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Tabell för de olika funktionerna med mål och åtgärder. 
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Kommunikation               
 
 
 
Handel & service 
 
 
 
Grönska & vatten 
 
 
 
Människorum 
 

Koncept 
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Olika delar av centrum används på olika sätt och 
bör därför ha olika karaktär. Funktionernas roll 
och betydelse varierar också från yta till yta. Där-
för delas centrum upp i tre typer av ytor; stråk, 
platser och länkar.  
 
Förslagen kommer att redovisas typvis och börja 
med en genomgång av målen och åtgärderna för 
funktionerna inom varje typ av yta. Nedan följer 
en kort motivering till avgränsningar och uppdel-
ningar i stråk, platser och länkar. 
 
Stråken står för rörelsen till, från och inom cent-
rum. Här måste framkomligheten vara god både 
för bilister och människor. Eftersom stråken kan-
tas av affärer och service måste det finnas par-
keringsplatser i direkt anslutning. Avgränsningar-

na är gjorda med tanke på hur långt handeln 
sträcker sig och hur människor rör sig genom 
centrum. 
 
Platserna ska i första hand vara till för människor 
och deras aktiviteter. Bilen får träda tillbaka men 
möjligheten att parkera och ta sig fram ska fin-
nas. Östra sidan av Gamla torg kommer att be-
handlas som en länk då den är avskuren från 
torget av vägen och den höga trafikfrekvensen 
gör det olämpligt att koppla ihop ytorna. 
 
Länkarna är till för att binda samman platserna 
och stråken. Länkarna ska locka gående till för-
flyttning, men också erbjuda vila. Dessa ytor 
känns idag ogästvänliga och bryter sönder cent-
rum på ett negativt sett. 

STRÅK                                        PLATSER                                  LÄNKAR 



 Nya funktioner 
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Förslaget går i sin helhet ut på att förbättra de 
ytor som finns genom att skapa rum med tydliga-
re och förbättrade funktioner. För att detta ska 
vara möjligt minskas körytorna till fördel för stör-
re och mer sammanhängande ytor för människor 
att vistas på. De olika platserna får skiljda karak-
tärer för att förhöja upplevelsen och rörelsen ge-
nom centrum. 
 
Kommunikation 
I förslaget minskas kör- och parkeringsytorna 
utan att tillgängligheten för motorfordonen går 
förlorad. En av de större förändringarna är att 
Garvaregatan smalnas av och enkelriktas för att 
endast tillåta infart till Nya torg. Körytan på Gar-
varegatan och runt Nya torg förhöjs och integre-
ras med omgivande ytor för att minska hastighe-
ten. Parkering är fortfarande möjlig runt Nya torg 
men placeras längs gårdsgatorna för att hålla en 
större yta fri från bilar. Tomten mellan Nya torg 
och Storgatan bebyggs med ett parkeringshus
(se bilaga) för att erbjuda fler parkeringar. Stor-
gatan behåller i stort dagens utseende men ma-
terialet på parkeringsytorna byts från asfalt till en 
kombination av Pelleplattor1 och grus för att öka 
infiltrationsytorna till träden. Infarten från Storga-
tan till Gamla torg förflyttas från torgets nordöstra 
hörn till mitten av torgets östra sida för att möjlig-
göra en större vistelseyta runt fontänen. Parker-
ingsytan effektiviseras och erbjuder nästan lika 
många parkeringsplatser som tidigare. Råbyga-
tan görs om till gårdsgata där körytans framto-
ning dämpas och underordnas gaturummet istäl-
let för tvärtom. Separata cykelbanor av asfalt an-
läggs längs Nygatan och Banksidan. Cykelba-
norna längs Storgatan asfalteras för att tydliggö-
ra funktionen. Flera nya cykelställ placeras ut på 
ytorna för människor. 
 
Handel & service 
De breddade trottoarerna och större samman-
hängande vistelseytorna ökar trivseln för männi-
skor som rör sig i området. De förbättrar också 
möjligheten till uteserveringar och möjliggör nya 
entréer från Garvaregatan. Den nya utformning-
en skapar dessutom en jämnare rörelse genom 

centrum och tydliggör affärsstråken. Den nya 
byggnaden längs Storgatan erbjuder fler centrala 
butikslokaler. 
 
Grönska & vatten 
Eftersom grönskan i stort sett saknas i de centra-
la delarna förvandlas Nya torg från en asfalts-
plan till ett grönskande torg. Trädraderna längs 
Storgatan och Gamla torg förstärks och infiltra-
tionsytorna ökas. Där det är möjligt planteras 
markvegetation för att ytterligare förbättra trä-
dens miljö och skapa ett grönare rum. Banksidan 
breddas för att göra plats för träd och markvege-
tation och knyter samman grönskan från Storga-
tan ner till den nya grönskan i början på Råbyga-
tan. I slutet av Råbygatan minskas och förstärks 
det osymmetriska rummet genom att plantera  
träd och markvegetation parallellt med respekti-
ve huskropp. För att skilja och tydliggöra de olika 
ytorna används olika typer av grönska. Stråken 
kantas av lindar medan länkarna planteras med 
oxel. Oxel är ett mindre träd som ger känslan av 
ett mer ombonat rum. Nya torg täcks med hy-
bridplataner som tål att formas och beskäras runt 
de fem rummen. Gamla torg kantas av hybrid-
apel som blommar på våren och ger ett ombonat 
intryck. Förutom träd ramar formklippta häckar 
av avenbok in mindre platser och cykelställ. Som 
markvegetation används främst vintergröna och 
småbladig murgröna som behåller grönskan året 
runt. På några ställen planteras kaprifol för att ge 
liv åt slutna fasader och andra döda ytor. Ett av 
rummen på Nya torg lyfter fram vattnet i cent-
rum. 
 
Människorum 
Förslaget samlar ihop och ökar ytorna för vistel-
se. Nya torg rensas från bilar och erbjuder fem 
rum med olika karaktärer för att ge spänning och 
skapa ytor där alla kan trivas. Gamla torgs norra 
del görs helt bilfri men behålls som en öppen yta 
med fontänen i centrum. På länkarna skapas 
rum med grönska och sittplatser och på Råbyga-
tan integreras den öppna ytan på mitten till en 
liten torgbildning. Nya sittplatser skapas i möble-
ringszonerna på Storgatan och Råbygatan. 

1) Pelleplattan tillverkas av Vegtech och fungerar som en 
markarmering. Ytan blir både körbar och genomsläpplig. 
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> 4 våningar 

   3 våningar 

   2 våningar 

   1 våning 

Kör- och parkeringsytor 

Separata cykelbanor 

Människorum 

Gårdsgata 

Träd 

RÅBYGATAN 

STORGATAN 

GAMLA TORG 

Skala 1: 2 000 0           20        40          60         80         100 meter 
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Människorum Fler sittplatser. Möjlighet till vila. 

Stråken 
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Kommunikation 
Framkomlighet för både for-
don och människor. 

Färre utfarter, sammanhäng-
ande stråk och bra underlag. 

Grönska & vatten 

Handel & service 

Fler träd och större infiltra-
tionsytor. Mer markvegeta-
tion. Beskärningsprogram och 
utbildning. 

Parkeringsplatser nära buti-
kerna. Möbleringszoner för 
sittplatser och reklam. Färre 
nivåskillnader. 

Bra butikslägen. Tillgänglig-
het. 

Mer grönska och förbättrad 
levnadsmiljö för de befintliga 
träden. 

Mål Åtgärder 
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GARVAREGATAN 

B
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D
AN

 

RÅBYGATAN 

STORGATAN 

GAMLA TORG 

RINGSJÖVÄGEN 

Skala 1: 2 000 0          20         40         60         80        100 meter 
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> 4 våningar 

   3 våningar 

   2 våningar 

   1 våning 

      Träd 



 

Nygatan 

Nygatan sträcker sig genom orten i 
nordsydlig riktning och går förbi 
både Nya och Gamla torg. I norr 
avslutas gatan med det gamla sta-
tionshuset. Järnvägen är också 
orsaken till att gatan anlades, som 
ett stråk mellan centrum och statio-
nen som på den tiden låg norr om 
orten. Karaktären på gaturummet 
varierar.  Närmast Gamla torg kan-
tas gatan av två– och trevånings-
hus från 60-talet, medan bebyggel-
sen längs Nya torg är betydligt äld-
re och av kulturhistorisk karaktär. 
Idag upplevs gatan som lång och 
rak vilket bidrar till fortkörning. 
Framkomligheten för gående och 
cyklister är av skiftande kvalitet. 
Cyklisterna är hänvisade till körba-
nan trots att det är en av de gator 
som används mycket av barn till 
och från skolan.  

DAGSLÄGE 

32 Skala 1:600 0                 10                   20                 30 meter 

A 

A 

Norra delen av Nygatan 

Södra delen av Nygatan 



 

FÖRÄNDRING 
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B 

B 

Ny asfalterad cykelbana 
längs gatans västra sida. 

Körytan höjs och integreras 
med Nya torg. Höjningen fun-
gerar också dämpande på 
hastigheten. 

Trottoaren beläggs med be-
tongplattor för att öka till-
gängligheten och ges över-
ordnad betydelse i förhållan-
de till tvärgatorna. 

Norra delen av Nygatan 

Södra delen av Nygatan 

Ny asfalterad cykelbana 
längs gatans västra sida. 

Skala 1:600 0                  10                  20                  30 meter 
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Vy från Nygatan. 

DAGSLÄGE 

1,5                7,25                 2,25 meter 

  Asfalt          Smågatsten          Asfalt 

11 m 

Gång               Körbana           Gång 

Sektion A-A 
Skala 1:200 



 

FÖRÄNDRING 
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Vy från Nygatan med föreslagna förändringar. 

1,5   1,75             5,5              2,25 meter 

11 m 

Gång  Cykel      Körbana          Gång 

Betongplattor  Asfalt    Smågatsten     Betongplattor 

Ny belysning 

Sektion B-B 
Skala 1:200 
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Storgatan 

A 

A 

DAGSLÄGE 
Rummet flyter ut i 
en obebyggd tomt. 

Parkering finns längs 
gatans båda sidor. 

Trottoaren är upp-
delad i gång– och 
cykelväg men funk-
tionerna är otydliga 
eftersom markmate-
rialet är detsamma. 

Lindarna är planterade med för stora 
avstånd för att upplevas som ett sam-
manhängande element.  
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Skala 1:600 0                  10                   20                  30 meter 

FÖRÄNDRING 

Markvegetation av vintergröna 
tillsätts för att markera korsning-
ar och övergångsställen.  

Parkeringsytorna behålls men 
fungerar också som infiltrations-
ytor för träden med pelleplattor 
och grov grus. 

Cykelbanan asfalteras för 
att tydliggöra funktionen. 

Dubbelt så många träd 
ramar in rummet. 

Nya byggnader håller 
ihop gaturummet. 

Längs huskropparna görs en 
möbleringszon för sittplatser 
och butikernas reklam.  

B 

B 



 

Vy från Storgatan. 
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DAGSLÄGE 

Sektion A-A 
Skala 1:200 

3        1,5    1     2                 6,25                2     1   1,5     2,25 meter 
Gång    Cykel         P            Körbana              P        Cykel  Gång  

20,5 m 

Betongplattor                          Asfalt                           Betongplattor  
Smågatsten                      Smågatsten  
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FÖRÄNDRING 

Sektion A-A 
Skala 1:200 

 1      2     1,5         3                   6,25                  3       1,5  1,75  0,5 meter 
Möbleringszon Gång  Cykel      P             Körbana                P      Cykel Gång Möbleringszon 

20,5 m 

Smågatsten                Asfalt                         Asfalt                          Asfalt           Smågatsten 

Ny byggnad 

Betongplattor    Pelleplattor med grus    Pelleplattor med grus     Betongplattor 

Vy från Storgatan med föreslagna förändringar. 
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Råbygatan 

B1 

B1 

DAGSLÄGE 

A1 

A1 
Brett gaturum. 

Hög mur som ger ett kalt 
intryck från Gamla torg. 

Smalt gaturum 
med yt terst 
smala trottoarer. 

Öppen yta som 
inte tas tillvara i 
gaturummet. 

Parkering 

Gaturummets bredd varie-
rar mellan 7 och 14 meter.  

Parkering 

Råbygatan är den äldsta be-
varade gatan i Hörby och 
kantas av flera hus med höga 
bevarandevärden.  

Körbanan av asfalt 
tar över hela rummet.  

Nya  lindar planteras längs 
muren för att binda samman 
Råbygatan med resten av 
centrum och ge ett trevligare 
intryck från Gamla torg.  
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FÖRÄNDRING 

B2 

Ytan integreras 
i gaturummet. 

Avsmalnad köryta 
till förmån för breda-
re trottoarer. 

Nya träd planteras parallellt 
med huskropparna och för-
stärker och ramar in det 
osymmetriska rummet. 

A2 

A2 

Gaturummet 
flyter ut. 

Gatan görs om till gårds-
gata. Hela markytan be-
läggs med smågatsten 
som är slipad på de rena 
gångytorna och råhuggen 
på körytorna och möble-
ringszonerna. 

B2 

Skala 1: 600 0                  10                   20                  30 meter 

Skillnaden mellan slipad och rå-
huggen smågatsten. Kalendega-
tan, Malmö. 



 

Vy från Råbygatan. 
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DAGSLÄGE 

Sektion A1-A1 
Skala 1:200 

2                    7                      2          3 meter 

14 m 

Gång           Körbana               P       Gång 
Smågatsten           Asfalt                      Smågatsten 
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FÖRÄNDRING 

Vy från Råbygatan med föreslagna förändringar. 

 0,5   2                 6                    2      1      2    0,5 meter 

14 m 

Möbleringszon              Gårdsgata         P                   Möbleringszon   
Gång                                        Gång 

Slät smågatsten                          Slät smågatsten  

Sektion B1-B1 
Skala 1:200 

Smågatsten               Smågatsten   Pelleplattor             Smågatsten 
                                                         med grus 
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DAGSLÄGE 

Vy från Råbygatan. 

Sektion A2-A2 
Skala 1:200 

1              6                0,5 meter 

7 m 

Gång    Körbana         Gång 
 Plattor        Asfalt          Plattor 



 

FÖRÄNDRING 
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7 m 

Slät smågatsten Smågatsten Slät smågatsten  

Sektion B2-B2 
Skala 1:200 

1,5           4            1,5 meter 
Gång  Gårdsgata    Gång 

Vy från Råbygatan med föreslagna förändringar. 



 

Människorum 

Platserna 
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Kommunikation 

Grönska & vatten 

Handel & service 

Ökad tillgänglighet för gående 
och cyklister. Låg hastighet 
på fordon. 

Stora öppna ytor på Gamla 
torg. Olika upplevelser på Nya 
torg. Strukturerade rum med 
tydliga funktioner. Belyst 
grönska och målpunkter. Kör-
bara markytor. 

Fler träd och mer markvege-
tation. Mindre hårdgjorda ytor. 
Ny park med vatten och 
grönska. 

Bredare trottoarer. Få nivå-
skillnader. 

Få nivåskillnader och jämna 
ytor. Fler cykelställ. Ingen as-
falt och smala körbara ytor.  

Goda butikslägen. Större möj-
ligheter för servering och re-
klam utanför butikerna. 

Fler och större ytor för männi-
skor att träffas och återhämta 
sig på som också ger plats för 
framträden och marknads-
stånd. Variation och trygghet i 
det offentliga rummet.  

Mer vatten och grönska med 
större variation. 

Mål Åtgärder 
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GARVAREGATAN 

RÅBYGATAN 

STORGATAN 

GAMLA TORG 

RINGSJÖVÄGEN 

Skala 1: 2 000 0          20         40         60         80        100 meter 
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> 4 våningar 

   3 våningar 

   2 våningar 

   1 våning 

      Träd 
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Nya torg 
DAGSLÄGE 

Sliten grönyta med informa-
tionstavla och offentlig toalett. 

Körbanan är hela 10 m 
bred och medför höga 
hastigheter. 

Fin solsida med vackra 
gamla byggnader. 

Grönyta med fontän och dåliga 
tujahäckar. 

Parkeringsytorna 
rymmer 80 platser. 

Rummet flyter ut i 
en parkeringsyta 
med bakgårdska-
raktär. Skala 1:600 0                  10                   20                 30 meter 
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Rum med café. 

Öppen samlingsyta som görs om 
till isbana på vintern. Lilla Nyga-
tan, Malmö. 

Rum med vattenspegel, 
vassbädd och sprutande 
vattenstrålar. 

Lekrum med sandlåda, klät-
terställning och stenklot. B7 

Ombonat planterat rum med 
pergola, rosor och syren.  

Skala 1:600 0                  10                  20                  30 meter 

FÖRÄNDRING 

Nytt parkeringshus 
som sluter rummet och 
genererar nya parker-
ingsplatser, se bilaga. 

Torget blir den park som saknas i centrala Hörby. 
Hela den grusbelagda torgytan planteras med hy-
bridplataner och ur grönskan skärs fem rum med 
helt skilda karaktärer. Rummen avgränsas med 
låga formklippta häckar i avenbok. Trottoarerna 
och gångarna genom parken beläggs med be-
tongplattor. 

Garvaregatan enkelrik-
tas och tillåter endast 
infart till Nya torg. 

Totalt 53 snedställda parkerings-
platser ligger infällda under 
grönskan runt torget. 

Breddade trottoarer runt 
torget möjliggör servering.  

Upphöjd köryta i små-
gatsten. Moturs enkel-
riktad gårdsgata runt 
torgets södra, östra 
och norra sida. 

Nya cykelställ i 
torgets fyra hörn. 



 

Vy över Nya torg med föreslagna förändringar. 

Vy över Nya torg. 
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Gamla torg 
DAGSLÄGE 

Cykelställ och några av träden mitt i parker-
ingsytan på torget. 

Busshållsplats 

Gamla torg rym-
mer 50 parker-
ingsplaster. 

Fontänen anlades samtidigt som torget 
byggdes om –86 och ligger omgärdad 
av kör– och parkeringsytor. 

Norra sidan av torget är en populär samlings-
plats på sommaren. 

Östra sidan av torget, Bank-
sidan, behandlas senare i 
arbetet som en av länkarna. 

Skala 1:600 0                  10                  20                  30 meter 
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Lindarna byts ut mot blom-
mande hybridapel som är ett 
mindre träd än linden och ger 
karaktär och ett mer ombonat 
intryck.  

Skala 1:600 0                  10                  20                  30 meter 

FÖRÄNDRING 

Ny infart mitt på torget för 
att frigöra en samman-
hållen vistelseyta i norra 
delen. 

Ny parkering 
med 40 platser. 

Östra sidan av torget, Bank-
sidan, behandlas senare i 
arbetet som en av länkarna. 

Vistelseytan beläggs med små-
gatsten och granithällar. Kalen-
degatan, Malmö. 

Flera nya cykelställ på vistel-
seytorna, omgärdade av låga 
formklippta häckar i avenbok. 

Sittplatserna och vis-
telseytan ramas in av 
låga formklippta 
häckar i avenbok. 

Ytan närmast butikerna på norra 
sidan höjs upp för att göra entré-
erna tillgängliga.  



 

Vy över Gamla torg. 

54 

Vy över Gamla torg med föreslagna förändringar. 
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Människorum 

Kommunikation 

Grönska & vatten 

Handel & service 

Ytor för människor med hög 
framkomlighet. Tydlig riktning 
som erbjuder både vila och 
rörelse. 

Bredare trottoarer och mycket 
grönska som ramar in och for-
mar rummet. 

Plantera mindre träd, t ex 
oxel. Markvegetation som 
dämpar ljud och minskar de 
öppna ytorna. 

Bredare gångytor och trevli-
gare rum som möjliggör att 
öppna upp slutna fasader. 

Släta material, smalare kör-
ytor. 

Fler synliga butiker. 

Möjlighet till vila och möten. 

Införa grönska som gärna får 
bryta mot lindarna på stråken. 

Mål Åtgärder 

Länkarna 

56 
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GARVAREGATAN 

RÅBYGATAN 

STORGATAN 

GAMLA TORG 

RINGSJÖVÄGEN 

Skala 1: 2 000 0          20         40         60         80        100 meter 
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> 4 våningar 

   3 våningar 

   2 våningar 

   1 våning 

      Träd 
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Garvaregatan används idag som in– 
och utfart till Nya torg. Gatan kantas 
av slutna fasader som ger ett dött 
och tråkigt intryck. Det enda som 
syns av Nya torg från Storgatan är 
dessutom bara parkering och inbju-
der inte till förflyttning. Hela ytan är 
asfalterad. 
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Garvaregatan 

DAGSLÄGE 

Skala 1:300 0                   5                   10                  15 meter 

A 

A 



 

För att lätta upp den slut-
na tegelfasaden planteras 
kaprifol som får klättra på 
väggen.  

59 

FÖRÄNDRING 

Gatan blir enkelriktad in mot 
Nya torg för att kunna bredda 
trottoarerna och få in ny 
grönska. 

De breddade trottoarerna 
ger bättre förutsättningar 
för butiksägare att öppna 
upp sina fasader och bju-
der in människor att röra 
sig genom länken. 

Markvegetationen förbättrar 
levnadsmiljön för träden och 
mjukar upp känslan av rum-
met. 

Träd i form av oxlar ger 
liv åt rummet och kny-
ter ihop Storgatan med 
Nya torg. 

Körytan höjs upp och utfor-
mas som en gårdsgata för att 
dämpa hastigheten. 

Skala 1:300 0                   5                    10                 15 meter 

B 

B 
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DAGSLÄGE 

Vy över Garvaregatan. 

Sektion A-A 
Skala 1:200 

11,5 m 

 2                       8                      1,5 meter 
Gång               Körbana              Gång   
Asfalt                 Asfalt                 Asfalt 
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FÖRÄNDRING 

Vy över Garvaregatan med föreslagna förändringar. 

Sektion B-B 
Skala 1:200 

Smågatsten            Plantering  Plantering            Smågatsten 

0,5   2     1,5        3,5        1      2     1 meter 
Möbleringszon  Gång       Körbana      Gång   Möbleringszon 

Betongplattor      Asfalt        Betongplattor 

11,5 m 



 

Trottoaren på Banksidan är 
den enda säkra vägen mellan 
Råbygatan och resten av 
centrum. Idag är platsen till 
största del utformad för den 
busshållsplats som ligger här, 
vilket också medför att körytan 
mellan trottoaren och torgytan 
är 10 meter bred.  Bredden på 
rummet  ger en otrygg känsla 
och det finns ingen plats som 
inbjuder till vila. 
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Banksidan 

Skala 1:300 0                   5                   10                  15 meter 

DAGSLÄGE 

A 

A 
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Skala 1:300 0                   5                    10                 15 meter 

FÖRÄNDRING 

För att kunna förbättra utformning-
en breddas trottoaren och vägen 
skjuts 1,5 meter mot väster. För-
skjutningen tas upp av Gamla torg. 

En ny asfalterad cykelväg 
knyter samman befintliga 
cykelvägar längs Ringsjövä-
gen och Storgatan.  

Träd av oxel planteras för att 
rama in rummet och knyta 
ihop grönskan på Storgatan 
och Råbygatan.  

Möbleringszonen närmast 
husfasaderna erbjuder 
sittplatser för människor 
och skyltläge för butiker.  

Cykelvägen förskjuts i sidled 
för att ge fri yta åt resenärer 
som ska kliva av och på 
bussen.  

Nya cykelställ på armerad 
grusyta ramas in av låga 
formklippta häckar i avenbok. 

Markvegetation och sittplat-
ser ger ett mer ombonat in-
tryck och ökar tryggheten.  

B 
B 



 

Vy över Banksidan. 
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DAGSLÄGE 

Betongplattor  Smågatsten 

Sektion A-A 
Skala 1:200 

5 m 

Gång  Gång  
2,5    2,5 meter 
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Vy över Banksidan med föreslagna förändringar. 

FÖRÄNDRING 

Sektion B-B 
Skala 1:200 

 2      1   1,5  1,5  0,5 meter 
Gång    Cykel Gång Möbleringszon 

6,5 m 

Betongplattor    Asfalt          Smågatsten 
Plantering     Betongplattor         



 

Häckar som blir murar av ljus på vintern. Bantorget, Lund. 

För att fullfölja förslagen och verkligen ge skilj-
da  karaktär på de olika  ytorna är det viktigt att 
inte glömma bort hur de upplevs under dygnets 
mörka timmar. Belysning är ett viktigt redskap 
för att ge trygghet och skapa sammanhang i 
omgivningen.  
 
Stråken kräver god framkomlighet även på kväl-
lar och nätter och får en traditionell belysning 
som lyser upp markytan. Extra belysning ska 
finnas vid övergångsställena för att minska 
olycksrisken. Råbygatan skiljer sig från de övri-
ga stråken med sin utformning som gårdsgata 
och kräver större noggrannhet vid ljussättning-
en. Armaturen bör vara lågmäld och gå i klas-
sisk stil och det finns också möjlighet att belysa 
fasader och grönska. 
 
Platserna måste kännas trygga att vistas på 
även under de mörka timmarna och stor vikt 
läggs vid att belysa grönska och målpunkter. På 
Nya torg belyses särskilt grönskan i rummen 
och gångytorna genom torget. Samlingsplatsen 
i mitten som blir isbana på vintern ger liv och 
rörelse även efter att butikerna har stängt. Fon-
tänen på Gamla torg är en viktig mötesplats och 
kan ljussättas mer experimentellt med olika fär-
ger under de olika årstiderna. 
 
Länkarna ska locka till rörelse och innehåller 
mycket grönska. För att inte ge en otrygg käns-
la när det är mörkt belyses både grönskan, fa-
saderna och marken för att skapa ett rum av 
ljus. Armaturen och ljusets färg måste väljas 
med omsorg så att färgerna bibehålls och rum-
met inte känns kalt och dött. Ljuset ska vara 
välkomnande och inramande och inte kännas 
som att hamna under en förhörslampa. 
 
Att belysa grönska kräver ofta olika ljussättning-
ar beroende på årstid och hur kraftigt lövverket 
är. Under vintertid skulle de låga häckarna i 
avenbok kunna kläs med tyg och bli ljusmurar 
runt cykelställ och människorum.  
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Belysning 

Belysta fasader ger ett ombonat intryck. B9 

Stilren belysning som inte bländar. B8 

Belysta träd skapar variation och trygghet samtidigt som 
det lyfter rummet. Linderöd. 

En befintlig välkomnande ljussättning över Ringsjövägen.  
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Ytan rymmer 65 
parkeringsplatser. 

Parkeringen ramas 
in av en grönskan-
de mur för att 
skapa liv och 
tydliga rum. 

Infart till parkering 
och varuintag från 
Tingsgatan. 

Varje plan rym-
mer 60 platser. 

Utrymme 
för hiss och 
trappor. 

Fasaden lättas 
upp med klät-
terväxter. 

Infart till parkerings-
huset och varuintag 
från Tingsgatan. Infart från 

Nya torg. 

Alternativ 2: Parkeringsyta 

Alternativ 1: Parkeringshus 

Ti
ng

sg
at

an
 

Storgatan 

G
arvaregatan 

Smal infart till System-
bolagets varuintag. 

Bilaga 

DAGSLÄGE FÖRÄNDRING 

Den obebyggda ytan mellan Nya torg och 
Storgatan låter rummen flyta ut och ger ett 
ovårdat intryck. Den kala och ostrukturerade 
asfaltsytan används som parkering och last-
zon. Byggnaderna vänder sig bort från ytan 
vilket ger en otrygg känsla. Här finns många 
flyktvägar och alltid någon vrå att gömma sig i 
vilket också ökar risken för skadegörelse. 

Systembolaget 

NYA TORG 

STORGATAN 

N
YG

AT
AN

 

GAMLA TORG 

NYA TORG 

STORGATAN 

N
YG

AT
AN

 

GAMLA TORG 

Nya torg 

Slitna byggnader 
med ogästvänliga 
överbyggnader. Infart från 

Nya torg. 

Nya butikslokaler ramar in 
och ger liv åt Storgatan. 

Nya butikslokaler ramar in 
och ger liv åt Storgatan. 

Träden 
bevaras. 

Skala 1:1 500 

Skala 1:1 500 



 



 



 


