst som avgränsar mot Länsmansgatan 
och Storgatan. Här finns några sittplatser, konstverk 
och blomsterarrangemang. Det låga befolkning-
sunderlaget gör att det inte händer mycket i omgiv-
ningen men det är en trevlig plats att slå sig ned på 
och ligger helt rätt i samhället.

Förslag till förbättring
Genom att lokalisera fler publika verksamheter till 
torget kan livet berikas. Bland annat kunde sam-
hällets restauranger och kaféer placeras här för att 
kunna ha uteservering på torget.

Stadslivsindex
Täthet    0
Huvudstråk   4
Hållplats   4
Serviceutbud  0
Servicebredd  0

Målpunkter   2
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  4
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   0
Bilfritt    4
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   26
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Kringbyggt   0
Bilfritt    4
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   26

Torget från sydöst. Torget från sydväst.

Torget från stationsmagasinet och Storgatan i mitten. Från torget mot nya stationen för pågatågen.
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Höganäs kommun
Höganäs kommun har 27 125 invånare (2020) 
varav 15 795 bor i centralorten (2019). Med en 
yta av 1036 hektar blir det 15 invånare per hektar. 
Bebyggelsen domineras av villor men det finns en 
del flerfamiljshus i centrum. År 1960 bodde 7880 
invånare i Höganäs vilket hade vuxit till 10 554 år 
1970. Genom att samhället vuxit ihop med Ny-
hamnsläge, Lerberget och Väsby har invånarantalet 
ökat. Höganäs fanns redan under medeltiden som 
ett fiskeläge. År 1797 grundades Höganäsbolaget 
med gruvbrytning som gjorde att samhället växte. 
Under 1840-talet utvecklades tegel- och keramikin-
dustrin genom bolagets försorg. År 1919 utarbeta-
des den första stadsplanen. Höganäs blev stad 1936 
och huvudort i kommunen 1971. Järnvägen kom 
1885 med tvärbanan Skåne-Halland till Åstorp och 
samhället fick två stationer, en övre och en nedre 
vid fiskeläget. Persontrafiken lades ner 1972 och 
godstrafiken 1992. Det fanns även en bana till Mölle 
som invigdes 1910 och lades ned 1963. Köpmanna-
gatan och Storgatan tillsammans ger ett mycket bra 
handels och rekreationsstråk i tätorten som binder 
samman många kulturella målpunkter. Det finns 
möjlighet för ytterligare förtätning genom outnytt-
jad mark mellan den gamla stationen och Storga-
tan. Här kan man även skapa ett sammanbindande 
gångstråk mellan busshållplatsen och Storgatan 
med platsbildningar.
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26 Köpmannagatan med Sundstorget

Köpmannagatan är en av de två centrala handels-
gatorna i Höganäs samhälle. Gatan går från Sund-
storget i väster till korsningen med Storgatan i öster. 
Länga hela Köpmannagatan finns idag levande bot-
tenvåningar och verksamheter. Gatan har biltrafik 
men underordnat gångtrafikanterna. Längs gatan 
finns flera restauranger, bokhandel, fröhandel, 
optiker, klädbutik, biograf, hotell, blomsterhandel, 
ostaffär och kring ett litet torg mitt på den södra 
sidan finns bibliotek och fastighetsförmedling samt 
kontor. Sundstorget avgränsas av Bruksgatan i öster, 
Frihamnsgatan i norr och hamngatan i söder. Det 
gamla fiskeläget ligger väster om torget. Högre hus 
gränsar i norr och öster medan västra och södra 
sidan består av villatomter. Ett kafé har uteservering 
i norr kanten medan södra delen är bilparkering. 
Torget avgränsas med en trädrad i öster mot Bruks-
gatan och har även träd på den upphöjda norra 
delen. Trappor ger möjlighet till sittplatser i soligt 
läge. Det finns dock få verksamheter kring torget 
och tätheten är låg vilket ger lågt stadslivsindex för 
själva torget. Tillsammans med Köpmannagatan 
får dock sundstorget och det lilla torget på gatan ett 
relativt högt stadslivsindex.

Stadslivsindex
Täthet    0
Huvudstråk   4
Hållplats   0
Serviceutbud  4
Servicebredd  6

Målpunkter   0
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  4
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  8
Detaljrika bottenvåningar  4

Kringbyggt   6
Bilfritt    4
Soligt    0
Lagom stort   4

Summa   44
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Kringbyggt   6
Bilfritt    4
Soligt    0
Lagom stort   4

Summa   44

Mindre torg på Köpmannagatans södra sida. Köpmannagatan mot sydöst med det höga huset till höger.

Sundstorget från söder. Sundstorget.
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27 Storgatan

Storgatan förbinder hamnen och stranden med 
samhällets centrala rondell för biltrafiken och är 
den andra handelsgatan tillsammans med Köpman-
nagatan. Handel är främst knuten till den östra de-
len med 2-3 vånings hus i liv med gatan och en hel 
del öppna bottenvåningar. Längs Storgatan finns två 
torgbildningar, en mindre intill livsmedelsbutiken 
och en större vid kyrkan. Gatan har omgestaltats 
2020 och ger ett mycket inbjudande intryck med fin 
markbeläggning, blomsterarrangemang, skulpturer 
och bättre utrymmet för gående. Länga gatan finns 
systembolag, flera restauranger, kafé, bank, apotek, 
klädbutiker, vitvaruhandel, cykelaffär med mera. 
Sammantaget ger miljön ett relativt högt stadslivs-
index för stråket.

Förslag på förbättring
Förtätning i kvarteren norr om Storgatan kan ge 
högre täthet med fler människor som skapar stads-
liv. Ett gångstråk upp till busshållplatsen vore också 
attraktivt alternativt flytta busshållplatsen längre 
söderut för att komma närmare Storgatan.

Stadslivsindex
Täthet    0
Huvudstråk   8
Hållplats   0
Serviceutbud  4
Servicebredd  6

Målpunkter   2
Torgmarknad   2
Specialupplevelser  4
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  4
Detaljrika bottenvåningar  4

Kringbyggt   0
Bilfritt    4
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   46
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Kringbyggt   0
Bilfritt    4
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   46

Storgatan med torget framför kyrkan. Storgatan med ny markbeläggning.

Det lilla torget på norra sidan av Storgatan med ingång till livsmedelsbutik och 
systemtbolag.

Storgatan i den östra sträckningen.
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Hörby kommun
I Hörby kommun bor 15 674 invånare (2019) varav 
7642 bor i Huvudorten. Hörby är 560 hektar till 
ytan vilket ger 13,64 invånare per hektar. Bebyg-
gelsen domineras av villor med en del verksam-
hetsområden. Som så många andra tätorter i Skåne 
växte samhället fram kring järnvägsstationen som 
etablerades på 1880-talet men Hörby hade redan 
börjat växa på 1840-talet genom sitt strategiska 
läge där flera landsvägar korsade varandra. Järn-
vägen Hörby-Höör öppnades 1882 och redan året 
efter börjar krögaren Johan Nilsson bygga det stora 
hotellet. 1886 öppnades järnvägen Hörby-Tollarp 
som förlängdes till Eslöv 1897 och senare även till 
Kristianstad. Alla tre järnvägarna var nedlagda 
1967. Invånarantalet i samhället var 3488 år 1960 
och hade vuxit till 5551 år 1980.

Storgatan åt nordöst i Hörby.

Gamla torg i Hörby sett från nordväst.
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28 Gamla torg och Nya torg i Hörby

Hörby har två stora centrala torg som ger karaktär åt 
samhället. Gamla torg stensattes 1882 men stod un-
der vatten redan första hösten då rännstenar saknades.  
Nya torg var på 1800-talets mitt ett kärr som blev torg 
på 1870-talet. Torget ligger med ett kvarter emellan och 
har olika karaktär. Gamla torg är fortsatt stensatt och 
kringbyggt med byggnader varav hotellet är det mest 
imponerande i söder. En stor del av torget används för 
bilparkering. Genomfartstrafiken passerar fortfarande 
torgets östra och södra sida med busstrafik som angör 
vid hållplatsen. Kyrkan och kommunhuset ligger strax 
västerut på Ringsjövägen. Nya torg har träd planterade 
runt torget som också kantas av gator på alla sidor. Den 
södra delen av torget används för bilparkering. Storgatan 
som går i nordöstlig riktning från Gamla torg är tätor-
tens huvudgata och handelsgata med en anslutning till 
Nya torg via Postmästaregatan. Gamla torg har förutom 
hotellet, restauranger, sportaffär, tygaffär, kafé, elektroni-
kaffär, hårvård och optiker runt torget. Vid Nya torg finns 
systembolag och livsmedelsbutik förutom barnkläder, 
vitvarubutik, blomsterhandel, restaurang och hårmode. 
På torget finns också en lekplats.

De båda torgen kompletterar varandra och skapar en 
trevlig urban miljö tillsammans med Storgatan. Här finns 
förvånansvärt mycket handel och service. Torgen känns 
ombonade och har gestaltats med omsorg med sittplat-
ser, konstverk, blomsterarrangemang och planterade träd 
och buskar. Bilparkering är svårt att undvika i de mindre 
tätorterna på landsbygden och här har gjorts en avväg-
ning mellan torgytor och parkeringsytor. Tätheten är inte 
speciellt hög i Hörby men torgen ligger strategiskt och 
har ett relativt livligt stadsliv. Många bottenvåningar är 
öppna mot torgen med fasad i liv med gatan och slutna 
gaturum. Många av husen är äldre med varierad arkitek-
tur och detaljerad utsmyckning.

Stadslivsindex
Täthet    0
Huvudstråk   8
Hållplats   4
Serviceutbud  4
Servicebredd  6

Målpunkter   2
Torgmarknad   4
Specialupplevelser  4
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  4
Detaljrika bottenvåningar  4

Kringbyggt   6
Bilfritt    4
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   58
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Kringbyggt   6
Bilfritt    4
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   58

Nya torgs östra del med toalett och lekplats. Nya torg från sydväst längs Nygatan.

Gamla torg från norr mot hotellet. Gamla torg från söder.
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Höörs kommun
Höörs kommun har 16 821 invånare (2020) va-
rav 12 680 bor i centralorten (2019). Med en yta 
av 1619 hektar blir det en befolkningstäthet på 8 
invånare per hektar i centralorten vilket är glest i 
ett skånskt perspektiv. Flertalet hus är villor med 
trädgård och det är bara i den centrala delen det 
finns flerbostadshus. Genom järnvägens tillkomst 
tog tillväxten fart 1858. 1901 blev Höör municipal-
samhälle och sedan 1971 höörs kommun. Tätorten 
har vuxit succesivt men också genom att växa ihop 
med andra mindre tätorter i omgivningen. Med 
över 10 000 invånare finns underlag för handel och 
service men här som på många andra platser har 
fått externhandel knuten till riksvägarna 13 och 
23. Fortfarande finns ett levande stadsliv kring det 
stora torget i centrum

Bankbyggnad med bostäder ovanför vid Stora torg i Höör.

Storgatan från Stora torg mot öster.
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29 Stora torg Höör 

Höör har ett relativt stort centralt torg som ligger 
strax sydöst om stationen. Torget är dubbelt så långt 
i syd-nordlig riktning 100 meter som det är brett 
cirka 40 meter och upptas av en torgyta i norr och 
parkering i söder. Torget är kringbyggt med huvud-
sakligen aktiva bottenvåningar i relativt låga 1-3 
våningars byggnader. I norr finns ett högre bostads-
hus i sju våningar. Torget ligger längs huvudgatan 
genom samhället som skär torget i två delar. Dag-
ligvarubutik och systembolag i södra delen är vikti-
ga dragare till torget. Biltrafiken tar upp en stor del 
av torget och gör det svårt att få till stadsliv tillsam-
mans med storleken. Den stora längden på torget 
gör det svårt att få överblick och biltrafik runt torget 
ger inte koppling till verksamheterna runt omkring. 
Trots detta blir stadslivsindex relativt högt.

Stadslivsindex
Täthet    0
Huvudstråk   8
Hållplats   4
Serviceutbud  4
Servicebredd  6

Målpunkter   2
Torgmarknad   4
Specialupplevelser  4
Sittplatser   4
Aktiva bottenvåningar  4
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   6
Bilfritt    4
Soligt    4
Lagom stort   0

Summa   54
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Kringbyggt   6
Bilfritt    4
Soligt    4
Lagom stort   0

Summa   54

Stora torg från mitten och åt nordöst.

Stora torg från söder. Stora torg från väster med lekplatsen och parkmiljön i södra delen.

Stora torg från öster.
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30 Dagligvaruhallen

En typisk externhandel med dagligvaror utanför 
tätorten med god bilkommunikation.
De enda kvaliteterna förutom ett stort utbud av 
varor till förmånligt pris är goda kommunikationer 
och gott om parkeringsplatser. Visserligen finns här 
även bra solinstrålning men ingenstans att slå sig 
ner och njuta av denna samtidigt som det blåser en 
hel del på den öppna bilparkeringen. Detta är en 
funktionell handelsplats utan stadskvaliteter.

Förslag till förbättring
Med ett mycket dåligt utgångsläge för stadsliv finns 
stora förbättringsmöjligheter. Inspiration kan häm-
tas från livsmedelshandeln i Åhus där en trevlig 
tillbyggnad och torgplats skapats vid entrén. 

Stadslivsindex
Täthet    0
Huvudstråk   0
Hållplats   0
Serviceutbud  0
Servicebredd  2

Målpunkter   0
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  0
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   0
Bilfritt    0
Soligt    0
Lagom stort   0

Summa   2
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Kringbyggt   0
Bilfritt    0
Soligt    0
Lagom stort   0

Summa   2

Livsmedelshandeln från väster. Entrén med bil till handelsområdet.

Handelsområdet från söder. En mindre lekplats på handelsområdet.
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Klippans kommun
Klippans kommun ligger i nordvästra Skåne på 
Söderåsens norra sida med Ängelholmsslätten i 
väster och skogslandskapet i öster. I kommunen bor 
17 687 invånare (2020) varav 8 8886 bor i centralor-
ten (2019). Tätorten är 547 hektar vilket ger 16,24 
invånare per hektar vilket är relativt högt för de 
nordskånska tätorterna. Nästan 9 000 invånare ger 
också underlag för en hel del service och handel.

Klippan är egentligen namnet på det pappersbruk 
som anlades redan på 1500-talet och som fick ge 
namn åt det nya stationssamhälle som växte fram 
kring Helsingborg-Hässleholms järnväg 1875 och 
järnvägen mot Röstånga 1892 som förlängdes till 
Eslöv 1898. Även en förbindelse till Ängelholm 
fanns under början av 1900-talet. Pappersbruket 
har varit i bruk under lång tid och har haft stor 
betydelse för samhället. Redan på 1960-talet fanns 
här över 5000 invånare och tätorten växte till 8 000 
år 1980.

Den centrala delen av Klippans tätort har en sam-
manhållen centrumkaraktär med handel koncen-
trerad till Storgatan. I anslutning till centrum finns 
tre torgbildningar som samverkar med olika karak-
tär. I förhållande till sin storlek är centrum upple-
velserikt med många affärer och ett rikt stadsliv.

Torggränd förbinder Storgatan och torget.

Hotell vid platsen i västra kanten av centrum och nära torget till höger i bild.
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31 Klippans centrum

Storgatan har på en sträcka av 250 meter en klart 
urban karaktär med fasader i gatuliv och 2-4 vå-
ningar på båda sidor. Ungefär mitt på finns en 
mindre torgbildning på södra sidan som ger möj-
lighet till avkoppling under besök i centrum. Även i 
västra ändan av handelsstråket finns en öppen plats 
omgiven av byggnader. Platsen har torgkaraktär i 
norr men utnyttjas främst som parkering och en 
parkkaraktär i söder. Även denna plats är inbjudan-
de för vila och möten vid besök i centrum. Själva 
torget ligger ett kvarter norr om Storgatan och är ett 
relativ stort torg för samhällets storlek med cirka 80 
x 60 meter. Torget är lummigt med en hel del träd 
som ramar in parkeringsytorna kring den centra-
la platsen i den södra kanten. En paviljong med 
restaurang finns i den västra kanten. På den cen-
trala torgytan finns bänkar och utsmyckning samt 
ibland torgförsäljning. Torget gränsar till den västra 
platsen i sydvästra härnet och har en gata som för-
binder torget med Storgatan i sydöstra hörnet. Här 
bidrar den stora bokhandeln till en livfull passage. 
Centrum har en mänsklig skala och Storgatan har 
planterats med en del träd. Trafiken har låg hastig-
het på de gåendes villkor. Markbeläggning, bänkar 
och andra installationer är gjorda med omsorg. 
Torget känns skuggigt med alla träd och eftersom 
merparten används till bilparkering blir det inte så 
inbjudande. Platsbildningen i väster är mer inbju-
dande i sin södra del med mer sol och blommor.

Stadslivsindex
Täthet    0
Huvudstråk   8
Hållplats   4
Serviceutbud  8
Servicebredd  6

Målpunkter   2
Torgmarknad   2
Specialupplevelser  4
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  8
Detaljrika bottenvåningar  4

Kringbyggt   4
Bilfritt    4
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   62
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Kringbyggt   4
Bilfritt    4
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   62

Storgatan i den västra delen. Torget från sydväst med den centrala platsen omgiven av bilparkeringar.

Det lilla torget mitt på södra sidan av Storgatan. Platsen i västra delen av Storgatans handelsstråk.
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Kristianstads kommun 
Kristianstad är centralort i nordöstra Skåne och har 
45 000 invånare men ett stort omland med över 100 
000 invånare i kommunens övriga orter och lands-
bygd samt angränsande kommuner. Flera regionala 
målpunkter finns i staden som handel, kultur-
verksamheter som museum, konserter och teater, 
sjukhus, högskola och arena. Järnvägen ansluter 
till staden som också ligger mitt i biosfärområde 
Kristianstad vattenrik som ett viktigt resmål. Staden 
Kristianstad är 2159 hektar stort med 41 300 in-
vånare (2019) vilket ger 19,13 invånare per hektar. 
Åhus är näst störst tätort i kommunen med 10341 
invånare (2019). Dessa bor på en yta av 1162 hektar 
vilket ger 8,90 invånare per hektar. Tollarp är tredje 
största tätort med 3462 invånare på 436 hektar 
vilket ger 7,94 invånare per hektar. Både Åhus och 
Tollarp har gles bebyggelse genom många villor och 
stora tomter.

Kristianstad grundades 1614 och är en av landets 
bäst bevarade renässansstäder. Staden var ur-
sprungligen en fästningsstad placerad ute i de skyd-
dande våtmarksområdena vid Helgeå där handeln 
i hela nordvästra Skåne var förbihållen staden. I 
rutnätsplanen för staden lades fem kvarter med fyra 
gator ut i nord-sydlig riktning. I den norra delen re-
serverades ett kvarter i mitten för Stora torg omgi-
vet av rådhus, kyrka och kungsgården. Även i södra 
delen avsattes ett kvarter i mitten som Lilla torg 
som är mindre än Stora torg. Staden växte och blev 
residensstad för Kristianstads län under nästan 300 
år. 1849 beslutades att fästningsstadens vallar skulle 
rivas och staden kunde sedan växa ut på strandäng-
arna runt omkring. Rivningen av vallarna gjorde 

också att järnvägen kunde dras in till centrum 
direkt väster om kyrkan. Staden fortsatte att vara en 
viktig militär stad och fick med tiden tre regemen-
ten, P6, I6 och A3 samt Milostab syd, pliktverket 
och Fortifikationsverket. På 1960-talet hade staden 
vuxit till 25 000 invånare som 1975 hade blivit till 
30 000 och år 2010 35 000.

I Kristianstad har alla stadsdelscentrum tagits med 
även om de inte har höga poäng i stadslivsindex 
för att visa hur det ser ut även på stadsdelsnivå. 
Många av handelsplatserna har ingen utvecklad 
torgplats. De inbjuder inte till att slå sig ner för att 
mötas och rekreera sig utan är främst funktionel-
la affärsanläggningar för bilburna konsumenter. 
Förutom de två centra torgen finns ytterligare två 
torg i centrum, dels Hästtorget som är en knut-
punkt i busstrafiken och dels Södra torg som är en 
sen torgbildning på det gamla kasernområdet. Tre 
centrumanläggningar är från miljonprogrammet 
på 1960-talet, Gamlegården på Näsby, Österäng i 
nordöst och Vä i sydvästra delen av tätorten. Yt-
terligare fem är handelsområden som vuxit fram 
under senare decennier som externhandelslika 
anläggningar med låg kvalitet för stadslivet. I Åhus 
finns ett medeltida torg och två moderna centrum-
bildningar kring livsmedelsbutiker. I Tollarp finns 
ett äldre torg från järnvägsepoken.
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32 Lilla torg

Stadens mest populära offentliga plats med mycket folk, liv 
och rörelse. Möbleringen är enkel med två trädrader i vardera 
västra och östra kanten som skiljer Västra och Östra storga-
torna från torgytan. Torget ligger strategiskt mellan de båda 
gågatorna östra- och västra Storgatan och likaså intill stråket 
på tvären till Gallerians södra entré. Placeringen är mellan 
de två viktigaste noderna i kollektivtrafiken med hästtorgets 
busshållplats inom 200 meter. Detta är stadens täthetscentrum 
även om många hus runt torget idag används för kontor och 
handel. 

Det finns mycket att göra runt torget, många klädbutiker, 
restauranger, kaféer och stor bredd i utbudet på alla sidor av 
torget. Riktigt stora målpunkter saknas dock förutom platsen 
i sig. Torgmarknad finns på torgets västra del och här är också 
klockspel, statyer, lekstatyer, blomsterarrangemang som är 
inbjudande. Antalet fria sittplatser är cirka 20-30 (2-3 på varje 
bänk) men på uteserveringarna finns ytterligare cirka 100 sitt-
platser. Sommartid sätts det upp fler stolar av handelsstaden.
Bottenvåningarna är aktiva runt hela torget och även på sido-
gatorna. De gamla husen är också detaljrika även om huset i 
öster är av modernare snitt med mindre variation. Torget är 
kringbyggt och lagom stort för att uppfattas som en inbjudan-
de plats. Man har överblick över platsen och kan känna igen 
människor som rör sig på torget. Biltrafik saknas helt. Det är 
soligt och bänkarna rätt placerade för att locka människor.

Sammanfattningsvis får torget mycket höga poäng 87 och det 
är främst avsaknad av målpunkt och närhet till kollektivtrafik 
som drar ner poängen. Antalet sittplatser är också begränsa-
de soliga dagar. Handelsutbudet kunde varit mer varierat då 
klädbutiker dominerar. .

Stadslivsindex
Täthet    12
Huvudstråk   8
Hållplats   4
Serviceutbud  8
Servicebredd  6

Målpunkter   2
Torgmarknad   4
Specialupplevelser  4
Sittplatser   6
Aktiva bottenvåningar  8
Detaljrika bottenvåningar  8

Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   92
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Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   92

Lilla torg från nordöst. Lilla torg från sydöst.

Lilla torg från södra sidan mot väster. Sydvästra hörnet av Lilla torg.
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33 Stora torg
Stora torg ligger centralt i den historiska centrala staden men 
har mer karraktär av representationstorg än handels- och 
restaurangtorg. Stadens militära historia och de många repre-
sentativa byggnaderna har påverkat detta. Stadens militära 
högkvarter ligger på norra sidan, stadshuset i väster, kyrkan i 
nordväst, stadshotellet i söder och regionmuseet samt restau-
rang i öster. Alla byggnader är storskaliga och slutna. 

Torget ligger i stadens täthetscentrum även om byggnader-
na närmast torget inte har bostäder. Ett av stadens viktiga 
huvudstråk nya boulevarden passerar torgets södra sida och 
ett kvarter västerut går västra boulevarden med centralstation 
och resecentrum. Gåendeströmmen över torget är en av de 
starkaste i staden men få stannar upp. Det finns inget stort 
serviceutbud vid torget men på sidogatorna östra och västra 
storgatan samt nya boulevarden finns detta. Tre viktiga mål-
punkter ligger vid torget, stadshuset som delas med Region 
Skåne, Regionmuseet och stadshotellet. Torgmarknad saknas 
vid torget men det finns matvagnar. Specialupplevelser är 
fontänen, två modeller av den historiska staden och några 
blomsterlådor men inte mycket mer. Sittplatserna är begränsa-
de och inte speciellt inbjudande.
Bottenvåningarna är inte aktiva vilket gör att få människor 
stannar upp. Fem restauranger i anslutning till torget har 
uteserveringar som dock bidrar till folklivet. Biltrafiken och 
parkeringsytorna påverkar dock upplevelsen av torget negativt 
och tar upp mycket utrymme. Torget är lite för stort för att 
upplevas som inbjudande men fungerar mycket bra för större 
arrangemang. Det är en solig plats men få utnyttjar kvaliteter-
na. Torget är kringbyggt.

Förslag på förbättringar
Sammanfattningsvis får torget ett medelbetyg och har stora 
utvecklingspotentialer. Genom att begränsa parkeringsytorna 
ges utrymme för mer kvalitativ torgyta med sittplatser, träd 
och blomsterarrangemang, kanske någon paviljong och större 
uteserveringsytor. Arrangemangsytan behöver finnas kvar 
men det behövs anledning att stanna upp och slå sig ner på 
torget. Varför inte överväga torghandel? Det finns inte mycket 
att göra med fastigheterna runt torget men museégården kun-
de göras mer inbjudande och upplevelserik. 

Stadslivsindex
Täthet    12
Huvudstråk   8
Hållplats   4
Serviceutbud  2
Servicebredd  6

Målpunkter   6
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  4
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   6
Bilfritt    4
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   60
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Kringbyggt   6
Bilfritt    4
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   60

Stora torg från sydvästra hörnet. Stora torg från öster med scen monterad framför rådhuset.

Västra delen av Stora torg framför Rådhus Skåne. Stora torg från öster.
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34 Hästtorget

Torget anlades i samband med gallerians öppnande 
2014 och är en viktig knutpunkt i kollektivtrafiken. 
Gallerian mot torget står fortfarande tom och en-
trén mot torget har inte öppnats. Ett nytt höghus på 
12 våningar med två kaféer i bottenplan håller på 
att uppföras på torgets nordöstra sida.
Platsen har hög täthet och ligger vid två viktiga 
huvudstråk, Östra boulevarden och södra boule-
varden. Det är nära till kollektivtrafiken med stor 
hållplats på torget.
Serviceutbudet är inte stort eller brett med några 
restauranger på södra och västra sidan.
Viktiga målpunkter saknas och här finns inga direk-
ta specialupplevelser. Antalet sittplatser är begrän-
sade men trappsteg i torget fungerar som sittplatser.
Det finns inte aktiva bottenvåningar mer än på söd-
ra sidan. Torget är nästan kringbyggt med det nya 
huset på nordöstra sidan. En glimt ut mot kanalen 
finns på östra sidan. Större delen av torget är bilfritt 
och soligt med möjlighet att slå sig ner på trappste-
gen. Storleken är lagom för den mänskliga skalan.
Sammanfattningsvis får torget 57 poäng som är helt 
godkänt men kan ökas genom att gallerian öppnas 
upp och får verksamhet. Med fler sittplatser och 
aktiviteter kan torget komma upp i 68 poäng som är 
ganska livat.

Stadslivsindex
Täthet    6
Huvudstråk   8
Hållplats   8
Serviceutbud  2
Servicebredd  6

Målpunkter   0
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  0
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   6
Bilfritt    4
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   42
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Kringbyggt   6
Bilfritt    4
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   42 Nordvästra hörnet på Hästtorget. Närvästra hörnet på Hästtorget inne på Östra Boulevarden

Hästtorget från sydväst med busshållplatser.Torget framför gallerian på Hästtorget.
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35 Södertorg

Södertorg skapades i slutet på 1900-talet när det gamla re-
gementet omvandlades till kontorsbyggnader och högskola. 
Torget ligger centralt men fungerar inte alls som en offentlig 
samlingsplats trots hög täthet. Torget gränsar till ett viktigt 
huvudstråk i södra boulevarden men har ingen hållplats intill. 
Främsta nackdelen är att platsen är en återvändsgränd och 
mycket få människor har anledning att passera. Det finns få 
anledningar att besöka platsen då service och målpunkter 
saknas. Bottenvåningarna är inte aktiva och torget är ganska 
stort. Här är dock bilfritt och soligt samt kringbyggt. 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det är ganska härligt 
att vara hör men att det inte finns mycket att göra och är svårt 
att nå.

Förslag till förbättringar
Potentialen är därmed begränsad när platsen är svår att nå 
så ett genombrott för gående och cyklande från södra delen 
av staden till centrum skulle underlätta samtidigt som skalan 
behöver brytas ner med växtlighet och verksamheter etableras 
runt torget. Särskilt den östra sidan skulle behöva göras om 
helt för att få liv i torget. Med dessa åtgärder går det att få upp 
torget till 50-60 poäng och helt OK stadsliv.

Stadslivsindex
Täthet    0
Huvudstråk   0
Hållplats   0
Serviceutbud  0
Servicebredd  0

Målpunkter   0
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  0
Sittplatser   2
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   24
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Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   24

Södertorg från norr.

Södertorg från sydväst.

Södertorg från nordöst.

Parkeringen söder om Södertorg.
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36 Gamlegården

Gamlegården centrum skapades på 1960-talet sam-
tidigt som stadsdelen byggdes i miljonprogrammets 
ideal. Här är stora huskroppar utplacerade och i 
dess sydöstra kant har en envånings centrumbygg-
nad placerats i ett grönområde med omfattande 
parkering. Torget ligger inomhus med livsmedels-
butik, bibliotek, restaurang, kiosk etc, runt detta. 
Torget är litet och inbjuder inte alla att vistas här 
då det främst ockuperas av äldre män. Vid de två 
viktigaste entréerna i söder och väster bildas min-
dre platser som delvis fungerar som samlingspunk-
ter. Ambitionen var att samla både kommunala 
och kommersiella målpunkter i ett centrum men 
detta har ett stort vakum runt sig genom grönom-
rådet. Tätheten i stadsdelen är hög men inte just 
här. Platsen ligger vid huvudstråk Näsbyschaluseen 
men är inte knuten till stråket med busshållplatser. 
Serviceutbudet är OK men målpunkter finns inte 
samlade. Det saknas sittplatser.
Centrumanläggningen är sluten utåt och inte inbju-
dande inåt heller. Området är bilfritt men årstids-
växlingarna upplevs inte inomhus. Torget är för litet 
inne och för stort ute.

Förslag till förbättringar
Det finns dock stora möjligheter att omvandla detta 
till en inbjudande offentlig mötesplats genom att 
koncentrera bebyggelse vid centrum genom att 
bygga på höjden, på parkeringar och grönytor, att 
samla fler kommunala funktioner i centrum, skapa 
mer sittplatser på ett kringbyggt, soligt och bilfritt 
torg som är lagom stort. Då kan poängen komma 
upp mot 70 och det blir en livlig plats.

Stadslivsindex
Täthet    0
Huvudstråk   8
Hållplats   4
Serviceutbud  2
Servicebredd  6

Målpunkter   0
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  0
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   0
Bilfritt    4
Soligt    4
Lagom stort   0

Summa   28
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Kringbyggt   0
Bilfritt    4
Soligt    4
Lagom stort   0

Summa   28

Gamlegårdens centrum från söder. Gamlegårdens sydvästra entré.

Gamlegårdens centrums nordvästra entré. Parkstråk väster om Gamlegårdens centrum.
117



37 C4 shopping

C4 shopping invigdes 2019 och är en externhandel i 
östra delen av Kristianstad som kombinerades med 
400 nya bostäder vid samma tillfälle i stadsdelen 
Hammar. Kommunen och köpcentret i dialog kom 
överens om att skapa ett litet torg vid den norra 
ingången som vetter mot en viktig busshållplats 
med både stadsbuss och regionbuss. Tätheten är låg 
i denna del av staden även om de nya 400 bostä-
derna ligger direkt intill så tar flertalet sin bil till 
shoppingscentret. Serviceutbudet är stort i gallerian 
och det har skapats en lägre länga vid torgets östra 
sida med kaféer som skapar liv på torget. Den nord-
västra sidan består av flerfamiljshus och torget är 
öppet mot parken i väster och i ett smalt torgrum åt 
norr mot busshållplatsen. För att vara ett köpcenter 
i externt läge är torget en positiv överaskning med 
delvis aktiva bottenvåningar, bilfritt, soligt, lagom 
stort, till viss del kringbyggt. Det saknas dock sitt-
platser mer än i begränsad omfattning.

Förslag till förbättring
Sammanfattningsvis gav platsen OK med 56 poäng 
men kan förbättras med fler sittplatser och en längs 
med aktiva bottenvåningar även i väster som att 
torgrummet sluts helt. Då skulle det vara möjligt att 
komma upp i 70 poäng och få ett livligt torg.

Stadslivsindex
Täthet    0
Huvudstråk   0
Hållplats   4
Serviceutbud  8
Servicebredd  6

Målpunkter   6
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  0
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  4
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   50
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Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   50

Entregatan från norr som når fram till torget framför C4 shopping. Från norr mot torget intill C4 shopping.

Torget mot väster. Från torget norrut mot busshållplatsen.
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38 Näsby södra

I samband med att Härlövsängaleden byggdes över 
våtmarkerna väster om Kristianstad etablerades 
ett nytt handelsområde i södra delen av stadsdelen 
Näsby på 1990-talet. Detta är en typisk handelse-
tablering från de senaste decennierna med enor-
ma parkeringsytor som möter besökaren och helt 
slutna stor byggnadshangarer med platta tag utan 
några ytor för möten eller markerade gångvägar. 
I de två större och en mindre hopbyggda bygg-
nadskropparna finns idag en stor livsmedelsbutik, 
apotek, diversehandel och spelbutik. Entréerna är 
tillbakadragna från huvudgatan och bidrar inte 
till stadslivet i stadsdelen. Det är svårt att skapa en 
sämre miljö för stadsliv vilket visar sig på poängen 
för stadslivsindex.

Förslag på förbättringar
Om utgångsläget är riktigt dåligt finns det stora för-
bättringsmöjligheter. De stora parkeringsytorna är 
inte effektivt utnyttjade och aldrig helt belagda. Det 
finns också möjlighet att utveckla en centrummiljö 
även söderut mot Härlövsängaleden i det grönom-
råde som idag ligger här. Genom tillbyggnader kan 
ett mer slutet torgrum skapas utifrån de befintliga 
byggnaderna och därmed också fler handelsaktö-
rer och mer service. En trevlig passage för gående 
och cyklister vore också önskvärt. Varför inte lägga 
torget i anslutning till Stridsvagnsvägen och bidra 
till stadslivet och stadsbilden och förflytta bilparke-
ringarna till södra delen av området. Även bostads-
hus för att blanda bebyggelsen och ge fler nära till 
service vore önskvärt.

Stadslivsindex
Täthet    0
Huvudstråk   0
Hållplats   0
Serviceutbud  2
Servicebredd  0

Målpunkter   0
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  0
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   0
Bilfritt    0
Soligt    0
Lagom stort   0

Summa   2
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Kringbyggt   0
Bilfritt    0
Soligt    0
Lagom stort   0

Summa   2

Näsby södra handelsområde från öster. Näsby södra handelsområde från norr
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39 Vilans handelsområde

I samband med att Härlövsängaleden byggdes på 
1990-talet etablerades ett verksamhetsområde där 
även handel och restauranger gavs möjligheter. 
Detta är ett typiskt extensivt bilsamhälle med stora 
parkeringsytor, vägytor och stora byggnadsvolymer 
för rationell lagerhållning. Alla verksamheter ligger 
åtskilda på sin fastighet utan något samröre med 
angränsande fastigheter. Med bil blir det funktio-
nellt men med cykel och speciellt gående blir det 
väldigt långa avstånd mellan målpunkterna. Idag 
finns två större livsmedelsbutiker, två snabbmats-
restauranger och ett antal andra sällanköpsaffärer. 
Sämre stadsliv är svårt att skapa och det blir också 
låga poäng.

Förslag till förbättring
Stadsdelen Vilans strandäng i öster planeras att 
omvandlas till blandad stadsbebyggelse i framtiden 
då översvämningsskyddet mot Helgeå är färdig-
byggt. Här ges då möjlighet att skapa ett nytt stads-
delscentrum med torgplats och en samlad handel 
och service som är inbjudande även för gående och 
cyklande. Genom att blanda boende med handel 
och service är det många som får nära till utbudet.

Stadslivsindex
Täthet    0
Huvudstråk   0
Hållplats   0
Serviceutbud  4
Servicebredd  2

Målpunkter   0
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  0
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   0
Bilfritt    0
Soligt    0
Lagom stort   0

Summa   6
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Kringbyggt   0
Bilfritt    0
Soligt    0
Lagom stort   0

Summa   6

Östra sidan av Vilans handelsområde. Vilans handelsområde från söder vid Härlövsängaleden.

Östra sidan av Vilans handelsområde. Nordvästra sidan av Vilans handelsområde.
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40 Söders handelsområde

Vid södra infarten till Kristianstad finns ett stort 
handelskomplex med främst en stor livsmedelsbu-
tik i klassisk hallbyggnad med en stor parkering 
framför. I norra delen finns även några andra kon-
tors och affärslokaler samt en bensinstation. Allt 
är uppbyggt för biltrafik och det är inte helt lätt att 
hitta hit med cykel eller gående. Framför entréerna 
till livsmedelsbutiken finns ett litet område som är 
avskilt med pollare och har några sittplatser med 
utsikt över parkeringsplatserna. Här finns även 
några cykelparkeringar. Sämre stadsliv är svårt att 
skapa och det blir låga poäng som endast vägs upp 
av det stora serviceutbudet inne i affären. 

Förslag till förbättring
Här kan Mobilia i Malmö vara ett föredöme genom 
att skapa större täthet och eventuellt även få in 
bostäder. I första hand behövs en inbjudande plats 
skild från parkeringen skapas genom att mindre 
butiker byggs i byggnader som omger platsen. Både 
C4 shopping och Åhus norr handelsplats kan vara 
inspiration.

Stadslivsindex
Täthet    0
Huvudstråk   0
Hållplats   0
Serviceutbud  2
Servicebredd  2

Målpunkter   0
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  0
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   0
Bilfritt    0
Soligt    0
Lagom stort   0

Summa   4
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Kringbyggt   0
Bilfritt    0
Soligt    0
Lagom stort   0

Summa   4

Handelsområdet från Rondellen i nordöst. Platsen närmast entréerna framför livsmedelsbutiken.

Handelsområdets parkeringsytor från bensinstationen i norr. Norra entrén till livsmedelsaffären med cykelparkering.
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41 Österäng centrum

Stadsdelen österäng byggdes på 1960- och 1970-ta-
len under miljonprogrammet som flerfamiljshus 
kring en centrumanläggning. Till skillnad från 
många andra blev det varken ett inomhustorg eller 
utomhustorg utan byggnaderna vänder sig åt olika 
håll. Hela anläggningen och bebyggelsen ligger i 
parkmiljö och dessutom under eller kring havets 
medelnivå. Detta innebär att regnvatten måste 
ledas ner till Pynten och pumpas upp i Hammar-
sjön. I centrumanläggningen finns livsmedelsbutik, 
restaurang, skola och kyrka. De enda poäng som 
anläggningen ger är för en bredd i utbudet med 
både livsmedel, restaurang och kyrka samt soliga 
lägen på sydsidan där restaurangen har uteserve-
ring. I övrigt saknas nästan helt allmän platsmark i 
anslutning till centret där parkeringsytorna börjar 
direkt utanför entrén till livsmedelsbutiken med en 
lite ödslig torgyta i söder mot bostadshuset.

Förslag till förbättring
Det finns intresse från det allmänna bostadsbolaget 
i kommunen som äger området att utveckla cen-
trumanläggningen och bygga bostäder på handels- 
och utbildningslokalerna. I samband med detta 
finns möjligheter att skapa ett inbjudande torg som 
samlar alla verksamheter och skapar en mötesplats 
för områdets invånare. Istället för att vända verk-
samheterna utåt bör de vändas in mot platsen med 
trevliga angöringar från alla håll.

Stadslivsindex
Täthet    0
Huvudstråk   0
Hållplats   0
Serviceutbud  0
Servicebredd  2

Målpunkter   2
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  0
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   0
Bilfritt    0
Soligt    4
Lagom stort   0

Summa   8
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Kringbyggt   0
Bilfritt    0
Soligt    4
Lagom stort   0

Summa   8

Södra sidan av centrumanläggningen med restaurang. Passage mellan skolbyggnader i östra delen av centrumanläggningen.

Entrén till livsmedelsbutiken med parkering direkt utanför. Parkanläggning på norra sidan med angöring för leverans och entrén till kyrkan.
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42 Sommarlust

Tidigare låg här folkets park och området har en 
lång tradition för folkrörelseverksamhet. Dansbana 
och delar av parken finns kvar men är inte i drift. 
Intill finns även kontorsbyggnader och förskola 
samt en livsmedelsbutik och restaurang. Längs Ka-
nalgatan i väster finns stora parkeringsytor som är 
dimensionerade för stora arrangemang. Ett tradi-
tionellt torg saknas men ytan framför livsmedelsbu-
tiken ligger strategiskt vid ett huvudstråk i staden 
och relativt god servicebredd med både livsmedel, 
restaurang och dansbana. Den nedgångna trädgår-
den mellan byggnaderna har ett soligt läge. Totalt 
ger stadslivsindex låga poäng.

Förslag till förbättringar
Det finns långtgående planer på att utveckla om-
rådet och bygga bostäder på de stora parkerings-
ytorna och den gamla folkparken. I samband med 
detta borde exploatören och kommunen övervä-
ga att skapa en torgplats där de olika utåtriktade 
verksamheterna samlas och där det är inbjudande 
att slå sig ner för möten och vila. Bästa platsen är 
norr om livsmedelsbutiken där mycket människor 
passerar. Kopplingen till Kanalgatan är också viktig 
för gående från busshållplatsen och cyklande på 
cykelbanorna.

Stadslivsindex
Täthet    0
Huvudstråk   8
Hållplats   0
Serviceutbud  0
Servicebredd  2

Målpunkter   0
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  0
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   0
Bilfritt    0
Soligt    0
Lagom stort   0

Summa   10
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Kringbyggt   0
Bilfritt    0
Soligt    0
Lagom stort   0

Summa   10

Entren till livsmedelsbutiken från väster. Kontorsbyggnad i norra delen.

Kontorsbyggnaden och parkeringen från norr. Blomsterarrangemang vid staty i södra ändan av området.
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43 Vä centrum

Stadsdelen Vä växte kraftigt under 1960- och 
1970-talens miljönprogram med villor och i sam-
band med detta anlades också en centrumbyggnad 
intill avfarten från motorvägen E22. Anläggningen 
har flera butiker och kommunal service som lig-
ger på rad vända mot ett gångstråk på norra sidan 
med stora parkeringsytor framför. Biltrafiken styr 
utformningen med stora gröna bufferzoner mot 
tillfartsvägen. Ingen tillstymmelse till stadsmiljö 
kan ses.
I anläggningen finns livsmedelsbutik, apotek, ve-
terinär, kafé och bibliotek. Här finns ett visst servi-
ceutbud och en bredd genom olika verksamheter 
men totalt blir det ett mycket lågt poäng för stads-
livsindex.

Förslag till förbättringar
Utvecklingspotentialen är stor för att skapa stads-
liv med en allmän plats där det är inbjudande att 
slå sig ner och inte bara rusa vidare mellan bil och 
handel. Här kan också kombineras med bostäder 
för att skapa närhet till service och stabilt underlag 
för handeln. Idag är det lika lätt att ta bilen till C4 
shopping som att åka hit för de boende i området. 
Genom att bygga till byggnader kan ett omslutet 
torg skapas med större variation i utbud och mer 
tilltalande för gående och cyklister. Inspiration kan 
hämtas från Bara, Lomma, Mobila i Malmö och C4 
shopping i Kristianstad.

Stadslivsindex
Täthet    0
Huvudstråk   0
Hållplats   0
Serviceutbud  0
Servicebredd  2

Målpunkter   2
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  0
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   0
Bilfritt    0
Soligt    0
Lagom stort   0

Summa   4
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Kringbyggt   0
Bilfritt    0
Soligt    0
Lagom stort   0

Summa   4

Västra hörnet på anläggningen. Utblick österut längs norra fasaden.

Entré till biblioteket. Norra fasaden mot parkeringsplatsen med avskiljande räcke och trappsteg.
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44 Stora torg Åhus

Centralt i den medeltida centrala staden ligger 
stora torg med kyrkan och rådhuset i norr och en 
gammal varierad bebyggelse på de övriga tre kring-
byggda sidorna. Det kullerstensbelagda torget är 
vackert och ger ett ålderdomligt intryck. Torget 
används främst för bilparkering och det finns idag 
inte många utåtriktade verksamheter kring torget 
utan här ligger främst privatbostäder. På torget bru-
kar det vara glassförsäljning sommartid som lock-
ar många besökare. Stadslivsindex ger inte några 
poäng för lokalisering, täthet och serviceutbud men 
lite på en inbjudande plats med upplevelser, kring-
byggt och soligt läge med lagom stort stadsrum. 
Det är svårt att öka stadslivet utan att ta bort parke-
ringar och skapa fler målpunkter runt torget.

Förslag till förbättringar
Den historiska miljön är torgets stora kvalitet och 
bör inte förvanskas. Bäst vore att lyckas få någon el-
ler några restauranger att etablera sig på torget och 
ta bort delar eller hela parkeringsytan för att skapa 
stadsliv. Bord och bänkar för glassätande sommar-
tid vore en bra början.

Stadslivsindex
Täthet    0
Huvudstråk   0
Hållplats   0
Serviceutbud  0
Servicebredd  0

Målpunkter   2
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  4
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   6
Bilfritt    0
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   20
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Kringbyggt   6
Bilfritt    0
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   20

Stora torg från norr.

Östra sidan av torget.

Kö till glasskiosken på östra delen av torget.
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45 Åhus centrum öst

Köpmannagatan är den naturliga centrumgatan 
i Åhus med handel, restauranger och kaféer. Här 
finns en omvårdad gatumiljö med trevliga prome-
nadstråk men samtidigt en hel del gatuparkeringar. 
I norra delen av gatan ligger i norr ett handels- och 
serviceområde kring en större livsmedelsbutik. 
Andra verksamheter är bank, restaurang, vårdcen-
tral, polis och bibliotek. Tyvärr utgörs stadsmiljön 
av spridda slutna byggnader med sterila parke-
ringsytor mellan. En torgplats kan skönjas mot 
Köpmannagatan med några sittplatser och breda 
gångytor med trappsteg. Platsen ligger centralt vid 
ett huvudstråk längs handelsgatan och här finns viss 
service och bredd på servicen. Bara södra sidan har 
aktiva bottenvåningar och det är mindre ytor som 
är inbjudande att slå sig ner och vila i solen. Totalt 
blir det därför ett lågt poäng.

Förslag till förbättringar
Här finns stora möjligheter att skapa ett nytt han-
dels och servicetorg där de olika verksamheterna 
är samlade samtidigt som det finns möjlighet att 
bygga bostäder ovanför i en attraktiv historisk 
stadsmiljö ett kvarter från hamnen. Byggnadskrop-
parna behöver omlokaliseras och parkeringarna 
flyttas till norra sidan så att torgplatsen kan skapas 
i anslutning till Köpmannagatan. Kommunen och 
fastighetsägarna samt verksamhetsutövarna måste 
samverka för att få till en attraktiv stadsmiljö.

Stadslivsindex
Täthet    0
Huvudstråk   8
Hållplats   4
Serviceutbud  2
Servicebredd  2

Målpunkter   0
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  0
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  4
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   0
Bilfritt    0
Soligt    0
Lagom stort   0

Summa   20
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Kringbyggt   0
Bilfritt    0
Soligt    0
Lagom stort   0

Summa   20

En mindre torgyta finns i södra delen av området. Mötet mellan torgplatsen och Köpannagatan.

Parkeringsplats och byggnad i nordöst. Den föga inbjudande platsen framför livsmedelsbutiken.
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46 Åhus centrum norr

Vid infarten till centrala Åhus ligger en större 
livsmedelsbutik som nyligen har kompletterats med 
fler affärer och ett litet torg framför. Det är intres-
sant att man ändå försökt att skapa någon form av 
platsbildning trots att den bara omges av två sidor 
med öppna bottenvåningar. Bara det att en modern 
handelsplats har öppna bottenvåningar är inspire-
rande. Här finns idag förutom livsmedelshandel, 
blomsteraffär, restaurang, mäklare och systembolag. 
Tack vare flera olika verksamheter blir det poäng 
för servicebredd medan en viss servicenivå finns 
genom den stora livsmedelsbutiken. Torgbildning-
en ligger i söderläge med sol på de sittplatser som 
finns och det är aktiva bottenvåningar på två sidor.

Förslag till förbättringar
Genom att bygga en länga framför entréplatsen kan 
det skapas ett kringbyggt torg med fler verksamhe-
ter och service utan att det blir mycket längre till 
parkeringen. Kanske lilla torg i Vellinge kan inspi-
rera. Det kan också vara möjligt att bygga bostäder 
på en del av fastigheten för att ge fler närhet till 
handel och service. Med specialupplevelser, ett bil-
fritt kringbyggt torg är det möjligt att komma upp 
mot 50 poäng och ett helt godtagbart stadsliv.

Stadslivsindex
Täthet    0
Huvudstråk   0
Hållplats   0
Serviceutbud  2
Servicebredd  2

Målpunkter   0
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  0
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  4
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   0
Bilfritt    0
Soligt    0
Lagom stort   0

Summa   8
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Kringbyggt   0
Bilfritt    0
Soligt    0
Lagom stort   0

Summa   8
Entréplatsen från väster. Entréplatsen från öster.

Entreplatsen från sydväst.Entréplatsen från sydöst.
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47 Tollarps centrum

Tollarp är Kristianstads kommuns tredje största tätort 
med 3462 invånare (2019). Tätorten är 436 hektar vil-
ket ger en täthet på endast 7 invånare per hektar. Tollarp 
växte fram som ett stationssamhälle vid foten av Lin-
derödsåsen i slutet av 1800-talet i korsningen mellan två 
järnvägslinjer, 1881 Gärds härads järnväg mellan Kar-
palund-Degeberga samt 1886 Hörby-Tollarps järnväg. 
Sista tåget gick 1961 medan trafiken på väg E22 ökade 
och passerade genom samhället. Vägen drogs senare ut-
anför centrum och år 2021 kommer en helt ny sträckning 
av E22 att gå en kilometer norr om Tollarp vilket gör att 
genomfartstrafiken försvinner. Bebyggelsen i centrum är 
relativt gles med främst fristående hus i trädgårdar. Tor-
get ligger söder om Kungsvägen och är främst ett rekrea-
tivt torg av parkkaraktär inramat av träd och plantering-
ar. Kringliggande bebyggelse är inte sammanhållen utan 
friliggande. Norr om torget finns ett av de få stadsmäs-
siga kvarteren med fasade i liv med gaturummet. Den 
norra delen utgörs av livsmedelsbutiken som inte ligger 
i en modern hallbyggnad utan har bostäder ovanpå han-
delsytorna. Gaturummet mot Polgatan i öster blir därför 
trevlig. Parkering ligger inne på gården och kring kvar-
teret och torget finns några restauranger, kiosker, bank, 
kyrka, motorcykelaffär och blomsterhandel. Främst på 
grund av låg täthet som ger få butiker och aktiviteter får 
centrala Tollarp låga poäng i stadslivsindex.

Förslag till förbättring
Det bästa för att skapa stadsliv i Tollarp vore att förtäta 
centrum med mer bostäder, kontor och aktiva botten-
våningar. De restauranger som finns borde samlas kring 
torget för att bidra till stadslivet. Kvarteret med livsmed-
elsbutiken kommer att byggas om men med bostäder 
närmast torget och parkering mellan livsmedelsbutiken 
och bostäderna. Det hade varit bättre att vända på kvarte-
ret för att få mer liv mot torget, Kungsgatan och Polgatan 
som har stadskänsla.

Stadslivsindex
Täthet    0
Huvudstråk   8
Hållplats   0
Serviceutbud  0
Servicebredd  2

Målpunkter   2
Torgmarknad   0
Specialupplevelser  4
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  0
Detaljrika bottenvåningar  0

Kringbyggt   0
Bilfritt    4
Soligt    4
Lagom stort   0

Summa   24
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Kringbyggt   0
Bilfritt    4
Soligt    4
Lagom stort   0

Summa   24

Tollarps torg från söder. Tollarps torg från väster.

Stadsmässig entré till livsmedelslbutiken på Polgatan. Tollarps torg från nordväst.
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Kävlinge kommun
Kävlinge är huvudort i Kävlinge kommun som har 
31 941 invånare (2020) varav 9796 bor i huvudor-
ten (2019). Andra större tätorter i kommunen är 
Löddeköpinge, Barsebäck och Furulund. Kyrkan 
i Kävlinge är medeltida men själva stationssam-
hället utvecklades under slutet av 1800-talet med 
flera betydelsefulla industrier, bland annat sock-
erbruk. Järnvägen Malmö-Billesholm öppnades 
1886, samma år som anslutningen till Lund och 
vidare mot Trelleborg. 1893 byggdes järnvägen till 
Landskrona, 1906 mot Sjöbo och 1907 till Bar-
sebäckshamn. Kävlinge hade utvecklats till en av 
Skånes viktigaste järnvägsknutpunkter och växte 
med tidstypisk tegelarkitektur. Järnvägen till Sjöbo 
och Barsebäckshamn ledes ned på 1950-talet men 
övriga sträckningar finns kvar. Under 1960- och 
1970-talen växte återigen Kävlinge från 3500 invå-
nare år 1960 till 5600 invånare år 1980. Närheten 
till Lund, Malmö och Landskrona gjorde att många 
bosatte sig i de många villor som byggdes under 
denna tid. Kävlinge har fortsatt växa och har nästan 
fördubblat invånarantalet under de senaste 40 åren. 
Nya utbyggnadsområden öster om stationen i det 
som tidigare var verksamhetsområde planeras inne-
hålla 1300 bostäder för 3200 invånare. Tätheten i 
Kävlinge är 20 invånare per hektar vilket är relativt 
högt i ett skånska perspektiv. Särskilt trevligt var de 
många mindre platserna med bänkar och fickpar-
kerna i tätorten där man bjuds in till att slå sig ner.

Från stationen i Kävlinge går Västergatan söderut 
och övergår i Mårtensgatan som är den centrala 
handelsgatan i tätorten. En bit ner not Kvarngatan 
som korsar Kävlinge ligger tätortens torg ett kvar-

ter väster om Mårtensgatan. Tidigare låg en större 
livsmedelsbutik intill torget och bidrog till folklivet 
men idag har flera nya livsmedelsbutiker öppnat 
i utkanten av tätorten och centrum har förlorat 
livsmedelshandel. Det största handelscentret i 
kommunen är dock Center Syd som omfattar en 
enorm handelsetablering intill motorvägen norrut 
i höjd med Barsebäck. Center syd invigdes år 1991 
med 37 000 kvadratmeter handelsytor fördelade på 
två stora byggnader som ägs av Nordic Retail Fund. 
Flera stora kedjor har sedan etablerat sig runt den 
centrala anläggningen som har 85 butiker och 1500 
parkeringsplatser. 2015 renoverades anläggningen 
och byggdes ihop med ICA Maxi och fick namnet 
galleria. Etableringen av Center syd har självklart 
påverkat Kävlinge tätorts handelsutbud negativt 
men med den pågående förtätningen i centrala 
Kävlinge finns möjlighet att centrum kan återta en 
del av stadslivet.
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48 Unionstorget Kävlinge
Torget ligger i korsningen mellan Unionsgatan i 
nordsydlig riktning och Stenhuggargatan åt ös-
ter och Nygatan åt sydväst. Formen är kvadratisk 
öster om Unionsgatan men får ett tillskott av en 
triangel mot Nygatan i väster. Det är ett lagom stort 
torg som är kringbyggt av 2-4 våningar som ger 
en mänsklig skala. Många av husen är äldre med 
en detaljerad utsmyckning och arkitektur. Här 
finns relativt många portar ut mot platsen. Från 
söder till norr är det ca 30 meter och från öster till 
väster ca 50 meter. Här finns ett konstverk, flera 
blomsterurnor, bänkar och trappsteg som inbju-
der till att slå sig ner. Biltrafiken är begränsad och 
omgivande hus har huvudsakligen levande botten-
våningar även om några butiker står tomma. Här 
finns bank, blomsterhandel, djuraffär, optiker, res-
taurang, systembolag, frisör och skola. Torget ligger 
inte vid de största genomfartsgatorna men har 
ändå flera rörelsestråk från stationen och söderut i 
anslutning till platsen. Platsen känns omvårdad och 
mysig att besöka.  Stadslivsindex 55 är bra för en 
tätort under 10 000 invånare.

Förslag till förbättringar
Det hade varit önskvärt att åter få en livsmedelsbu-
tik i anslutning till torget. Om det blir svårt vore det 
önskvärt att förtäta livsmedelshandelns lokaler och 
parkeringsytor med bostadshus för att kunna skapa 
större underlag för ett restaurangtorg.

Stadslivsindex
Täthet    0
Huvudstråk   4
Hållplats   0
Serviceutbud  2
Servicebredd  2

Målpunkter   2
Torgmarknad   2
Specialupplevelser  4
Sittplatser   0
Aktiva bottenvåningar  4
Detaljrika bottenvåningar  4

Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   46
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Kringbyggt   6
Bilfritt    8
Soligt    4
Lagom stort   4

Summa   46

Mårtensgatan är den dominerande handelsgatan i Kävlinge.

Förvånansvärt många inbjudande lugna sittplatser finns i Kävlinge.

Unionstorget är inbjudande och nyligen omgestaltat med vattenspel och fin 
stenbeläggning.

Unionstorget har biltrafik på de gåendes villkor och pollarna är utformade som 
siuttplatser. 143


