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Inledning 

Föreliggande utredning har utförts av Malmö Museer på uppdrag av Nordic Sugar 
AB i Arlöv under januari-april 2015. Syftet har varit att ta fram riktlinjer för hur den 
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen bör hanteras.  

Utredningen redovisar sockerbrukets historia och utveckling från ett bebyggelse-
historiskt perspektiv, dess karaktär och värden. Mot bakgrund av detta har riktlinjerna 
tagits fram. Riktlinjerna är samlade i Bilaga 1.  

Inom ramen för utredningen har en inventering och kulturhistorisk bedömning av 
bebyggelsen genomförts. Detta har resulterat i en utvärdering av bebyggelsens befint-
liga planskydd, vilket redovisas i det sista avsnittet, Antikvarisk kommentar.

Sockerbruket idag – Nordic Sugar Arlöv 

Nordic Sugar AB, som sedan 2009 äger sockerbruket i Arlöv, är en del av den tyska 
Nordzuckerkoncernen.  

På Nordic Sugar Arlöv tillverkas raffinerat socker och en rad specialprodukter. 
Råsockret kommer från sockerbruket i Örtofta eller är importerat. Den största pro-
dukten är sockerlösning som används inom livsmedelsindustrin. Det görs också kon-
sumentprodukter som exempelvis bitsocker, vaniljsocker, pärlsocker och sirap, som 
säljs under varumärket Dansukker.  

Sockerbruket ligger precis invid järnvägen i Arlöv, vid kommungränsen till Malmö 
stad. Anläggningen består av ett flertal byggnader, uppförda från 1880-talet fram till 
2000-talet.

På bruket arbetar idag omkring 160 personer. 

Sockerbruket i Arlöv från norr i september 2014. Foto David Castor, källa Wikipedia. 
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Lagstiftning, befintliga skydd och utpekanden  

Sockerbruket i Arlöv är en anläggning med kulturhistoriska värden, och den omfattas 
av en rad skydd och utpekanden. Här följer en redogörelse för dessa.  

RIKSINTRESSE KULTURMILJÖ  
Riksintressen är geografiska områden med värden av nationell betydelse. Dessa ska, 
enligt hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap Miljöbalken, skyddas långsiktigt mot 
åtgärder som påtagligt kan skada värdena. Riksintressen ska hanteras av myndigheter 
vid prövning enligt ett antal lagar, bland annat Plan- och bygglagen. Det innebär att 
riksintressena ska tillgodoses och vägas mot varandra i den kommunala fysiska plane-
ringen. Riksintressen kan inte vägas mot lokala intressen. Uppstår påtaglig skada får 
förändringen/åtgärden inte genomföras. 

Riksintressen för kulturmiljövården utpekas av Riksantikvarieämbetet. Arlövs 
sockerbruk ligger inom riksintresseområdet Burlöv (M77). Motiveringen till riks-
intresset är: 

Odlingslandskap i öppen slättbygd och industrimiljö kring sockerbruk vilkas nära 
förhållanden väl illustrerar omvandlingen av det skånska agrarsamhället från 1700-talets 
förindustriella storgårdsjordbruk till den vid 1900-talets första decennier utvecklade 
livsmedelsindustrin.

Bland uttrycken för riksintresset Burlöv (M77) nämns bland annat:  
Sockerbruket från 1869 med egen anslutning till Södra stambanan, tätortsbildningen i 
anslutning till bruket med Arlövs kyrka vilken markerar flytten av sockencentrum från 
landsbygden till tätorten. 

”Påtaglig skada” kan uppstå om en åtgärd ”mer än obetydligt skadar något eller några 
av de värden som utgör grunden för riksintresset” eller om ”den negativa inverkan 
blir så stor att området i något avseende förlorar sitt värde som riksintresse.”1 En 
tolkning i fallet med Arlövs sockerbruk är att anläggningen ska bevaras på ett sätt 
som gör att den industrihistoriska kontexten fortsatt är avläsbar.  

Var gränsen för påtaglig skada går måste bedömas från fall till fall. Bedömningen 
är platsspecifik och knuten till åtgärdens art och omfattning. I de fall ”påtaglig skada” 
konstaterats i rättsfall rör det sig i regel om storskaliga förändringar inom riksintresse-
området, såsom nybyggnation eller rivningar som påverkar områdets värden.   

Riksintresset för kulturmiljö finns redovisat i Burlövs kommuns översiktsplan 
från 2014, ”Framtidsplan för Burlövs kommun”. Förutom riksintresse för kulturmiljö 
ligger sockerbruket inom riksintresse för kustzon, och angränsar till riksintresse för 
järnväg.

KULTURMILJÖPROGRAM FÖR SKÅNE  
Kulturmiljöprogram för Skåne är framtaget av Länsstyrelsen, och är det gällande regionala 
kunskapsunderlaget vad gäller kulturmiljö sedan 13 december 2006.  

I kulturmiljöprogrammet är Arlöv utpekat som ”särskilt värdefull kulturmiljö”, 
med följande motiv för bevarande: 

Arlöv visar samhällets utveckling från sockerbrukets etablering med förskjutning av 
centrum till området kring stationen till etableringen av köpcentrum senare under 1900-
talet. Flertalet välbevarade byggnader och områden från olika tidsepoker visar på detta. 
Arlöv är ett tydligt exempel på en industris, Svenska Sockerfabriks AB, inverkan på ett 
samhälle. Enstaka byggnader som Medborgarhuset, Sockerbrukets hörsal och Kalinan 
har betydande värde. 

Även landsvägen mellan Malmö och Lund samt södra stambanan är utpekade i det 
regionala kulturmiljöprogrammet som särskilt värdefulla kulturmiljöer.  

Kulturmiljöprogrammet ligger på Länsstyrelsens hemsida och finns även redovisat 
i Burlövs kommuns översiktsplan från 2014, ”Framtidsplan för Burlövs kommun”. 

                                                        

1 ”Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6 § miljöbalken – handbok” Riksantikvarie-
ämbetet 2014-06-23. 
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BURLÖVS KOMMUNS BEVARANDEPLAN 
Burlövs bevarandeplan antogs av kommunfullmäktige år 2000. Planen är ett kun-
skapsunderlag som ska ligga till grund för skydd av värdefull bebyggelse i detaljplaner 
samt vara ett stöd vid bedömning av bygglovs- och rivningsärenden. I bevarande-
planen är stora delar av Arlövs sockerbruks fabriksbyggnader utpekade som ”särskilt 
bevarandevärda hus” (se bild nedan). Bevarandeplanen har legat till grund för skydd 
av värdefull bebyggelse i kommunen genom bestämmelser i detaljplan.  

Läs mer om bevarandeplanens utpekade byggnader i avsnittet ”Antikvarisk kom-
mentar”.  

SKYDD I DETALJPLAN (q-MÄRKNING) 
Burlövs kommun har infört juridiskt bindande skydd för den kulturhistoriskt värde-
fulla bebyggelse som pekats ut i bevarandeplanen. Detta har genomförts genom att 
skydds- och varsamhetsbestämmelser har lagts till gällande detaljplaner. Skyddsbe-
stämmelser (q) kan införas för kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader och 
innebär ett förvanskningsförbud. Det kan även innebära rivningsförbud om så är 
uttryckt i planen. Varsamhetsbestämmelser (k) är ett tydliggörande av varsamhetskra-
vet (se nästa avsnitt) och beskriver hur varsamheten ska hanteras vid ändring.  

Delar av Arlövs sockerbruk (se bild nedan) är genom ändring (laga kraft 2006-12-
21) av detaljplan 54T skyddad med bestämmelsen q1 som lyder: 

Särskilt värdefull miljö som avses i 3 kap. 12 § PBL. Befintlig byggnad får endast ändras 
för att återställas i ursprungligt skick. Underhåll av tak, fasader och detaljer såsom fön-
ster och dörrar skall ske med ursprungliga material och tekniker i ursprunglig färg-
sättning. Byggnad får inte rivas. 

(3 kap. 12 § motsvaras i nuvarande PBL från 2010 av 8 kap.13 §). 

Läs mer om detaljplanens skyddade byggnader i avsnittet ”Antikvarisk kommentar”.  

Markerade byggnader omfattas av 
skyddsbestämmelsen (q1) i detaljplan. 
Bild från ”Antagandehandling, Änd-
ring av detaljplanerna 5, 54, 95, 123, 
155, 171 och 214 i Arlöv, Burlövs kom-
mun” 

Utsnitt från karta i Burlövs kom-
muns bevarandeplan från år 2000. 
Svartmarkerade byggnader är ”sär-
skilt bevarandevärda hus”. 
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PLAN- OCH BYGGLAGEN, TILLÄMPLIGA PARAGRAFER   

Varsamhetskrav  
I Plan- och bygglagen 8 kap 17 § anges att ändring av en byggnad ”ska utföras var-
samt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara byggnadens 
tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.” Denna 
paragraf är generell och gäller alla ändringar av alla byggnader, och även invändiga 
ändringar. 

Varsamhetskravet ska inte tillämpas så att det hindrar att andra väsentliga sam-
hällskrav tillgodoses, såsom tekniska egenskapskrav. Varsamheten kan dock påverka 
på vilket sätt de tekniska kraven kan uppfyllas. Vid exempelvis en bygglovprövning 
ska kommunen även väga in enskilda intressen i sin bedömning. 

Förbud mot förvanskning  
I Plan- och bygglagen 8 kap 13 § anges att ”en byggnad som är särskilt värdefull från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.” 
Detta är även tillämpbart för invändiga värden.  

Förvanskningsförbudet är inget förändringsförbud och innebär inte att allting 
måste bevaras, utan det är de egenskaper som gör byggnaden värdefull som är 
skyddade. 

För byggnader som är särskilt värdefulla såsom avses i PBL 8:13 kan kommunen 
införa skyddsbestämmelser och rivningsförbud i detaljplan. Så är fallet med Arlövs 
sockerbruk, se ovan.  
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Historik  

SOCKERINDUSTRIN I SVERIGE OCH BRUKET I ARLÖV 

Statliga styrmedel driver fram Sockerindustrin i Sverige 
Den första svenska sockertillverkningen ägde rum redan på 1600-talet, men det var 
under 1800-talet som verksamheten industrialiserades. Ångmaskinen, sockerbetsod-
lingen, järnvägen och en ökad sockerkonsumtion var några av de faktorer som var 
avgörande för utvecklingen. Med styrmedel såsom importförbud för raffinerat sock-
er, skattelättnader för råsockerindustrin och tullskydd stimulerade man från statligt 
håll framväxten av en inhemsk produktion. 

Till en början bestod all sockertillverkning i Sverige av raffinering av importerat 
råsocker, men på 1830-talet började man odla sockerbetor i Skåne för egen råsocker-
tillverkning. Flera råsockerbruk anlades, bland annat ett i Landskrona som överlevde 
de övriga och länge var landets enda råsockerbruk. När skattelättnader för betsocker-
industrin infördes runt år 1870 etablerades dock flera nya bruk, till exempel det i 
Arlöv. Ytterligare en våg uppstod på 1880-talet, då det infördes tullskydd för bet-
sockerindustrin. Nya moderna råsockerbruk anlades i bland annat Säbyholm, Staff-
anstorp och Trelleborg. På 1890-talet blev Sverige självförsörjande på råsocker.  

Sockerbruket i Arlöv grundas 
Sockerbruket i Arlöv uppfördes av bolaget Malmö Sockerfabriks AB, som startats 
1869 av ett antal malmöitiska köpmän, däribland Edward Engeström, Petter Mathias 
Elsner, LF Holmqvist och bagaremästare Magnus Möller. Man utredde var socker-
bruket bäst kunde placeras, och valde att bygga det i närheten av Arlövs by, precis vid 
gränsen till Malmö stad. Vattentillgången i Sege å och närheten till järnvägen var 
avgörande lokaliseringsfaktorer. Även den relativa närheten till hamnen i Malmö var 
viktig på grund av importen av rörsocker. För att säkra tillgången på betor köpte 
bolaget Arlövsgården på 210 tunnland.   

Från starten 1870 var sockerbruket i Arlöv ett så kallat kombinerat bruk med 
råsockertillverkning och raffinaderi sammankopplade i en byggnad. Till en början var 
bruket inte primärt inriktat på betor, utan råsockret till raffinaderiet bestod i huvud-
sak av importerat rörsocker. Genom ett allt mer utbyggt järnvägsnät i Skåne fick man 
dock ett större upptagningsområde för betor, och på 1880-talet ställde man om till 
betor.

Litografi som avbildar det nybyggda sockerbruket i Arlöv ca 1870. Bildkälla: Burlövs kommun, 
fotoarkivet (kommunarkivet.se/burlov). 
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Sockerbruket brinner 1896 
På Trettondagsafton 1896 brann sockerbruket i Arlöv ner. Hela fabriksanläggningen 
förstördes, utom ett par magasin och kontorsbyggnaden. Orsaken till branden är 
okänd. Ingen människa kom till skada.  

Man tog snabbt beslut att bygga upp en ny fabrik, och de anställda sattes i arbete 
med att röja, riva och rensa tegel som skulle återanvändas. Redan i november 1896 
kunde råsockerfabriken tas i bruk, och i mars 1897 var raffinaderiet klart. Det var då 
Sveriges modernaste sockeranläggning och landets största fabrik.  

Den huvudsakliga produkten i Arlöv efter det att fabriken återuppbyggts 1897 var 
toppsocker, som till en början utgjorde halva produktionen. Under 1900-talets första 
decennier ökade dock bitsockerproduktionen på toppsockrets bekostnad. Topp-
sockertillverkningen lades ner 1939, bland annat för att spara på bränsle som då 
började ransoneras.  

Sockerbruket efter branden 1896. Bildkälla: Malmö Museer. 

Återuppbyggnad av sockerbruket, vintern 1896-1897. Bildkälla: Malmö Museer. 
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Monopol  
Vid sekelskiftet 1900 var sockerindustrin en av landets största industrigrenar. I Arlöv 
var 400 personer fast anställda på bruket och utöver det anlitades 1000 säsongsarbe-
tare. Det fanns dock en överetablering av sockerbruk, vilket ledde till att det 1907 
bildades ett konsortium, Svenska sockerfabriksaktiebolaget (SSA, även kallat Socker-
bolaget). I detta bolag ingick nästan samtliga svenska betbruk (21 st) och raffinaderier 
(10 st), däribland Arlöv. Sockerbolaget var när det bildades Sveriges största företag 
både till antalet sysselsatta och till produktionsvärdet. 1936 köptes resterande socker-
bruk upp av Sockerbolaget som därmed fick monopolställning.  

Strukturrationalisering 
Under 1900-talets lopp rationaliserades och effektiviserades sockerindustrin i Sverige 
som en följd av monopolställningen, förbättrade transportmöjligheter och längre 
lagring av betor. Små och mindre lönsamma bruk lades ner, medan de stora anlägg-
ningarna blev större och moderniserades. De flesta råsockerbruken omvandlades 
under 1950-talet till strösockerbruk. Raffineringen koncentrerades till Arlöv och 
tillverkningen av specialprodukter flyttades dit från andra raffinaderier som lades ner. 
Exempelvis övertog Arlöv 1957 maskiner för tillverkning av sirap från Carnegiebru-
ket i Göteborg, som dittills varit landets enda sirapstillverkare. I Arlöv tog raffinering 
och specialtillverkning över helt och 1958 upphörde man med tillverkning av rå-
socker från betor.  

1969 arbetade 750 personer vid Arlövs sockerbruk, som tillverkade 14 000 ton 
socker och sirap. Det motsvarade cirka 50 % av landets totala produktion. 

Produkter från Arlövs sockerbruk på 1960-talet. Bildkälla: Arlövs sockerbruk 1869-1969. 

Internationalisering 
År 1970 fanns det kvar sex strösockerbruk, ett råsockerbruk (Jordberga) och ett 
raffinaderi (Arlöv) i Sverige. Jordberga och fem av strösockerbruken (alla utom 
Örtofta) lades ner sedan SSA 1993 sålts till danska Danisco, vilket innebär att Örtofta 
och Arlöv idag är de enda kvarvarande verksamma sockerbruken i landet. 2009 sålde 
Danisco sin sockerverksamhet till tyska koncernen Nordzucker som genom 
dotterbolaget Nordic Sugar AB nu driver anläggningen i Arlöv.  

SOCKERBRUKET OCH LOKALSAMHÄLLET ARLÖV 
Före industrialismen var Arlöv en by som låg söder om dagens samhälle, vid Sege å. 
Byn splittrades dock redan vid skiftesreformerna i början av 1800-talet, då gårdarna 
flyttades ut från den gamla bykärnan. I vägskälet Lundavägen-Lommavägen fanns en 
samling hus, Arlövshusen, som var bostäder för daglönare i jordbruket och hant-
verkare. Kring dessa hus växte det nya Arlöv fram när samhället industrialiserades. 
Sockerbruket etablerades 1869 och två år senare byggdes en järnvägsstation i dess 
omedelbara närhet, vilket ytterligare befäste ortens nya läge.  

Sockerindustrin krävde mycket arbetskraft, och bostadsbebyggelse växte upp 
kring bruket. Till skillnad från många andra bruksorter så var bostadsbyggandet i Ar-
löv vid den här tiden inte organiserat från brukets håll, utan arbetarna byggde själva 
sina hus. De uppfördes i tegel och ofta som parhus för två familjer.  
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Vid många sockerbruk byggdes så kallade kampanjhem, det vill säga logi för 
tillfällig arbetskraft under betkampanjerna. I Arlöv uppfördes på 1890-talet en bygg-
nad vid Sockerbruksparken intill bruket som enligt Darphin var ett kampanjhem. 
Enligt andra källor (tex Burlövs kommuns fotoarkiv) var byggnaden disponentbostad, 
vilket också gatunamnet Disponentgatan som förekommer på vissa kartor antyder. 
Eventuellt var byggnaden disponentvilla fram till 1930-talet då Villa Backen upp-
fördes (se nedan), och byggdes sedan om till bostäder för brukets tjänstemän. På en 
plan över bruket från 1943 är byggnaden markerad ”Tj.m. bostäder”. Troligen använ-
des den senare som kontor och på 1980-talet inrymde den företagshälsovården (källa 
Burlövs kommuns fotoarkiv). Byggnaden låg på den plats där Sockerbolagets huvud-
kontor uppfördes 1993, en byggnad som 2008 såldes till Scientologikyrkan som äger 
den idag. 

Utmed vägen som förband sockerbruket med Arlövsgården uppfördes flera villor 
av de högre tjänstemännen på bruket och i dess förlängning byggdes på 1930-talet en 
disponentvilla (Villa Backen) som idag ligger precis invid motorvägen. Sockerbolaget 
planterade en allé utmed gatan, och den fick namnet Allégatan.  

Sockerbolaget stod från början för mycket av servicen i samhället. Mönstret är 
kännetecknande för 1800-talets patriarkala bruksortsanda, som innebar att företaget 
stod för den service som senare kom att åligga välfärdsstaten. Järnvägsstationen i 
Arlöv (riven 1983) byggdes till exempel på bolagets initiativ och bekostnad. Bolaget 
bidrog även till uppförandet av ett nytt skolhus och postkontor. För arbetarnas rekre-
ation anlades en stadspark, Sockerbruksparken, och ett grönområde, Granbacken, 
som planterades med skog 1872. Sockerbruksparken ägs fortfarande av bruket, men 
är tillgänglig för allmänheten.  

Även under efterkrigstiden var sockerbrukets påverkan på Arlöv stor. På 1950-
talet uppfördes radhus av bolaget på Allégatans västra sida, avsett som bostäder för 
arbetare och tjänstemän. 1969-71 gjordes en stor stadsplaneändring när Lommavägen 
drogs om. Det gjordes efter krav från sockerbruket som behövde förbättra sin 
logistik.

Flygbild över Arlövs sockerbruk 1967. Lommavägen har fortfarande sin gamla sträckning all-
deles intill bruket. I sockerbruksparken skymtas kampanjhemmet/disponentbostaden och 
bortanför den ser man radhusen vid Allégatan. Bildkälla: Nordic Sugar Arlöv. 
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SOCKERBRUKETS UTFORMNING 1896-1897  

Rationell anläggning 
När Arlövs sockerbruk skulle återuppföras efter branden 1896 anskaffades ritningar 
från den tyska maskintillverkaren Braunschweigische Maschinenbau-Anstalt (BMA) 
och som konsult anlitades ingenjören och professorn Otto Intze från Aachen. Det 
var vid den här tiden vanligt i sockerbranschen att ingenjörer på de utländska firmor 
(ofta tyska) som tillverkade maskinerna också ritade byggnaderna som skulle hysa 
utrustningen. Fabriksanläggningen är i sig själv som ett maskineri, där de olika bygg-
nadernas placering och utformning styrs av tillverkningsprocessen.  

Viktiga egenskaper för sockerbruksbyggnader var framför allt en stadig konstruk-
tion som tålde maskinernas tyngd och vibrationer, öppna planlösningar och hög 
brandsäkerhet. Själva fasadernas utformning var sällan påkostad. I och med de höga 
investerings- och driftskostnaderna och den stora konkurrensen i branschen gällde 
det att hålla nere kostnaderna, och byggnadernas primära funktion var att skydda 
produktionsprocessen och maskinerna.  

 
Denna bild från 1890-talet levererades av maskintillverkaren Braunschweig, som också stod 
för byggnadsritningarna. Bilden är ett prospekt inför nyuppförandet av fabriken, vilket inne-
bär att avvikelser från den realiserade utformningen kan finnas.  På bilden ser man längst bort 
raffinaderiet, en 113 meter lång och 23 meter bred byggnad i fyra våningar. Råsockerbruket i 
förgrunden är i tre våningar och 130 meter långt och 23 meter brett. Mellan dessa byggnader 
ligger gemensamma ångpanne- och maskinhus som är lägre. Fabrikstomten omgärdas av 
lägre byggnader som inrymde bland annat verkstäder, stallar, magasin och kontor. Utanför 
fabriksområdet ser man till höger arbetarbebyggelse utmed Lommavägen och till vänster 
fabriksparken. Bildkälla: Malmö Museer. 

De olika byggnaderna 
Sockerbruken var stora anläggningar för sin tid, när de byggdes i slutet av 1800-talet. 
Arlöv var ett så kallat kombinerat bruk med både råsockerbruk (byggnad 6) och 
raffinaderi (byggnad 15-16), lokaliserade i två jämnstora, parallellt placerade fabriks-
byggnader. Ångpannehuset (byggnad 8) som betjänade båda byggnaderna var placerat 
mellan dem. Ångpannehuset var stort och brett på grund av ångpannornas stora 
dimensioner, och det fanns två höga skorstenar (rivna 1996). Ångpannorna eldades 
med kol, och ångan drev ångmaskinerna som i sin tur genom bandtransmission och 
drivaxlar förmedlade kraften till fabrikens mekaniska utrustning. I anslutning till 
pannhuset låg den ”elektriska avdelningen” i turbinhallen (byggnad 10) där ångdrivna 
elgeneratorer producerade elektricitet till belysning etc.  

Utöver fabriksbyggnader och pannhus uppfördes magasin, kontor, verkstäder, 
stall med mera i mindre byggnader på fabriksområdet. I Arlöv byggdes dessa utmed 
tomtgränsen så att fabriksområdet blev inramat i öster och i söder. När bruket upp-
fördes gick landsvägen mot Lomma (Lommavägen) längs med tomtgränsen i öster. 
På den södra sidan, mot Sockerbruksparken, fanns en kontorsbyggnad från 1880-talet 
som klarat sig i branden (byggnad 3). I norr avgränsades bruksområdet av järnvägen, 
och i väster fanns stora ytor för för betupplag, transporter, tippramper, betsvämmor, 
avfallshantering med mera.  
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BEBYGGELSEUTVECKLING ÖVER TID 
I takt med en ökande produktionskapacitet och kontinuerliga moderniseringar har 
sockerbruket och dess byggnader förändrats genom åren. En komplett kartläggning 
av förändringar, ombyggnader och utbyggnader har inte varit möjlig att genomföra, 
men här följer ett urval. I bilaga 2 finns bebyggelsens tillkomst och funktioner redo-
visade i tabellform. 

1 Personalbyggnad 
2 Gamla växeln 
3 Sverigekontoret 
4 Sverigekontoret (tillbyggnad) 
5 Trädgårdsmästeriet 
6 Södra raff 
7 Torken 
8 Gamla pannhuset (del av Centralbyggnaden) 
9 Produktutveckling (del av Centralbyggnaden) 
10 Turbinhallen (del av Centralbyggnaden) 
11 (del av Centralbyggnaden) 
12 Annexet 

13 Norra raff 
14 Norra raff 
15 Norra raff 
16 Ljusgården 
17 Vattenreningen 
18 Emballagebyggnad 
19 Silobyggnad 
20 DLC 
21 Raffinaderi 
22 Pannhus 
23 Lokstall 

Förlängning av raffinaderiet  (ca 1912-27) 
Raffinaderibyggnaden (byggnad 15-16) förlängdes med stora tillbyggnader mot nord-
ost i två etapper. Tillbyggnaderna inrymde sådant som paketering och magasin. Själva 
raffineringen utfördes i byggnadsdelarna från 1897. Den första etappen (byggnad 14) 
byggdes någon gång före 1912, och den andra etappen 1927 (byggnad 13). Denna 
byggnadslänga kallas ”Norra raff”. 

Entréportalen och portvakten 
Entréportalen intill Sverigekontoret (byggnad 3) bestod av två portvalv i en mur. I en 
byggnad intill fanns ett vaktrum. Denna entré var från 1883. Någon gång mellan 1897 
och 1914 revs byggnaden med vaktrummet, och muren förlängdes mot nordost. Ba-
kom muren byggdes en ny vaktbyggnad med pulpettak (byggnad 2). Någon gång på 
1930-talet eller senare byggdes portalen från 1883 om till nuvarande utseende, med 
ett stort valv.   
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Entréportalen på 1890-talet (tv) och på 1950/60-talet (th). Bildkälla: Malmö Museer och Nordic Sugar Arlöv. 

Ångpannehusets ombyggnader (1930-40-tal?) 
Ångpannehuset (byggnad 8) är den av 1890-talsbyggnaderna som genomgått störst 
förändringar, vilket är naturligt med tanke på byggnadens teknikorienterade funktion 
och utvecklingen inom detta område. 1922 gick Arlövs sockerbruk över till elektrisk 
drift av tillverkningen, vilket innebar att ångmaskinerna ersattes av ångdrivna turbiner 
som drev elgeneratorer. Detta verkar dock inte ha resulterat i någon ombyggnad av 
pannhuset, utan det var på 1930-talet som byggnaden fick sin nuvarande högresta 
utformning, sannolikt i samband med att ny och mer skrymmande utrustning insta-
llerades. I en första etapp, under första halvan av 1930-talet, höjdes främre (nord-
östra) delen och i en andra etapp (eventuellt på 1940-talet) höjdes även den bakre 
(sydvästra) delen. Det förefaller som att man vid dessa ombyggnader återanvände 
den ursprungliga takstolen.

Förlängning av centralbyggnaden (1930-tal) 
På 1930-talet förlängdes turbinhallen (byggnad 10) med en tillbyggnad innehållande 
bland annat verkstad, kontor och laboratorium (byggnad 11). Denna utbyggnads-
etapp fick en stram funktionalistisk utformning enligt tidens rådande ideal. Material- 
och kulörmässigt (gult tegel) smälter den dock samman med komplexet i stort.  

På flygbilden från 1930-talet ser man att ”Norra raff” är förlängt ända fram till Lommavägen. Främre delen av pannhuset är höjt, och 
förlängningen av centralbyggnaden med bland annat verkstad och kontor är utförd. Bildkälla: Burlövs kommun, fotoarkivet (kommunarki-
vet.se/burlov). 
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Ombyggnad av råsockerbruket (1950-tal)  
1950-talet blev en omvälvande period i och med att råsockertillverkningen lades ner i 
Arlöv och hela koncernens raffinaderiverksamhet koncentrerades hit. 
Råsockerbruket (byggnad 6) byggdes om till raffinaderi. Det innebar i första hand 
invändiga förändringar, men även en höjning av en del av byggnaden. Påbyggnaden 
gjordes i stil och material likt den gamla byggnaden. Denna byggnadslänga kallas 
”Södra raff”.

Tillbyggnad raffinaderiet (1950-tal)  
Raffinaderiet (byggnad 15-16) fick en stor tillbyggnad i väster i stil och material likt 
de gamla byggnaderna (byggnad 21). 

Kalkugn rivs, annexet byggs 
Sedan råsockertillverkningen lagt ner 1958 fanns inte längre behov av en kalkugn. 
Den revs och på platsen byggdes det sk Annexet (byggnad12).

Omläggningen av Lommavägen (ca 1969-71) 
På initiativ från sockerbruket, som behövde förbättra sin inlastningslogistik, drogs 
Lommavägen om i en ny, östligare sträckning. Detta frigjorde ytor på östra sidan 
sockerbruket. En rad gamla byggnader som legat i tomtgräns mot gatan revs. En ny 
infart till området anordnades i gamla Lommavägens läge. En ny byggnad inne-
hållande vakt, personalutrymmen och lunchrestaurang byggdes utmed södra tomt-
gränsen (byggnad 1). 

Pannhus , silohus och driftledningscentral (1990-tal) 
På 1990-talet gjordes två stora tillbyggnader till ”Norra raff”. Längst västerut upp-
fördes ett nytt pannhus (byggnad 22), och på södra långsidan ett silohus (byggnad 
19). Runt år 2000 byggdes en ny driftledningscentral, DLC (byggnad 20) varifrån de 
idag automatiserade processerna övervakas och styrs.
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Byggnadsteknik och utformning 

Allmän karaktär 
Arlövs sockerbruk består av ett intrikat gytter av byggnader, påbyggnader och till-
byggnader samt diverse tekniska installationer såsom cisterner och bandgångar. De 
högresta fabriksbyggnaderna är dominerande, och med sina rundade tak sätter de 
prägel på anläggningen och ger den en karaktäristisk siluett som syns på långt håll. 
Anläggningens storskalighet är påtaglig, inte minst i och med den cirka 220 meter 
långa fasaden mot järnvägen i norr. Majoriteten av byggnaderna på området har, 
oavsett när de är uppförda, fasader i gult tegel vilket har en sammanhållande verkan.

Den mest påtagliga förändringen jämfört med hur bruket såg ut vid sekelskiftet 
1900 är att större delen av den småskaliga bebyggelsen som omgärdade fabriks-
området har rivits. Det gjordes i slutet av 1960-talet i samband med omläggningen av 
Lommavägen. I övrigt är 1880-90-talsbyggnaderna i huvudsak bevarade. Råsocker-
bruk, pannhus, turbinhall och raffinaderi, och Sverigekontoret finns kvar, även om 
de har byggts om- och till under årens lopp (byggnaderna 3, 6, 8, 10, 15, 16). 

 

Bebyggelsens disposition 
Bebyggelsen på Arlövs sockerbruk är i huvudsak samlad i fyra längor som ligger 
parallellt på fastigheten. Den sydligaste längan avgränsar själva fabriksområdet från 
Sockerbruksparken och består av småskalig bebyggelse. Det är äldre byggnader i 
väster, däribland Sverigekontoret (byggnad 3), och i öster en personalbyggnad 
uppförd cirka 1970 som vid sin gavel också innehåller vakten vid områdets infart.  

Norr om denna länga ligger ”Södra raff” som är det gamla råsockerbruket 
(byggnad 6). ”Centralbyggnaden” består bland annat av gamla pannhuset (byggnad 8) 
och kontorslokaler (i byggnad 11). Närmast järnvägen ligger ”Norra raff” som är det 
gamla raffinaderiet med många stora tillbyggnader. I väster finns en friliggande 
byggnad, ”Annexet” (byggnad 12) samt råsockerlagret. Fastigheten sträcker sig långt 
mot sydväst, en yta som i huvudsak är avriven sånär som på ett par cisterner. 
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Byggnadernas konstruktion 

Detta stycke behandlar i första hand byggnaderna från 1890-talet. 

Stomme 
Råsockerbruket (byggnad 6) och raffinaderiet (byggnad 15-16) som uppfördes 1896-
97 har en inre pelar-/balkstruktur av järn samt bärande ytterväggar i tegel. Denna 
konstruktion valdes pga sin brandsäkerhet, samt att man genom att ha pelare istället 
för en bärande hjärtmur fick till stora, öppna fabrikssalar.

Pelarna består av valsade järnprofiler sammanbundna genom nitning. Till skillnad 
från gjutna järnkolonner har sådana pelare större böjmotstånd och ger en jämnare 
fördelning av tryck- och dragkrafter. I raffinaderiet förekommer även enklare pelar-
konstruktioner bestående av två U-profiler förbundna med nitade brickor.

De äldre bevarade bjälklagen består av sekundärbalkar av I-järn med gjutna 
betongvalv emellan, sk bremervalv. I betongen syns räfflingen efter gjutformarnas 
brädor.

I gamla råsockerbruket/Södra raff (byggnad 6) är den gamla järnstommen bitvis 
ersatt med en yngre konstruktion med pelare, balkar och bjälklag av armerad betong. 

Raffinadmagasinets förlängning mot öster (byggnad 13) från 1927 har en ur-
sprunglig pelardäckkonstruktion i betong.

Pelar-balkstruktur och innertak med bremervalv i ”Ljusgården” (byggnad 16) 
och betongpelare med gjutet bjälklag i byggnad 13. 

Takkonstruktion 
1890-talsbyggnaderna har smäckra, nitade fackverkstakstolar i järn. Denna konstruk-
tion valdes eftersom de ansågs brandhärdiga och kunde spänna över stora utrymmen. 
Vid bygget introducerades rundade tak med stickbågiga takstolar i järn, en kon-
struktion som senare kom att användas på flera andra sockerbruk i landet. Tak-
stolarna har överram och underram av kraftiga U-balkar och fackverk av enklare 
diagonalstänger av vinkeljärn. De vilar på yttermurarna så de översta våningsplanen 
är helt öppna hallar utan pelare. Takstolarna bär yttertaket utfört av stickvalv i betong 
gjutna mellan I-järnsbalkar (bremervalv). Ytterbeläggningen är svart papp.

I de yngre byggnadsdelarna varierar takkonstruktionerna. I raffinadmagasinets 
förlängning mot öster (byggnad 13) bärs taket av smäckra betongvalv som i sin tur 
bärs

Takkonstruktioner i raffinaderiet (byggnad 15) och dess förlängning (byggnad 
13).  
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av betongpelare. Pannhusets takstol är en nitad fackverkstakstol i järn. Troligen 
återanvändes den ursprungliga takstolen när pannhuset höjdes på 1930-talet.  

För att få in ljus i de djupa fabrikslokalerna hade man lanterniner på taken. Lan-
terninerna har tagits bort på flera ställen eller ersatts med nya. Idag finns lanterniner 
på Södra raff (byggnad 6) och den så kallade Ljusgården (byggnad 16) där ljuset från 
lanterninen strömmar ner i byggnaden i och med det öppna trappschaktet. 

Fönster 
Byggnadernas fasader är präglade av de många fönstren som krävdes för att få in ljus 
i lokalerna. Fönstren på 1890-talsbyggnaderna var från början småspröjsade, fasta 
enkelglasfönster av gjutjärn med öppningsbara ventilationsrutor, men i princip samt-
liga har bytts ut till nyare fönster i omgångar. Fönsterutformningen har då ändrats så 
att det är färre och större rutor. Fönster som byttes vid mitten av 1900-talet har 
bågar av T-järn. De är smäckra och liksom originalfönstren följer de översta rutorna 
fönstrets bågform. De flesta fönstren på de stora fabriksbyggnaderna är dock ersatta 
med tvåglasfönster i aluminium med fuskspröjs mellan eller utanpå glasen. De har en 
förenklad utformning där glaset inte följer bågformen.

Byggnadsdelar uppförda på 1930-40-talet (tex verkstaden i byggnad 11 och delar 
av pannhuset, byggnad 8) har ursprungliga fönster med bågar i plattjärn.

De utrymmen som inte rymt rena tillverkningslokaler har ofta fönster i trä av 
varierande utformning.

Arkitektonisk bearbetning 

1890-talsbyggnaderna 
Trots den rationella utgångspunkten fick byggnaderna även en arkitektonisk bear-
betning. Under den tidiga industrialismen var det viktigt att fabrikerna var dekorativt 
utformade. De var stora och synliga anläggningar, och avsättningsmarknaden för 
produkterna fanns ofta i den direkta omgivningen. Därför var en ståtlig fabriks-
byggnad, med företagets namn väl synligt på fasaden, en betydelsefull del av mark-
nadsföringen. Höga, bolmande skorstenar sågs också som ett tecken på framgång, 
vilket ofta avspeglas i äldre avbildningar.

Den arkitektoniska bearbetningen av Arlövs sockerbruk är sparsmakad och består 
framför allt av fönstrens form och placering, samt dekormurningen i fasaderna. Stil-
mässigt bär fasaderna drag av nyrenässans, vilket är karaktäristiskt för byggandet vid 
sekelskiftet 1900 då renässansens stilelement kunde appliceras på varje slags byggnad. 
I Arlöv kommer stilen tydligast till uttryck genom hur fasaderna är komponerade 
genom en variation i fönsterutformningen på de olika våningsplanen. Botten-
våningen markeras genom rundbågiga fönster och våning 2 och 3 har parställda 
stickbågiga fönster. Norra byggnadslängan har en fjärde våning, som med sina 
mindre fönster påminner om en så kallad attikavåning. 

De gula tegelfasaderna har en enkel, dekorativ utsmyckning i form av horisontella 
listverk och fönsteröverstycken i rödbrunt tegel. Det rödbruna teglet är ett så kallat 
förbländertegel, ett fasadtegel med hårdbränd yta och smala fogar.

”Norra raff” (byggnad 13-15) med strikt fönstersättning och fönsterutformning 
som varierar mellan våningsplanen.  
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Senare byggnader 
Tillbyggnader och påbyggnader har ofta utförts i en anslutande stil för att smälta in 
så mycket som möjligt i det gamla. Detta gäller till exempel pannhusets påbyggnader 
samt de stora tilläggen till Norra och Södra raff som gjorde på 1950-talet (tex bygg-
nad 21).

Mer friliggande tillägg har fått en utformning mer präglad av sin egen tid. 
Exempelvis har verkstads- och kontorsbyggnaden från 1936 (byggnad 11) en stram 
funktionalistisk utformning, samtidigt som den med material och kulörer anknyter till 
de gamla byggnaderna. Detsamma gäller annexet från 1960-talet (byggnad 12).

De senaste årens tillbyggnader har gjorts med en förenklad utformning med fasa-
der i korrugerad plåt. Formmässigt har en anpassning dock skett, i och med att de 
rundade takformerna har tagits upp (byggnad 19 och 22). En byggnad som sticker ut 
är Driftledningscentralen (byggnad 20) från ca år 2000 som har en lekfull, nästan 
postmodernistisk utformning med klara accentfärger i plåtfasaderna.

Raffinaderiet (byggnad 21) från 1950-talet, pannhus (byggnad 22) och driftledningscentral 
(byggnad 20).  



MALMÖ MUSEER | KULTURMILJÖSEKTIONEN | RAPPORT 2016:001 21 

Kulturhistoriska värden 

Livsmedelsindustrin och i synnerhet sockerindustrin är en näring som är och har 
varit utbredd och av stor betydelse i Skåne. Sockerbruket i Arlöv är jämte Örtofta 
sockerbruk de enda verksamma bruken kvar i landet. Sockerbruket är en exponent 
för Arlöv som industrisamhälle mitt en rik jordbruksbygd, och bruket har haft en 
avgörande betydelse för ortens utveckling. Den är och har länge varit en arbetsplats 
för många människor. Detta sammantaget gör att sockerbruket har ett stort samhälls-
historiskt värde, framför allt från ett lokalt perspektiv men även regionalt och natio-
nellt.

Anläggningen är ett landmärke i och med sina storskaliga byggnader som ligger 
exponerat vid stambanan. Industribyggnaderna från sent 1800-tal har på ett för 
industrin typiskt sätt successivt byggts till och förändrats under årens lopp. De äldsta 
byggnaderna är robusta och har en bibehållen karaktär, och de tillägg som gjorts ge-
nom åren skapar årsringar som berättar om verksamhetens långa kontinuitet och ut-
veckling.

Sockerbruket ingår i ett historiskt sammanhang som sträcker sig utanför dess nu-
varande fastighetsgränser. Tillsammans med Sockerbruksparken och det fd kontoret 
med sin hörsal bildas en lokalhistoriskt värdefull miljö.

Byggnadsteknikhistoriskt är de äldsta fabriksbyggnaderna intressanta med sin för 
verksamheten och tiden typiska konstruktion, samt de stickbågiga takstolarna. Vad 
gäller sockerbrukets maskinella utrustning är den inte inventerad i samband med 
denna utredning, men generellt kan konstateras att den har bytts ut genom åren och 
det teknikhistoriska värdet torde vara begränsat.

Att sockerbruket fortfarande är ett verksamt raffinaderi innebär en lång kontinui-
tet som är av värde.

Antikvarisk kommentar 

En stor del av bebyggelsen på Arlövs sockerbruk är q-märkt i detaljplan, vilket inne-
bär bestämmelser angående ändring och underhåll, samt rivningsförbud (se kapitel 
”Lagstiftning, befintliga skydd och utpekanden”).

Detaljplanen baserar sig på Burlövs kommuns bevarandeplan från år 2000, där 
delar av fabriksbebyggelsen markerats som bevarandevärd.

Det skiljer dock något mellan vilka byggnader som är utpekade i bevarandeplanen 
och vilka som är skyddade i detaljplanen. Exempelvis är det nya pannhuset (byggnad 
22) och Driftledningscentralen (byggnad 20) inte utpekade i bevarandeplanen, men 
de är försedda med rivningsförbud i detaljplan. Troligen har denna skillnad uppstått 
av misstag när kartmaterialet till detaljplanen har tagits fram. Det finns även anled-
ning att tro att vissa byggnadsdelar som är utpekade i bevarandeplanen oavsiktligt har 
markerats som särskilt bevarandevärda. Ett sådant exempel är silobyggnaden (bygg-
nad 19). Samtliga dessa tre byggnader är från 1990-talet och har fasader i plåt. Miss-
tanken att dessa relativt moderna byggnader med plåtfasader har markerats av 
misstag stärks av den korta text i bevarandeplanen som beskriver de utpekade 
fabriksbyggnaderna. Där nämns att de har fasader i tegel och är uppförda 1896-1956 
(Burlövs kommuns bevarandeplan, sidan 35). Driftledningscentralen är visserligen en 
byggnad med arkitektoniska ambitioner och inte helt ointressant ur kulturhistoriskt 
hänseende, men den var ännu inte uppförd när bevarandeplanen togs fram.

Utöver plåtbyggnaderna är ett antal mindre tillbyggnader utpekade i bevarande-
planen och försedda med rivningsförbud i detaljplanen. Dessa har troligen markerats 
”av bara farten” eftersom de är sammanbyggda med mer värdefulla byggnader. Detta 
gäller tillbyggnader på södra sidan av Centralbyggnaden (byggnad 10-11), tillbygg-
naden på Sverigekontorets södra sida (byggnad 3-4) samt skjulet som är tillbyggt till 
den gamla verkstadsbyggnaden (byggnad 5). 

Bilden nedan redovisar Malmö Museers bedömning av vilka byggnader som är av 
ett sådant värde att rivningsförbud och skyddsbestämmelser är motiverade. Vid en 
framtida planändring bör en översyn göras av bebyggelsens skydd. 
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Rödmarkerade byggnader är enligt Malmö Museers bedömning av ett sådant kulturhistoriskt 
värde att befintlig q-märkning i detaljplan (rivningsförbud och skyddsbestämmelser) är moti-
verad. De blåmarkerade byggnaderna är också q-märkta, men detta bedöms inte vara motive-
rat.  

1 Personalbyggnad 
2 Gamla växeln 
3 Sverigekontoret 
4 Sverigekontoret (tillbyggnad) 
5 Trädgårdsmästeriet 
6 Södra raff 
7 Torken 
8 Gamla pannhuset (del av Centralbyggnaden) 
9 Produktutveckling (del av Centralbyggnaden) 
10 Turbinhallen (del av Centralbyggnaden) 
11 (del av Centralbyggnaden) 
12 Annexet 
13 Norra raff 
14 Norra raff 
15 Norra raff 
16 Ljusgården 
17 Vattenreningen 
18 Emballagebyggnad 
19 Silobyggnad 
20 DLC 
21 Raffinaderi 
22 Pannhus 
23 Lokstall 
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