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Arlöv beskrivs ofta som orten mellan järnvägar och
motorvägar. Orten har emellertid många andra sidor
och kvaliteter som inte är lika väl kända. De histo-
riska spåren kan följas tillbaka till medeltidsbyarna
Tågarp, Burlöv och Arlöv. Utvecklingen tog fart ge-
nom utbyggnaden av järnvägen mellan Lund och
Malmö och genom industrialiseringen i slutet av 1800-
talet. I Arlöv finns idag många fina boendemiljöer
och ett rikt utbud av service.

För att beskriva Arlövs karaktär och vad som
är viktigt att ta fasta på vid utveckling av orten görs
föreliggande ortsanalys. Analysen ska ligga som un-
derlag till en fördjupad översiktsplan för Arlöv.

Ortsanalys är en arbetsmetod som bygger på
den norska metoden ”stedsanalys”. Den innebär en
systematisering av kunskap för att förstå en orts his-
toria, dess aktuella situation och förutsättningar samt
utvecklingsmöjligheter. Ortsanalysen beskriver ortens
form som ett resultat av en historisk process där både
övergripande samhällsutveckling och lokala initiativ
och drivkrafter har medverkat till ortens utveckling.
Resultatet av detta sammanfattas i ortens starka och
svaga sidor samt i exempel på hur ortens kvaliteter
kan förbättras och utvecklas.
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Förord Innehåll

Analysen är utförd under december 2002 till
juni 2003. Arbetet har förankrats med och synpunk-
ter har lämnats av en arbetsgrupp bestående av Jan
Danielsson, Cecilia Gagge, Eva Landfors, Per Lind-
qvist, Marie Sand, Mona Svensson och Lars-Erik
Wollmér. Arbetet har även presenterats och stämts
av med planledningsutskottet. Därtill har synpunkter
erhållits från boende i Arlöv.

Ortsanalysen är framtagen på uppdrag av
kommunstyrelsen med Marie Sand, planerings-
sekreterare, som beställare och utförd av Scandia-
consult i Malmö med Ylva Pålstam som ansvarig
och Kristina Hermansson som handläggare.
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Geografi

Burlövs kommun, 19 km² stor, är till ytan en av landets
minsta kommuner. Den ligger mitt i storstadsregionen,
mellan Lund och Malmö och gränsar till Malmö kom-
mun i väster och söder, Lomma kommun i norr och
Staffanstorps kommun i öster. Kommunen har två tät-
orter, Arlöv och Åkarp. Denna analys behandlar Ar-
löv, kommunens största tätort, samt Burlövs Egnahem.

Arlöv ligger mellan Västkustvägen och E22.02
(motorvägen Malmö-Lund), som båda har  motorvägs-
standard. Via Västkustvägen och E22.02 kommer man
till Malmö och anslutningar till det regionala vägnätet
via E6/E20 och E22. Närmaste trafikplats är Krone-
torp södra och Sege, öster respektive söder om tätor-
ten. Genom Arlöv går Södra stambanan, med pågatågs-
station, samt Lommabanan. Arlöv gränsar i söder till
Malmö med industriområden. Mot norr, öster och väs-
ter omgärdas Arlöv av åker- och ängsmark.  Burlövs
Egnahem ligger öster om Arlöv, öster om  motorvägen
och omgärdas liksom Arlöv av åker- och ängsmark.

Burlövs socken blev en kommun genom kom-
munreformen på 1860-talet. Arlöv var ett municipal-
samhälle mellan 1899 och 1958. Under 1960- och 70-
talen var befolkningstillväxten i kommunen stor och Ar-
löv mer än fördubblade sin befolkning. Vid årsskiftet
2002-2003 uppgick kommunens befolkning till 15 326,
varav 9 649 bodde i Arlöv. Kommunen har en ålders-
sammansättning som motsvarar genomsnittet för riket,
dvs en stabil åldersstruktur med ungefär lika många
barn upp till 20 år som vuxna i åldern 40-60 år.

I Arlöv domineras bostadsbebyggelsen av fler-
familjshus. Drygt 80 % av bostäderna är lägenheter,
som till största delen utgörs av tvåor och treor. Nästan

hälften av bostäderna i Arlöv ägs av allmännyttan.
Burlövs Egnahem består av villabebyggelse.

Arlöv har en lång tradition som industriort. Re-
dan 1869 anlades sockerbruket, vilket kom att utgöra
kärnan i industrisamhället Arlöv. Näringslivet i Burlövs
kommun är i dag väl differentierat och skiljer sig något
från riksgenomsnittet. Handeln är den största bran-
schen och sysselsätter nästan dubbelt så många som
riksgenomsnittet. Vård och omsorg och offentlig för-
valtning sysselsätter däremot betydligt färre än riks-
genomsnittet. Det finns således många arbetstillfällen
i Arlöv och inpendlingen är större än utpendlingen.

Slutsatser
• Arlöv har goda väg- och tågförbindelser, vilket

innebär att invånarna lätt och snabbt kan ta sig
med bil eller tåg till kringliggande orter och stä-
der i Sverige och Danmark.

• Arlöv har väl utbyggd kollektivtrafik. Det tar fem
minuter till Malmö och Staffanstorp och tio mi-
nuter till Lund.

• Arlöv ligger inom cykelavstånd till Lomma,
Alnarp, Åkarp och Malmö.

• Infrastrukturen och kommungränsen norrut be-
gränsar Arlövs utbyggnadsmöjligheter.

• Arlöv har ett stort och differentierat näringsliv
med många små och medelstora företag och ett
stort serviceutbud.

• Tätorten heter Arlöv, kommunen Burlöv liksom
köpcentrum och pågatågstation. Namnfrågan
skapar identitetsproblem. Burlöv Center är mer
känt än Arlöv.
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Arlöv i regionen
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Historia

Förhistorisk tid
Vid Segebro, vid Burlövs södra kommungräns, har man
funnit en av de äldsta boplatserna i Sverige, daterade
till senglacial tid - tidig stenålder, för cirka 11 000 år
sedan. Boplatsen har varit en lägerplats för renjägare,
som om sommaren följde renflockarnas vandringar.

Arlöv backar, i folkmun Granebacken, mellan
Granliden och motorvägen Malmö-Lund, har använts
för gravsättning genom förhistoriens olika epoker. Tro-
ligen innehåller backarna spår från stenåldern i form
av stenkammargravar. Säkert vet man att det finns
gravhögar från bronsåldern, eftersom gravar placera-
des på höga platser under denna period. I en av de
undersökta gravarna har man funnit ett långt järnsvärd
från vikingatiden.

Från medeltiden till 1800-talet
Från medeltiden och fram till enskiftesreformen på
1810-talet var bebyggelsen inom Burlövs socken sam-
lad i fem byar: Burlöv, Arlöv, Åkarp, Tågerup och
Sunnanå. Bynamnen Burlöv (Burlef 1303) och Arlöv
(Arleve 1120, Arlef 1201) tillhör det äldsta skiktet av
bebyggelsenamn i landskapet och kan härstamma från
folkvandringstiden. De fem byarna bestod vardera av
i genomsnitt ett tiotal gårdar. Bykärnorna låg väl sam-
lade och omgavs av vidsträckta odlingsmarker som var
indelade i tegar. De flesta gårdarna var arrendegårdar
till de stora markägarna Alnarps kungsgård och
ärkesätet i Lund.

 Enskiftesreformen genomfördes i Burlövs
socken under 1810-talet och kom att medföra stora
förändringar i kulturlandskapet. Bysamhällena spräng-

des och gårdsbyggnaderna flyttades ut på ägorna.
Befolkningen växte vilket medförde att bebyggelsen
utmed landsvägarna ökade. De enkla boningshusen be-
boddes av husmän med dagsverksskyldigheter hos
bönderna. Dagens Arlöv är belägen på platsen för
Tågerup. Vid platsen för Arlövs by växte Sege sta-
tionssamhälle fram. Burlövs kyrkby och Sunnanå finns
kvar idag medan Åkarps by har utvecklats till en tät-
ort. Burlövs kyrkby var socknens huvudort fram till
slutet av 1800-talet, då Arlövs fabrikssamhälle, det som
idag kallas Arlöv, tog över denna funktion.

Arlövs fabrikssamhälle
Järnvägen mellan Malmö och Lund, den första delen
av Södra Stambanan som byggdes 1856, bidrog till
Arlövs industrialisering. Då fanns  ingen station i Ar-
löv. Sockerbolaget anlade år 1869 ett sockerbruk i Ar-
löv och förvärvade Arlövgården för att bedriva betod-
ling. Under 1870-talet sjönk spannmålspriserna vilket
bidrog till en ökad odling av sockerbetor. Den stora
expansionen för sockerbruksindustrin medförde att Ar-
löv fick en järnvägsstation år 1871.

När sockerbruket etablerades bestod Arlöv av
en liten samling husmanshus vid Lundavägen och
Lommavägen, de s.k. Arlövshusen. De kom att utgöra
kärnan i det industrisamhälle som  växte fram. De flesta
av dessa hus är nu rivna. Till skillnad från de uppsven-
ska bruksorterna uppstod ingen ordnad bruksbebyggelse
i Arlöv. Sockerbolaget byggde i stort sett bara fabriks-
byggnader. I den mån bolaget köpte mark var det för
betodling och inte för tomtmark åt arbetarna. Arbets-
kraften rekryterades bland husmännen och från när-
belägna orter. Bebyggelsen fortsatte att spontant växa
fram utmed landsvägarna, kring den gamla kärnan av
husmanshus.

Vid sekelskiftet 1900 etablerade sig ytterligare
tre betydelsefulla industrier, Rösselska mekaniska (som
senare kallas Waggonfabriken ASJ och sedermera
Saab-Scania), Herman Gotthardt samt Skriv och
Ritboks AB. Sockerbruket stod nu återuppbyggt och
moderniserat efter en stor brand 1896.

År 1899 bildades municipalsamhället  Arlöv. Vid
sekelskiftet 1900 uppkom en ny typ av bebyggelse av
mer urban karaktär i Arlöv, en tegelarkitektur som varPå kartan syns de fem byarna Burlöv, Arlöv, Åkarp, Tågerup

och Sunnanå.
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Kartorna ovan visar hur Arlöv har expanderat under de
senaste 200 åren.

Bilderna visar Sockerbruket och Dalbyvägen 16.

Början av 1900-taletFöre 1869 2003
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karaktäristisk för de skånska stationssamhällena. Hu-
sen var ofta byggda i ett och ett halvt plan med fronte-
spiser som gav intryck av att vara tvåvåningshus. Fa-
saderna var dekorativa med mönstermurning i olika färg
på teglet. Geukahuset vid Sockerbitstorget och
Dalbyvägen 16, från 1908 respektive 1900, är två prakt-
fulla exempel. Husen beboddes främst av hantverkare
och tjänstemän. Geukahuset och Arlövs kyrka är ri-
tade av arkitekten Alfred Arwidius, som var välkänd
runt Malmö och Lund under den här tiden. Arlövs tre
storbyggmästare, Möllerstedt, Persson och Tornqvist,
byggde många av husen.

År 1909 såldes mark avstyckad från fastighe-
ten Burlöv nr 3 till Malmöhus läns egnahemsförening
och Burlövs Egnahem bildades. Egnahemsrörelsen upp-
stod vid sekelskiftet och var från början en kooperativ
föreningsverksamhet som syftade till att lantarbetare
kunde köpa sig ett hus med en tomt där man kunde
odla till det egna hushållet. Burlövs Egnahem var den
första egnahemsrörelsen i Sverige. Tomterna var 1 ha
stora och på flera av tomterna uppstod trädgårds-
mästerier. Husen byggdes i samma stil vilket skapade
ett enhetligt område. Många tomter har med tiden de-
lats och senare utbyggnader på bl a 1920-talet skedde
på mindre tomter.

För att avhjälpa bostadsbristen på 1920-talet
styckades ett par av ortens markområden, bl a vid Sege-
vägen, för försäljning till villatomter. De utgör de för-
sta planerade områdena i Arlöv med en enhetlig tomt-
struktur samt storlek och placering av hus. Villorna som
byggdes anknyter till sydskånsk och dansk byggnads-
tradition, med hög takresning och utsvängda tak, litet
takutsprång och ljus putsad fasad eller fasad i tegel.

Ett myller av butiker och föreningar
I korsningen Lommavägen, Dalbyvägen och Lunda-
vägen låg Arlövs centrum under stora delar av 1900-
talet. Under 1900-talets första decennier fanns ett stort
utbud av hantverkare och affärsmän inom varierande
verksamhetsområden. Här fanns bageri, bokhandel,
charkuteri, järnhandel, konditori, syateljé, plåtslageri,
rörledningsverkstad och mycket mer. De flesta var rena
familjeföretag, kanske med någon anställd. Snett mitt
emot Geukahuset fanns det kooperativa Solidar. På
Solidar fanns alla de matvaror som behövde inhandlas.
I huset fanns fem specialbutiker alla med egen ingång:
köttaffär, fiskaffär, mjölkbutik, speceriaffär med allt från
kol till lakan och manufakturaffär. Utmed Lommavägen
på järnvägens östra sida låg Arlövs Hotell där det var
dans varje lördag och söndag. Här låg också biogra-
fen, bio Regal. I hörnet av Lundavägen - Lommavägen
låg strategiskt placerad en av Arlövs telefonkiosker.

Hundramannasalen, eller Arlövs Teater som den
idag kallas, uppfördes 1892 och blev en samlingslokal
för olika föreningar och amatörsällskap. Fastigheten
byggdes och ägdes av Hundramannaföreningen, vil-
ken var en sjukkassa som skulle hjälpa sina medlem-
mar vid ohälsa. Under de första årtiondena spelade
amatörsällskap folkliga pjäser och revyer som var väl-
digt populära. Evenemang som Arlövsmästerskapen i
bordtennis på 1950-talet och auktioner av diverse slag
hölls också här.

Arlöv hade under 1900-talet, med tyngdpunkt
på den första halvan, ett rikt föreningsliv. Arlövs fotbolls-
förening bildades 1909 och 1918 bildades Arlöfs kolo-
nistförening bl a för gemensamma inköp av fröer och
gödsel samt dränering och upptagandet av en brunn.

Koloniområdet heter Granbackens koloniområde och
ligger således vid Granbacken. I början av 1953 stod
Arlövs medborgarhus klart. Hit flyttades biblioteket,
folktandvården och även bordtennisklubbarna fick an-
vända medborgarhusets lokaler.

Efterkrigstiden
År 1953 invigdes Sveriges första autostrada, mellan
Malmö och Lund, av prins Bertil. Den sträckte sig spik-
rakt i utkanten av Arlöv och var början till en ny epok.

Under efterkrigstiden fortsatte Arlöv att expan-
dera, med en kulmen under 1960-70-talet då bostads-
bristen i Sverige skulle åtgärdas genom byggandet av
en miljon nya bostäder. Det s k miljonprogrammet har
präglat bebyggelsen i Svenshög, Elisetorp och
Rinnebäck. Arlövs befolkning mer än fördubblades
under denna period. Malmöbor på jakt efter bostad flyt-
tade till Arlöv eftersom Malmö inte kunde erbjuda till-
räckligt många bostäder. I Burlövs Egnahem har en
expansion också skett under efterkrigstiden men inte
alls med samma takt. Egnahemsområdet omfattar i dag
i stort sin ursprungliga utbredning, men har förtätats
med åren.

Arlöv expanderade inte bara som bostadsort,
utan även som industriort. De gamla industrierna som
Sockerbolaget och Waggonfabriken ASJ ligger kvar i
de centrala delarna av tätorten medan de nya industri-
erna som etablerades under 1960- och 70-talen förla-
des i koncentrerade områden i utkanten av Arlöv. Det
medförde att Arlöv och Malmö växte samman.     I
början av 1960-talet anlades Sveriges första industriby
i Arlöv, där Tågarps by tidigare låg, och 1971 invigdes
Burlöv Center i utkanten av orten.
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Det gamla vägnätet förändrades under 1970-talet
då Lommavägen fick en ny sträckning. I söder för-
ändrades vägen för att skapa en planskild och säkrare
passage med järnvägen. I norr rätades Lommavägen
upp för att få en bra anslutning till Västkustvägen.

Slutsatser
• Socknens historia går tillbaka till  bybildningar

från medeltiden. Arlöv är beläget på platsen för
Tågarps by.

• Den industriella historien är synlig i dagens Ar-
löv, framförallt genom Sockerbruket och bebyg-
gelsen längs Lommavägen och Lundavägen.
Många byggnader som symboliserar den tiden
har dock försvunnit.

• Arlöv var ingen typisk bruksort med bruksbe-
byggelse.

• Industriortens ursprung och kärnpunkt är fort-
farande ett av ortens centrum.

• Den speciella tegelarkitekturen från sekelskif-
tet 1900 finns kvar.

• Det historiska vägnätet är läsbart, men har an-
passats efter dagens krav på vägstandard.

• Byggandet av Burlöv Center medförde att
många mindre affärer konkurrerades ut.

1. Geukahuset vid korsningen Lundavägen, Lommavägen och Dalbyvägen 2. Villa i Burlövs Egnahem 3. Elisetorp 4. 1920-talsbebyggelse vid Segevägen

1

2

3

4
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Landskap och grönstruktur

Arlöv är i söder och öster omgivet av högvärdig
jordbruksmark som i huvudsak brukas som åker. Mot
väster och norr gränsar Arlöv till Spillepeng, Tågarps
hed samt Alnarps ängar och park. Kontakten med land-
skapet runt Arlöv är dock begränsad av motorvägar:
Västkustvägen, motorvägen Malmö-Lund samt E6/
E20. Motorvägarna avskärmas längs vissa sträckor av
bullervallar, plank och trädridåer.

Typer av grönområden
Området kring den gamla disponentvillan (slutet av
Allégatan), Granbacken och Svenshögsparken fung-
erar som grönområden för de östra delarna av Arlöv.
Runt disponentvillan finns uppvuxna gamla skogsbe-
stånd och nyanlagd parkmark. Granbacken är kupe-
rad med många höga, gamla träd och används för fri-
luftsteater sommartid. Området mellan Elisetorp och
motorvägarna har en skogslik karaktär och knyter sam-
man grönområdena vid gamla disponentvillan och Gran-
backen med Svenshögsparken.

Sockerbruksparken ligger i anslutning till Socker-
bruket i centrala Arlöv och har karaktär av ”stads-
park”. Sockerbruksparken ägs av Danisco sugar, men
allmänheten har tillträde till parken.

Många av villorna längs Lundavägen och öster
därom har stora trädgårdar vilka skapar stora gröna
volymer. Gång- och cykelstråk genom 1960-70-tals-
områdena bildar sammanhängande gröna stråk.

Utanför Arlöv finns flera grönområden som är
av stort värde för de boende i Arlöv. Väster om Arlöv
ligger Spillepeng, en tidigare deponi som omvandlats
till fritidsområde med motionsslingor, vindskydd med

grillplatser och möjligheter till fågelskådning. Norr om
Spillepeng ligger Tågarps hed, en låglänt öppen strand-
äng som förr var representativ för Öresundskusten,
idag betydelsefull för fågellivet. Norr om Arlöv ligger
Alnarps ängar, Alnarps fälad och Alnarpsparken.

Söder om motorvägen Malmö-Lund planerar
Burlövs kommun att utveckla ett större sammanhäng-
ande rekreationsstråk som binder samman Arlöv,
Kronetorps mölla och Burlövs Egnahem.

Slutsatser
• Det finns god tillgång på grönområden i Arlövs

östra del och sämre tillgång i den västra delen.
• Arlöv saknar ett stråk som binder samman de

östra och västra grönområdena.
• Arlöv saknar en grönyta av stadsparkskaraktär

som är offentlig.
• Söder om Arlöv planeras ett nytt grönstråk med

en längd av ca 4 km, vilket kommer att bli ett
stort tillskott till grönstrukturen och skapa möj-
lighet för promenader.

• I omedelbar närhet till Arlöv finns många fina
grön- och rekreationsområden: Spillepeng,
Alnarps ängar och Alnarpsparken, Kronetorps
mölla samt Burlövs prästgård.

• Tillgängligheten till områden norr och väster om
Arlöv är dålig. Motorvägarna kan bara passe-
ras till fots på två ställen.

• Arlöv har närheten till havet.
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5

6
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Stråk
Lommavägen, Lundavägen, Segevägen, Dalbyvägen
och Kronetorpsvägen utgör huvudstråken i Arlöv.
Kronetorpsvägen och Lommavägen är de viktigaste
stråken då de utgör passager under Södra stambanan
och Lommabanan. Kronetorpsvägen är viktig för kon-
takten med Burlövs Egnahem.

Bebyggelsestruktur, gatustruktur & områden
Korsningen Lommavägen - Lundavägen är en viktig
historisk knutpunkt och bebyggelseutvecklingen skedde
i huvudsak utmed de fyra huvudvägarna: Lommavägen,
Lundavägen, Dalbyvägen och Segevägen samt utmed
järnvägen. Denna gatustruktur fungerar fortfarande
som ryggraden i Arlövs struktur. Bebyggelsen har vuxit
utifrån den strukturen. Fram till 1950-talet växte Arlöv
under begränsade former med en koncentrerad
bostadsbebyggelse nära centrum. Under 1960- och 70-
talen, då Arlöv näst intill fördubblade sin befolkning,
byggdes mellanrummen i den gamla strukturen igen.
Höghusen i sydväst är strukturerande och utgör, likt en
ringmur, en tydlig avslutning av orten. Skalan är här
betydligt större i jämförelse med det övriga Arlöv.
Burlövs Egnahem är en egen bebyggelseenklav som
har kvar sin ursprungliga utbredning, men har förtätats
med tiden.

Arlöv har en tydlig uppdelning i verksamhets-
och bostadsområden. I mitten av orten, kring järnvä-
garna, ligger verksamhetsområden. I två kilar, en mot
öster och en mot väster ligger bostadsområden. Längs
Lundavägen finns ståtliga ”byggmästarvillor” och
funkishus från första halvan av 1900-talet. Närmare

Burlöv Center ligger 1960-70-talsvillaområden. Väs-
ter om Lommabanan kan bostadsbebyggelsen delas in
i två områden, ett  på vardera sida om Lommavägen.

Barriärer
Södra stambanan och Lommabanan utgör de största
barriärerna eftersom de delar orten i tre delar. Södra
stambanan kan passeras på tre ställen, längs Krone-
torpsvägen och Lommavägen samt för gång- och cykel-
trafik vid järnvägsstationen. Lommabanan kan passe-
ras längst i norr, vid Kilvägen samt vid gång- och cykel-
passagen i Tågarpsvägens förlängning. Motorvägen
Malmö-Lund utgör en barriär av mindre art. Jord-
bruksmarken öster om vägen är i sig inte tillgänglig för
allmänheten och planskilda korsningar finns för kor-
sande vägar. Den kraftiga bokridån mot motorvägen
gör att vägens barriäreffekt tonas ner, bullret gör dock
att man ständigt påminns om vägen. Påfarten till E6
och Västkustvägen är en större barriär. Väster och
norr om dessa vägar ligger Spillepeng, havet, Alnarps
ängar, fälad och park. En gång- och cykelpassage finns
över påfarten till E6.1. En passage för bilar finns vid
cirkulationsplatsen vid Västkustvägen och vid kors-
ningen mellan Västkustvägen och Hakegatan. En gång-
och cykelpassage finns söder om cirkulationsplatsen.
Burlövs Egnahem avgränsas helt av vägar.

Knutpunkter
Arlövs historiska centrum där Lommavägen, Dalby-
vägen och Lundavägen korsar varandra, är fortfarande
en viktig knutpunkt och välkomstpunkten i Arlöv. Påga-
tågsstationen är en knutpunkt för resande.

Huvudstrukturer

Landmärken och utblickar
I Arlöv finns många landmärken. Arlövs kyrka, Socker-
bruket och Kronetorps mölla är landmärken av histo-
risk karaktär medan Burlöv Center, Svenshög och
Elisetorp vittnar om modern tid. I nordväst blickar man
ut mot havet och ängarna. Söderut finns få utblickar
då trädridån och motorvägen Malmö-Lund skapar en
vägg mellan Arlöv och omgivningen. Kronetorps mölla
är högt belägen och därför synlig från Arlöv.

Slutsatser
• Järnvägarna, Lunda-, Lomma- och Segevägen

är tydliga strukturerande element.
• Järnvägarna är stora fysiska barriärer och delar

Arlöv i tre delar.
• Järnvägen och de kringliggande verksamhetsom-

rådena delar upp Arlöv i tre tydliga områden som
var för sig fungerar väl men har dålig koppling
sinsemellan.

• Många verksamhetsområden ligger utmed de två
järnvägarna och bildar en skyddszon mellan järn-
vägen och resterande bebyggelse.

• Det finns två knutpunkter i Arlöv: Sockerbitstor-
get och järnvägsstationen. Torget är en histo-
risk knutpunkt, men sammanfaller inte med den
största centrumpunkten Burlöv Center vilket gör
att knutpunkten inte är så tydlig.

• De olika bostadsområdena har fina kvaliteter.
• Arlöv är sammanvuxet med Malmö vilket ger

problem med ortens identitet.
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Centrum
Arlöv har inte en tydlig centrumpunkt, utan snarare tre
centrum med olika funktioner. Burlöv Center är ett cen-
trum med ett stort upptagningsområde i orterna runt
Arlöv. Korsningen Lomma-, Lunda-, Dalbyvägen, som
är Arlövs historiska centrum, har en lokal karaktär med
småbutiker och bank. Utmed Dalbyvägen vid service-
huset, församlingshemmet och vårdcentralen Svens-
hög, finns ett tredje centrum som försörjer Arlövs in-
vånare i öster. Burlövs Egnahem har inga centrum-
funktioner.

Bostadsområden
Arlöv har ett differentierat utbud av bostäder, här sam-
sas villor från förra sekelskiftet med miljonprogrammets
storskaliga bostadsområden och radhus från 1960-70-
talet. År 1990 bestod 44 % av Arlövs bostäder av hyres-
rätter. Burlövs Egnahem är ett utpräglat villaområde.
Bostadsområdena ligger inom gång- och cykelavstånd
till de centrala delarna.

Verksamhetsområden
Arlöv har en lång tradition som industriort. De största
branscherna är tillverkning och handel. Här finns en
blandning av stora företag som t ex Danisco Sugar (f d
Sockerbolaget) och COOP Forum (tidigare KF) och
små företag som bilverkstäder och serviceföretag. Det
största verksamhetsområdet i Arlöv är inkilat mellan
Södra stambanan och Lommabanan: Arlövs Industriby
väster om Kronetorpsvägen och industriområdet Test-
vägen öster om Kronetorpsvägen. De bägge områdena
har god tillgänglighet genom Kronetorpsvägens kopp-
ling till Lundavägen och trafikplats Kronetorp och an-

slutning till cirkulationsplatsen till E6. Mellan Södra stam-
banan och Burlöv Center ligger verksamhetsområdet
Hantverkaregatan. Vid Västkustvägen ligger verk-
samhetsområdet Arlövsvägen som till största del lig-
ger i Malmö kommun.

Offentlig verksamhet
Som Burlövs kommuns huvudort är Arlöv väl tillgodo-
sedd med offentlig service. Här finns post, bank, bib-
liotek, försäkringskassa, arbetsförmedling, kommun-
kontor och polis. Inom vård och omsorg finns vård-
central, folktandvård, apotek och äldreboende. Dag-
hem finns i anslutning till skolorna och ute i bostads-
områdena. Lillevångsskolan är en 1-5-skola, Humle-
madsskolan i Elisetorpsområdet en 1-6-skola och li-
kaså Svenshögsskolan. Vårboskolan är en 6-9-skola. I
anslutning till Vårboskolan finns Komvux och en
gymnasieenhet. Förutom gymnasieenheten finns inget
gymnasium i Burlövs kommun utan eleverna får läsa
på annan ort. I Burlövs Egnahem finns ingen offentlig
verksamhet, de boende hänvisas till Arlövs tätort.

Handel och Service
Handel och service finns i huvudsak vid de tre centrum-
punkterna. I Burlöv Center finns ett stort butiksutbud.
Kring Sockerbitstorget och utmed Lundavägen och
Dalbyvägen i centrala Arlöv finns ett varierat utbud av
restauranger och butiker. På Dalbyvägen vid Elisetorp
finns det tredje centrat i något mindre skala. Utmed
Lundavägen finns också ett flertal butiker. Det finns
ett flertal bensinstationer runt om i Arlöv. I bostadsom-
rådena väster om Lommabanan finns ett fåtal butiker.

Fritid, kultur och rekreationsområden
Arlöv har ett rikt föreningsliv med organiserade aktivi-
teter som bordtennis, boule, bowling, fotboll, gymnas-
tik, handboll och innebandy, ridning och simning. Här
finns också fotoklubb, scoutkår, motorklubb, hem-
bygdsförening, brukshundsklubb, konstförening för att
nämna några. I Arlöv finns en fritidsgård för ungdo-
marna. I området kring Burlövsbadet och Kronetorp-
svallen finns ett flertal bollplaner. Vid kyrkan finns
Arlövs församlingshem. Arlövs Teater spelar under vin-
terhalvåret populära revyer och på sommaren anord-
nas underhållning på Granbacken, ”Granbacken-
kvällar”. Kronetorps mölla är en tillgång för
Arlövsborna och de boende i Burlövs Egnahem. Där
visas utställningar av olika slag, bedrivs café och un-
der  sommaren erbjuds musikunderhållning. Vid Arlövs-
gården finns en 18-håls golfbana som byggs ut med
ytterligare nio hål.

Slutsatser
• Arlöv har tre centrum vilket kan verka splittrande,

samtidigt som det är mångfacetterat.
• Burlöv Center vänder ”baksidan” mot tätorten.
• Verksamhetsområdena i Arlöv har ett bra läge

vid motorvägarna.
• Arlöv har ett stort utbud av kommersiell och

offentlig service.
• Burlövsbadet är en stor tillgång.
• Huvuddelen av servicen ligger öster om Södra

stambanan.
• Arlöv har ett rikt föreningsliv.

Funktioner
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Biltrafik och vägnät
Lundavägen, den gamla landsvägen mellan Malmö och
Lund, går genom Arlöv. Den fungerar som genomfart
i Arlöv, men också som huvudgata i Arlövs gatunät.
Lundavägen är ombyggd till en miljöprio-riterad väg,
med avsmalningar från fyra körfält till två för att minska
genomfartstrafiken. Lommavägen knyter samman Ar-
löv med Lomma och Alnarp  medan Dalbyvägen an-
sluter till Burlövs Egnahem, Kronetorps mölla, Burlövs
kyrkby och vidare till väg 854 mot Staffanstorp. Sege-
vägen ansluter till Sege, verksamhetsområdet stora
Bernstorp och till väg 11 via trafikplats Flansbjer. Krone-
torpsvägen ansluter till Dalbyvägen och motorvägen
Malmö-Lund söderut och till Västkustvägen norrut. Det
historiska vägnätet utgör grunden i dagens gatustruktur,
men detta kan för ett otränat öga vara svårt att urskilja
då vägarna har byggts om för att svara mot dagens
krav och trafikflöden.

Västkustvägen förbinder Malmö centrum och
hamnområden med E6/E20 som i sin tur förbinder södra
Skåne med resten av Sverige. E22 sträcker sig från
Malmö, diagonalt genom Skåne till Kristianstad och
sedan vidare utmed ostkusten. Arlöv har tillgång till
motorvägnätet via trafikplatserna Kronetorp i öster och
Sege i söder samt Burlövs trafikplats utmed Västkust-
vägen i norr och cirkulationsplatsen i väster. Burlövs
Egnahem gränsar till  motorvägen E6/E20 och motor-
vägen Malmö-Lund och har god tillgång till motorvägs-
nätet via trafikplats Kronetorp.

Arlöv har två olika typer av huvudnät: den äldre
rutnätsstrukturen från början av 1900-talet där trafi-
ken sprids ut i nätet och 1960- och 70-talens matar-

gator och innanförliggande säckgator, där Elisetorp och
Rinnebäck är två tydliga exempel. Verksamhetsom-
rådena i Arlöv är uppbyggda kring en eller flera matar-
gator som försörjer områdena. Burlövs Egnahem har
ett småskaligt gatunät med Egnahemsvägen som hu-
vudgata.

Gång- och cykeltrafik
Förutsättningarna för gång- och cykeltrafik i Arlöv och
Burlövs Egnahem är goda, trotts att det separerade
gång- och cykelvägnätet inte är heltäckande. I 1960-
och 70-talsområden är det separerade gång- och
cykelvägnätet välutvecklat medan det i gamla Arlöv är
mer begränsat, men man kan med enkelhet cykla längs
de flesta bostadsgator. I verksamhetsområdet i norra
Arlöv finns separerade gång- och cykelvägar och ge-
nom verk-samhetsområdet utmed Västkustvägen går
gång- och cykelvägen till Malmö. Burlövs Egnahem
knyts samman med Arlövs tätort med ett separat gång-
och cykelnät.

Utmed Lundavägen, Lommavägen, Dalbyvägen
och Segevägen finns separerade gång- och cykelvägar
vilket underlättar för gående och cyklister då dessa
vägar stundtals är hårt trafikerade. Öster om Södra
stambanan är gång- och cykelvägnätet till centrum väl
utbyggt. Järnvägarna är ett hinder för gång- och cykel-
trafikanterna och leder ibland till omvägar. Det finns
tre passager under Södra stambanan och två passager
under Lommabanan. Arlöv och Burlövs Egnahem har
ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät som knyter an
till orterna Åkarp, Lomma och Malmö.

Kollektivtrafik
I Arlöv finns två kollektivtrafiknät: tågtrafik och buss-
trafik. Pågatågen mellan Malmö och Lund, med stopp
i Arlöv (stationen heter Burlöv), trafikerar sträckan från
tidig morgon till sen kväll. Pågatågen går en gång i
halvtimmen i vardera riktning.

Arlöv trafikeras av fyra busslinjer, Burlövs Eg-
nahem av två. Mellan Arlöv och Staffanstorp går en
pendelbuss som stannar på ett flertal platser i Arlöv
och vid Burlövs Egnahem. Mellan Malmö och Lund
går en buss med ett flertal stopp i Arlöv. Bussen mel-
lan Malmö och Landskrona har flera stopp i Arlöv. Bus-
sen Malmö - Genarp stannar i Arlöv och vid Burlövs
Egnahem.

Slutsatser
• Arlöv har genom det korta avståndet till E6/E20/

E22 och ”Yttre Ringvägen” en god kontakt med
regionen.

• Trafikanterna på vägarna förbi Arlöv uppfattar
inte att de passerar Arlöv utan uppfattar orten
som ett av Malmös ytterområden.

• Möjligheten att resa kollektivt till och från orten
är god.

• Gång- och cykelvägnätet är har olika standard
i olika områden av Arlöv. Arlöv ligger inom
cykelavstånd till Lomma, Åkarp, Alnarp och
Malmö.

• Järnvägarna utgör en barriär för gång- och
cykeltrafikanterna.

• Den historiska vägnätet med landsvägarna
Lommavägen, Lundavägen, Dalbyvägen och
Segevägen utgör grunden i dagens gatustruktur.

Trafikmönster
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Användandet av de offentliga rummen - folklivet - är
viktigt för en orts karaktär och ”själ”. Arlöv är en ort
full av verksamheter och  affärer. Utbudet i Arlöv loc-
kar människor från ett stort upptagningsområde runt
orten.

Dagspuls
Arlöv har en livlig dagspuls. Burlöv Center drar till sig
många besökare som bidrar till ett intensivt folkliv. Öv-
riga affärer, verksamhetsområden, skolor, vårdcentral
och tandläkare genererar också liv och rörelse under
dagen. Aktiviteter som besök på bibliotek, bank och
affärer är begränsade till dagtid. Genomfartstrafiken
på Lundavägen och trafiken i korsningen Lommavägen,
Dalbyvägen och Lundavägen ger en märkbar dags-
puls.

Kvällspuls
Fram mot eftermiddagen och kvällen förändras rörelse-
mönstren i Arlöv och Burlövs Egnahem. Aktiviteterna
förflyttas från verksamhetsområdena till bostadsom-
rådena och centrum för handel. Efter skola och arbete
erbjuder Arlöv, som har ett väl utvecklat föreningsliv,
aktiviteter som bordtennis, bowling, fotboll, gymnastik,
handboll och innebandy, kraftsport, simning och tennis.
Många idrottsaktiviteter är lokaliserade till Burlövsbadet
med Kronetorpsvallen samt Arlövs idrottshall på Mån-
gatan. På eftermiddagar och kvällar rör sig folk i olika
åldrar inom bostadsområdena.

Pizzeriorna, restaurangerna och internetcaféet
vid Sockerbitstorget bidrar till  Arlövs kvällspuls. Bow-
linghallen på Dalbyvägen har kvällsöppet alla dagar i

veckan och Burlöv Center har kvällsöppet på varda-
gar, vilket också bidrar till en kvällspuls. Ungdomarna
samlas bl a kring Sockerbitstorget och på internet-
caféet.

Årliga evenemang
Arlövsteatern har årligen en nyårsrevy med kända skå-
despelare. Revyn är välkänd och ses av många från
och utanför Arlöv. Varje sommar ges underhållning på
Granbacken, de så kallade ”Granbackenkvällarna”,
vilka är välbesökta evenemang. Midsommar firas på
Granbacken och i Prästgårdsparken i Burlövs kyrkby.
Valborg firas vid ”hundgården” mitt emot vårdcentralen
på Dalbyvägen.

Slutsatser
• Arlöv har en livlig dagspuls på grund av alla verk-

samheter och Burlöv Center.
• Sockerbitstorget är en samlingspunkt för ung-

domar kvällstid.
• Burlövsbadet besöks även av många som bor i

andra kommuner.
• I  Arlöv spelas varje år den populära Arlövs-

revyn. På sommaren lockar ”Granbacken-
kvällar” många besökare.

Folkliv
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Arlövs styrka och svaghet

Starka sidor

• Arlöv har många arbetstillfällen och ett diffe-
rentierat näringsliv vilket ger orten liv.  Arlöv är
ingen sovstad.

• Arlöv har direkt koppling till det övergripande
motorvägnätet vilket innebär att invånarna lätt
och snabbt kan ta sig med bil till kringliggande
orter och städer i Sverige och Danmark.

• Arlöv har en väl utbyggd kollektivtrafik, tåg och
buss. Det tar fem minuter till Malmö och
Staffanstorp och tio minuter till Lund.

• Arlöv har en god tillgång på offentlig service
och ett mycket stort utbud av kommersiell ser-
vice, för en ort av Arlövs storlek.

• Arlöv har fina, väl fungerande bostadsområden,
såväl villa- som flerfamiljsområden.

• Arlöv har en gammal historia som går tillbaka
till medeltiden. Vissa av spåren är synliga i da-
gens ort.

• Arlövsborna har nära till kulturutbudet i Malmö,
Lund och Köpenhamn.

• Vid och i närheten av Arlöv finns fina grön- och
rekreationsområden: Spillepeng, hav och bad-
stränder, Alnarps ängar, Alnarps fälad, Alnarps-
parken, Kronetorps mölla samt Burlövs kyrkby.

Svaga sidor

• Bilden av Arlöv präglas av stora verksamhets-
områden och många arbetsplatser.

• Järnvägarna är stora barriärer som delar Arlöv i
tre delar.

• Stor andel flerfamiljsbostäder kan vara begräns-
ande för möjligheten att byta bostadstyp och
upplåtelseform inom orten.

• Få passager till omgivande natur- och
rekreationsområden väster och norr om orten.

• Ett grönt stråk mellan den östra och västra
delen av Arlöv saknas.

• Tätorten heter Arlöv, kommunen Burlöv liksom
köpcentrat, pågatågsstationen och badhuset. Det
ger problem med identiteten.

• Arlövs historia är otydlig i dagens ort.
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Sammanfattning och rekommendationer

Tydliggör Arlövs kvaliteter
Arlöv uppfattas ofta av utomstående som synonymt
med Burlöv Center, eller industriorten med Burlöv
Center. Det har sin historiska förklaring. Orten har vuxit
till följd av den industrietablering som startade i slutet
av 1800-talet. Järnvägen var en viktig förutsättning och
verksamhetsområdena ligger därför kring järnvägen,
centralt i orten. De många arbetsplatserna har varit
och är en viktig del av Arlövs karaktär. De ger orten
ett eget liv och en identitet. Arlöv behöver marknads-
föras som den attraktiva bostadsorten med småstad-
ens mått, vad gäller struktur, avstånd, gatunät och stora
uppvuxna trädgårdar. Runt kärnan av arbetsplatser
finns fina bostadsområden med både småhus och fler-
bostadshus.

Inlemma Burlöv Center i Arlöv
Idag vänder sig Burlöv Center ”bort” från Arlöv eftersom de stora entréerna är
riktade mot angöringen för bilar och det kringliggande vägsystemet. För att få
Burlöv Center som en integrerad del i Arlöv, och för gående, borde en entré
vända sig mot Lundavägen vid korsningen med Lillevångsgatan.

Burlöv Center mot Arlöv.
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Ge Arlöv en tydlig avgränsning
Arlövs sammanväxning med Malmö och de stora förbifarterna
medför att orten kan uppfattas som en del av Malmös utkant. Det
är därför viktigt att skapa en tydlig ”port” till Malmö. Idag marke-
ras kommungränsen i söder genom en trädplantering i Lundavägens
mittremsa. Porten till Arlöv skulle kunna göras tydligare genom att
bättre visa passagen av Kalinaån och Sockerbrukets huvudbygg-
nad.

Vid färd på Lundavägen från norr utgör höghusen i Svens-
hög en tydlig början eller port till Arlöv. Det är viktigt att behålla ett
öppet stråk mot Åkarp och inte låta samhällena växa samman.

Utveckla grönstråk
I Arlövs östra del finns ett sammanhängande grön-
stråk. Norr och väster om Arlöv finns olika typer av
naturområden: Alnarps ängar, Alnarps fälad och Aln-
arpsparken samt Spillepeng. Det saknas ett stråk som
förbinder de östra och västra grönstråken. Stråket
skulle innebära en utveckling av möjligheterna för re-
kreation och friluftsliv samt skapa mervärden för flora
och fauna och dess spridningsmöjligheter.

Malmös skylt från Arlöv sett

Skillnaden i gatuutformning Arlöv - Malmö

Arlöv sett från Åkarp

Kalinaån
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Variera bostadsbeståndet
Arlöv har en tonvikt på flerfamiljsbostäder. Med ett
varierat bostadsutbud med olika upplåtelseformer, ges
en möjlighet att flytta inom Arlöv när behov att byta
typ av bostad uppstår.

För att kunna erbjuda invånarna i Arlöv ett va-
rierat utbud av bostäder borde fler bostäder byggas i
orten. En möjlighet är att omvandla verksamhetsom-
råden till bostadsområden som nu sker vid Strandängen,
före detta Hermann Gotthardtsområdet.

Minska barriärerna
Arlöv karaktäriseras av järnvägar och verksamhets-
områden i centrum av orten med bostadsområden på
ömse sidor. För att minska järnvägarnas barriäreffekt
bör fler logiska och lättillgängliga passager skapas för
gående och cyklister. En viktig punkt är Företagsvägens
och Industrigatans förlängning under Södra stamba-
nan. För att öka tillgängligheten till grönområdena norr
och väster om Västkustvägen och E6.1 bör ytterligare
en passage över/under motorvägen skapas.
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Förstärk den historiska knutpunkten
Korsningen Lommavägen - Lundavägen - Dalbyvägen
är Arlövs historiska kärnområde och utgör även i dag
en viktig knutpunkt. Platsen har inte en utformning som
svarar mot dess läge och historiska betydelse. En knut-
punkt eller korsning definieras delvis av de kringlig-
gande byggnaderna. Det planerade biblioteket kom-
mer höja platsens betydelse och medföra att den syd-

Exempel på utformning av stadsgata.Lommavägens passage under Södra stambanan (våren
2003).

Lommavägen våren 2003.

västra kvadranten av korsningen kan knytas till de öv-
riga och ge korsningen ett mer ”helt” uttryck. Utform-
ningen av gatorna som leder till korsningen har också
stor betydelse. Lundavägen och Dalbyvägen är stads-
gator medan Lommavägen är utformad som en trafik-
led. Att omvandla Lommavägen till en stadsgata, kan-
ske med en eller dubbla trädrader, skulle bidra stort till

att förstärka platsen och få en representativ infart med
ett tydligare gaturum. Det skulle kunna samordnas med
att skapa ett grönt stråk som förbinder de östra de-
larna av Arlöv med de västra. Sockerbruksparken skulle
kunna bindas samman med ett trädkantat stråk under
järnvägen.


