Lunds nya stadsdel
i mötet
m tet mellan stad och land

Examensarbete 20 poäng
av Elin Karlsson 2003
Blekinge Tekniska Högskola
Institutionen för Fysisk planering i Karlskrona

2

FÖRORD
Skriften som du håller i din hand är ett examensarbete, motsvaranade 20 högskolepoäng, och utgör
den avslutande delen i programmet för Fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola.
Valet av ämne kom sig av de frågeställningar jag
haft kring stadsplanering i stadens ytterområden.
Jag ville veta hur man planerar där staden inte gav
givna ramar att förhålla sig till, som till exempel kajkanter eller bebyggelse. Detta blev för mig en utmaning som jag antog. Jag ville inte skriva en teoretisk uppsats om dessa frågeställningar, utan arbeta med ett konkret exempel. Valet av stad, berodde på dess måttliga storlek och att jag vid tillfället var bosatt i i Lund.
Jag vill ge mitt tack till alla ni som bidragit med datahjälp, korrekturläsning och intressanta diskussioner.
Ett särskilt tack til min handledare Bengt Jackobsson för trevliga och givande diskussioner. Tack!

Elin Karlsson
Lund 2003-08-20

3

4

SAMMANFATTNING

En god och fungerande stadsdel utanför stadskärnan kräver omsorgsfull utformning. I stadens ut-

I mitt examensarbete har jag arbetat konkret med
stadsutveckling utanför stadskärnan, där jag valt

sade jordbrukslandskapet. Gator, för olika trafikslag, länkar samman den nya stadsdelen med

kant finns inte samma underlag för urbant liv och
därför ställs höga krav på planeringen. En ny stads-

ett planområde 2 km nordväst om Lunds stadskärna. Skissarbetet har varit en kontinuerlig del

omgivande områden. Även grönskan är en viktig
faktor ii att integrera det nya med det befintliga.

del måste möta sin omgivning och ses utifrån staden som helhet. I mitt arbete har jag lyft fram

genom hela processen och skett parallellt med det
övriga arbetet. Efter att ha inhämtat kunskap om

Planförslaget i sin helhet kan ses på sidan 41.

vikten av att förhålla sig till omgivande områden,
landskapet samt stadskärnan och ta till vara på

planområdet och Lund påbörjades en analys av
området och dess omgivning. Utifrån analysens

Lokaliseringen har varit viktig i mitt arbete, så även
utformningen. Stadsdelen kännetecknas av varia-

deras kvalitéer. Det nya området måste också tillföra den befintliga omgivningen kvalitéer. En vital

slutsatser formades viktiga utgångspunkter i förslaget, som påverkade mitt fortsatta skissarbete.

tion och mångfald. Bebyggelsen innehåller både
bostäder och verksamhet. Rörelsestråk har sam-

stad måste integrera stadsdelar och dess funktioner med varandra.

Det mest grundläggande och tidskrävande arbetet

lats upp och skapat starka stråk. Längs med dessa
stråk har platser och verksamheter, som generar

En hållbar stadsuteckling innebär att planera för

har varit områdets struktur och dess förhållande
till omgivningen. Närstudier av kvarter och platser

rörelse, placerats tillsammans med platser som
kräver rörelse för att fungera. Underlaget för ett

ett blandat stadsliv. En god stadsstruktur tillåter
förändring och därför är funktion underordnad pla-

har också varit en viktig del i arbetet, då de ska
fungera i sitt sammanhang. Genom litteraturstudier

urbant liv ökar därför i staddelen.

cering och utformning. Det måste finnas en mångfald såväl i området som i byggnaderna. Underla-

om stadsutveckling och planering har kunskaps
hämtats, studerats och analyserats.

Grönskan har varit viktig i mitt arbete med att skapa
en upplevelserik och vacker stadsdel. Flera platser

Den nya stadsdelen tillhör staden Lund och har

och kvarter har gestaltats. I min gestaltning har
jag lagt stor vikt på grönskan och rumsligheten.

get för ett publikt liv är mindre i områden utanför
stadskärnan, vilket gör de publika rummen till en
viktig fråga.

därför en tät och stadsmässig karaktär. Tätheten
tydliggör också stadens avslut mot det högt klas-
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INLEDNING

Problemformulering

Läsanvisning

Många städer expanderar och tillgänglig mark i
stadens periferi tas i anspråk. Vilka kvaliteter finns

Varje kapitel inleds med en sammanfattning som
beskriver kapitlet som helhet.

det där och hur tar man tillvara på dem på bästa
sätt? Vad behövs för att skapa en god urban miljö

Första kapitlet tar kort upp stadsutveckling utan-

utanför stadskärnan? Det är av stor vikt att hänsyn tas till den befintliga omgivningen och dess

för stadskärnan, där jag valt ut intressanta och
viktiga delar för mitt planarbete.

funktioner, samt att kvalitéer tas tillvara och utnyttjas. Det kan också finnas brister i omgivningen,
kvalitéer som saknas. Hur kan planområdet bidra
till större mångfald, i framförallt västra Lund?

Andra kapitlet tar upp utgångspunkter för Lund
och planområdet.
Tredje kapitlet beskriver planområdet kort.

Planområdet är beläget i Lunds västra ytterom-

Bakgrund
Efterfrågan på attraktiva miljöer för boende, företag och offentlig verksamhet är stor i Lund.
Den lediga markytan i stadskärnan är inte stor.
Staden är också en ömtålig kulturhistorisk miljö.
Kommunen har pekat ut områden med exploateringsmöjligheter i perifera lägen. Enligt kommunens utbyggnadsprogram ska planområdet
Värpinge Norr byggas ut med ca 700 bostäder,
med påbörjad utbyggnad under perioden 20082012.

Syfte
Detta arbete syftar till att lägga grunder för en
utbyggnad av en ny stadsdel i västra Lund med
bostadsbebyggelse och möjlighet till integrerad

råde, där staden möter landskapet, 2 kilometer
från stadskärnan. Relationen till staden och landet blir central. Planområdets struktur och gestaltning är en viktig del av arbetet att skapa en
en nya stadsdel på Värpinge Norr. Upplevelsen av
området utifrån, dess siluett och landskapsbild är
också viktig för den nya etableringen.

Fjärdekapitlet gör en grundläggande beskrivning
av planområdet och dess omgivning
Femte kapitlet analyserar brister och kvalitéer, och
utifrån dem görs viktiga ställningstaganden
Sjätte kapitlet beskriver mitt planförslag och sista
delen visar illustrationer över platser och kvarter.

Jorbruksmarken är en central fråga kring Värpinge
Norrs utbyggnad. Infrastrukturen kring planområdet ger begränsningar för den nya expansionen. Vältrafikerade vägar angränsar området
både i norr och i väster. En kraftledning korsar
Värpinge by och fortsätter genom bebyggelsen
söder ut. Väster om Södra Ringvägen är några av
Lunds vindkraftverk placerade. Dessa element
skapar störningar som påverkar planområdet

verksamhet. Att utifrån omgivningens kvalitéer
och brister, skapa en stadsdel kopplad till sitt
sammanhang. Att genom symbios mellan det befintliga och det nya öka integrationen och frambringa en god stadsmiljö. Syftet är också att
skapa en stadsdel med egen identitet.
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Stadsdelens relation till sin omgivning

GOD STADSUTVECKLING
UTANFÖR STADSKÄRNAN

grönska finns i dessa glesare områden, men av-

Förort och ytterstad är namn som ofta förknip-

ståndet till såväl landet som stadskärnan ökar och
ianspråktagandet av mark blir större. Det finns

pas med karaktärslösa områden mellan stadens
kärna och landskapet. En luddig och odefinierad

också exempel på städer där stadskroppen är mer
kompakt och utgörs av i princip hela stadskär-

kant mellan stadskärnan och landskapet. Stadsdelar är beståndsdelar som i dialog med varandra

nan. Dessa städer är ofta mindre. Här finns en
tydlighet i vad som tillhör landskapet och vad som

skapar staden. Tillgänglighet till stadsdelens omgivning är grundläggande för en god stads-

tillhör den byggda staden, vilket förenklar läsbar-

utveckling. Här nedan diskuteras omgivningens
betydelse för en ny stadsdel och vikten av att förhålla sig till det befintliga, men också om hur man
skapar förutsättningar för en framtida stadsutveckling.
Förhållandet till landskapet
Närheten till naturen och grönskan utgör en stor
kvalité för invånare i stadens periferi, såväl fyI detta kapitel diskuteras vikten av att vid planering förhålla sig till omgivningen och tillfredställa
en stadsdels olika behov. Texten är skriven för att
väcka en process och tankar kring stadsutveckling
utanför stadskärnan, som sedan bärs med genom
rapporten. Den är skriven med planområdet och
staden Lund som utgångspunkt och kan därför
upplevas som vinklad i stadsutvecklingsdebatten.
Detta kapitel strävar inte efter att skapa ett ideal.
Alla städer har sina utgångspunkter och kvalitéer
och så ska det förbli. Låt planeringen vara ett red-

siskt som rent visuellt. Men trots den moderna
ytterstadens fysiska närhet till naturen och
omlandet, saknas många gånger en tydlig koppling mellan stad och land. I dessa områden utgör

URBINO -staden möter land

ofta huvudgator stora barriärer mellan människan och landskapet. Bebyggelsen vänder sig mot

heten. Det omgivande landskapet är inte alltid ett
tillgängligt
landskap,
som
t.
ex.

stadsdelens mitt, med ryggen mot sin omgivning.
Många stadskroppar, det vill säga hela tätorten,

jorbrukslandskapet. Trots det måste man vid utbyggnad ta ställning till hur bebyggelsen ska möta

utgår ifrån sin stadskärna, ju längre från kärnan
desto glesare blir bebyggelsen. Möjligheten till mer

sin omgivning.

skap för att förstärka dess identitet. Texten är ett
underlag för mitt arbete och flera av mina val i
arbetet vilar på följande diskussion.Böckerna: Att
bygga i Skåne (2001), Stadsdelens vardagsrum

(2000), Stadsarkitektur (1999), Människans natur (1998) och Det lilla grannskapet (1997)ligger
till grund för mitt resonemang kring stadsdelens
relation till sin omgivning.

Bebyggelsens förhållande till landskapet
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Av vilken anledning väljer människor att bo i stadens utkant? Detta är inte en fråga som besvaras

funktionsenklaver består ofta av breda trafikleder, som utgör barriärer för korsande kommuni-

till en social påfrestning där människor, med exempelvis samma ålder, ursprung, social bakgrund

i denna text, men är mycket intressant i diskussionen kring förhållandet till landskapet. Är det

kation. Stora funktionsenklaver, vilket genererar
ett fåtal tungt trafikerade vägar. Bilar vlir tvugna

eller samma arbetsuppgifter samlas.

just närheten till naturen som är det avgörande,
varför väljer man då inte att bo ute på landet. Vill

att köra omvägar för att ta sig mellan olika delar
av staden. Detta sätt att planera försvårar möj-

Ett nytt område måste möta sin omgivning, inte
ta avstånd ifrån den. Gatunätet skall inte dela upp

man bo i stadens kärna och ytterområdena är det
som individens förutsättningar tillåter. Eller kan-

ligheten att länka samman områden med varandra.

områdena utan länka samman. Därför måste trafiknät skapas som arbetar tillsammans med om-

ske är det så att dessa prefera lägen har en kvalité, som skiljer sig från både stadens och land-

givande vägnät. Rutnätet är det mest flexibla
gatunätet, som passar för alla funktioner och som

skapets.

lätt kan byggas på.

Kopplingar till omgivningen

Alla områden och stadsdelar har kvalitéer och
brister. Det är av stor vikt att man vid planering

Staden är en levande organism med flera organ
och ska därför inte planeras i fragment, där varje
fragment bestäms oberoende av sin omgivning.
Varje stadsdel måste ses utifrån stadens helhet,

Funktionseparerad

Funktionsintegrerad

av nya områden utnyttjar och understödjer de
omgivande miljöernas förutsättningar. Men än viktigare är att tillföra nya kvalitéer till den nya bebyggelsen och den befintliga, för att på så sätt

där omgivningens kvalitéer tas tillvara. Genom att
länka samman stadens olika delar, minskar avståndet och markutnyttjandet ökar.

Vi får inte glömma att staden är tredimensionell.
Inger Bergström, Stadsdelens vardagsrum (2000),

minska de brister som omgivningen tyngts med.
Mötet med stadskärnan

Funktionsuppdelade områden sida vid sida, kän-

menar att det lätt blir en horisontell funktionsuppdelning, där varje funktion får ett område och

netecknar många ytterstäder. Gränser mellan olika

stadslivet utarmas. Monotoni i bebyggelse leder

med dess täta struktur, men till staden hör hela
stadskroppen. Många av de moderna områdena

Det vi idag förknippar med staden är stadskärnan

ligger i ett stadslandskap åtskilda från stadskärnan. Man rör sig ut från ett område och transporteras på trafikmarken för att sedan ta sig in i ett
annat.
Det är viktigt att stadsdelarna har en koppling till
centrum, men också att de kan fungera på lokal
nivå. Stadskärnan har ett större utbud och är den
gemensamma spelplanen för alla stadens invånare. Stadskärnan måste därför vara lättillgänglig för alla, även för dem som bor utanför. Det är
viktigt att man tar hänsyn till människors olika
Stadskroppens sammansättning
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förutsättningar. Fungerande kollektivtrafik med

goda och snabba förbindelser och ett välfungerande gång- och cykelnät har stor betydelse för

Den attraktiva stadsdelens innehåll

struktur tillåter förändring. Genom att planera och
bygga flexibelt, skapas en vital stadsdel som har

tillgängligheten till centrum. Genom att göra stadskärnan mer lättillgänglig minskar avståndet och

En attraktiv stadsdel är en levande stadsdel, som

möjlighet attändra innehåll och följa stadens utveckling. Det är inte bara en variation i funktioner

den gemensamma tillhörigheten ökar.

ger förutsättningar för människor med olika behov att använda staden. Under denna rubrik dis-

Förhållandet till framtiden

kuteras först stadsdelen som helhet, dess struktur och organisation. Därefter tas säkerheten och

I staden kan man läsa tiden, stadens tidsaxel, dess
historia. Nya och gamla byggnader ligger intill

tryggheten upp som en viktig del i områden med
övervägande bostadsbebyggelse. Efter det går

varandra. I den staden där rationalitet styr, finns
ingen tidsaxel, ingen historia. När stadsförnyelse

diskussionen in på stadsdelens publika rum, såväl de hårdgjorda som de gröna, och avslutnings-

görs, sker det oftast i en övergripande renovering. Områden måste tåla förändring och att dess

vis diskuteras kvarterens betydelse för invånarna.

invånare sätter en identitet, en personlig prägel
på sin stadsdel.

Organisation och struktur
Lewis Mumford (1930) betonar att stadens utbred-

Vid planering av ny bebyggelse bör man förhålla

ning och befolkning måste begränsas för att det
sociala livet ska fungera. Han förespråkar de

sig till stadens historia, det befintliga, samt kommande förändring. Det är inte lika självklart att ta
hänsyn till stadens framtid och framförallt svårare. Hänsyn till framtida behov måste vägas in,
samt vilka intentioner kommunen och samhället
har. Nya områden måste skapa förutsättningar för
att i framtiden möta och förhålla sig till nya miljöer.

mångkärnade städerna, där varje stadsdel har sina
offentliga rum. Nya områden genererar männis-

som behövs för en god stadsdel, utan också olika
sorters människor. Därför bör det enligt Stella Fare
i Stadsdelens vardagsrum (2000) finnas flera
upplåtelseformer i en stadsdel och möjlighet för
bostadskarriär inom området.
Jan Gehl (1996) menar att bebyggelsens skala
har stor betydelse för microklimatet. En låg och
jämn bebyggelse gör att vinden går över bebyggelsen. Det är också lättare för solen att leta sig
ner bland den låga bebyggelsen. Även lutande tak
bidrar till mer solljus.
Det är av stor vikt att befintliga kvalitéer tas till-

kor och behov av nya offentliga rum uppkommer.

vara, så som byggnader, vegetation, nivåskillnader,
vattenkontakt mm. En kvalité som värdesätts
mycket i stadens ytterområden är närheten till

Genom utifrånmatning av fordonstrafik och trafikseparering skapade man under 60-70 talet en

naturen. Grönskan i städer har enligt Titti Olsson
(1998) oerhört stor betydelse för människors hälsa

bättre framkomlighet för fordonsstrafik och en
större trafiksäkerhet för barn. Många av de bo-

och välbefinnande och därför är det av stor vikt
att det ges plats för det gröna i planering.

stadsområden som byggdes under denna period
präglas enligt Inger Bergström i Stadsdelens var-

Flera moderna bostadsområden saknar tydliga

dagsrum (2000) av en stor enhetlighet, vilket försvårar bildning av naturliga platser och stråk där
man kan möta människor. Gatunätet är stadens
skelett och skall fungera för flera funktioner. Det
medge rörelse av flera trafikslag.

gränser, som ersatts av avstånd. Ytor bildades som
tillhörde alla, och ingen. Tydliga gränser mellan
privata och offentliga ytor bidrar till en läsbarhet,
vilket gör det lättare att förstå staden. En tydlig

Vi kan inte låta funktionen vara den styrande faktorn i planering, utan låta den underordna sig lo-

kvalité och säkerhet, enligt Kevin Lynch.

visuell orienterbarhet har också betydelse för stadens läsbarhet, samt för upplevelsen av stadens

kalisering och god utformning. En god stads-
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Säkerhet och trygghet
Ju tätare bebyggelse desto större är underlaget
för stadsliv, men det innebär också en större trafikmängd i området. Säkerhet är viktigt, framförallt
i ett område med övervägande bostadsbebyggelse. I Stadsdelens vardagsrum (2000) pekar
Bengt Holmberg på vikten att hålla nere hastigheten då det finns ett tydligt samband mellan bilens hastighet och risken att en oskyddad trafikant dödas vid en kollision.

DIAGRAM ”sambandet mellan hastighet och risken att dödas” (Stadsdelens vardagsrum 2000)
Är hastigheten mer än 30 km/tim ökar risken att
bli dödad drastiskt. Genom att hålla nere hastigheten minskar också buller, arealbehov och
bromssträckan blir kortare. I Sydsvenskans tidningsartikel Var tionde bilist stannar inte för gående (2003) pekar forskare Lars Ekman på att en
hastighetsbegränsning på 30 km/h vid övergångställen ger en ökad trafiksäkerhet, då många av
dagens olyckorna sker just på övergångställen.
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Boken Stadsplanera (2002) pekar också på vikten av att skapa en tydlig utformning för stadens

(1988) studie den viktigaste faktorn att ta hänsyn till vid placering av publika rum. Det är därför

trafikanter för at minska oklara trafiksituationer.

angeläget att vid planering av ny bebyggelse,
framförallt där invånartätheten inte är lika stor

Många upplever en otrygghet i publika rum, särskilt under dygnets mörka timmar. Detta hindrar

som i innerstaden, försöka skapa tydliga stråk.
Och utefter dessa rörelsestråk försöka lokaliseras

människor från att röra sig fritt i sin stadsdel.
Omsorg vid utformningen av publika rum ger in-

mötesplatser, vilket behövs även i stadsdelar i stadens utkant. Tydliga mötesplatser behövs i gle-

tryck av en stadsdel, som är omhändertagen och
använd. Genom att skapa tydliga gränser visar

sare områden. I mötet med andra människor individen ges möjlighet att utvecklas. Befolkning-

man besökare vad som tillhör det privata och vad
som är publikt. Boende får också en klar avgräns-

stätheten i torgets absoluta närhet är av stor betydelse för torgets nyttjande, vilket också skall

ning till vad som tillhör dem, vilket förhoppningsvis leder till omsorgsfullt skötta privata rum som

beaktas vid planeringen. En plats situation kan
förändras och det är inget man kan förutspå. Det

ytterligare ökar känslan av en god och trygg stadsdel. Stråk placeras ofta i ”gröna mellanrum”. Grön-

är viktigt att man vid anläggandet tar hänsyn till
stadens kontinuerliga förändring och undersöker

skan och avskildheten kan vara något positivt under dagen, men upplevas som skrämmande un-

möjligheten att skapa flexibla platser som kan
fungera i flera sammanhang och för olika sorters

der kvällen. Detta minskar stadens tillgänglighet
och rörelse. Självklart skall möjlighet till grönska
och avskildhet finnas, men vid planering av

människor. Även klimatet är en viktig faktor, att
arbeta med eller mot, i skapandet av goda stadsrum.

rörelsestråk måste stor hänsyn tas till känslan av
trygghet.

Sittplatser är en viktig ingrediens för att männis-

Publika rum

kor ska uppehålla sig på ett torg påpekar både
Jan Gehl (1996) och William H Whyte (1988). Både

För att skapa goda och användbara platser är placeringen den viktigaste aspekten gällande såväl

primära, bänkar m m, och sekundära, trappsteg
och liknande, är av betydelse. Äldre har ett större

parker som torg. Ett välplacerat torg drar till sig
människor även om dess gestaltning inte är den

behov av sittplatser, särskilt längs stråken, då de
inte kan förflytta sig längre sträckor utan vila.

bästa. I ett område där många aktiviteter finns
och således många människor vistas eller rör sig,

Platser i stadslivet, har olika betydelse för olika

är bästa lokaliseringen enligt William H Whyte.
Vi kan se ett starkt samband mellan människors
rörelsemönster och var mötesplatser har uppstått
genom tiderna. Detta är enligt William H Whytes

människor. En studie gjord av Titti Olsson (Människans natur, 1998) pekar på att grönområden
är en viktig hälsofaktor för människan. Studien
visar också att utemiljön är oerhört viktig för barns
motoriska, sociala och språkliga utveckling. Plat-

ser med naturkaraktär och naturupplevelser är den
mest stimulerande miljön för barn som ständigt

niskor i sitt boende är relation till grannarna. De
ser också ett tydligt samband mellan hur gården

ende, har betydelse för gårdens vitalitet.
Tillgängligheten har stor betydelse för hur går-

söker nya utmaningar. Men barns möte med vuxna
människor har också stor betydelse för deras ut-

fungerar och den sociala gemenskapen. Människor har ett behov av tydliga gränser mellan det

den uppfattas och används, där entréer mot gården betonar gården som social arena. Skalan har

veckling. För ungdomar är staden ofta för tillrättalagd menar Mats Lieberg i boken Människans

privata och grannskapets gemensamma. Människor vill ha valmöjligheten att själva bestämma när

betydelse för kontrollen. På gårdar som omges
av höga hus, skapas ofta känslan av att vara iakt-

natur (1998). Ungdomar har behov av flera slags
platser, platser där de kan visa upp sig och platser att dra sig tillbaka till. I samma bok pekar
Patrik Grahn på vuxnas behov av en rofylld miljö,
att ta en promenad och få frisk luft. Äldre människor har inte samma möjlighet att röra sig, därför blir näromgivningen viktigare. De uppskattar
en omgivning där de känner igen saker och ting.
De publika rummen måste möta människors olika
behov, såväl äldres behov av lättillgänglighet som
barns behov av spänning och variation.

och med vem de ska komma i kontakt med och
de ser sin egen bostad som något privat som de

tagen och kontrollerad, utan att veta av vem. För
små gårdar kan ge för stor kontroll. Estetik och

inte vill att grannarna ska bli en del av. Det måste
därför finnas platser utanför det privata hemmet,

speciella egenskaper har för många boende en
stor betydelse. Grönska, variation, äldre byggna-

där människor kan mötas och umgås, t.ex. trapphus, tvättstuga, gård, parkering. Människan kan

der och material uppskattas och ger identitet till
grannskapet.

inte tvingas in i ett socialt liv. Kvarteret måste
därför ge de boende valmöjlighet. Finns flera en-

Trapphusen är viktiga arenor där människor möts.

tréer kan man undvika grillfesten på gården. Vill
man vara ostörd på gården skall utrymme finnas

Då många lägenheter delar på ett och samma
trapphus, där hiss är kommunikationsmedlet, ska-

för det.

pas en anonymitet. Det är viktigt att trapphusen
dimensioneras för möten och sittplatser för att

Med hjälp av god fysisk planering skapas förutsättningar för en levande stadsdel där olika människor kan använda de publika rummen efter de-

Närmiljön har en stor roll för de små barnens utveckling. Det är där de spenderar mycket av sin

ge förutsättningar för trygghet och det sociala livet. Genom att lokalisera lägenhetsförråd, cykeloch barnvagnsförråd, tvättstuga och sophantering

ras behov.
Privata & halvprivata rum
Med det privata rummet menas i dessa sammanhang den privata tomten och lägenheten med tillhörande utrymmen. Det halvprivata är den gemensamma gården och de ytor som gemensamt
tillhör de boende i ett kvarter. Dessa utrymmen
är oerhört viktiga för hur stadsdelens invånare
trivs och uppfattar sitt boende med tillhörande
omgivning.
En bra gård är enligt författarna till Det lilla grannskapet (1997), en uppskattad och använd gård,
som har betydelse för människors boende. De finner i sin studie, att det mest betydande för män-

tid och känner trygghet. Kvarteren och gårdarna
måste utgöra en tillfredställande miljö för de
minsta i samhället, men också för de äldsta. I
Torsten Persson menar i sin artikel om till-/från-

i anslutning till trapphuset, ges de boende en gemensam arena för samvaro.

gänglighet att en människas egna åldersuppfattning beror på den fysiska miljön och omgivningens attityder. Genom att öka till-/
frångängligheten, framförallt i och kring det privata boendet, förlänger man en människas ungdom.
I Det lilla grannskapet (1997) pekar man ut sex
egenskaper som är särskilt betydelsefulla för en
bra gård. Avgränsning och rumslighet är viktigt
för att skapa en trygg och överblickbar miljö, samt
för att skapa känslan av tillhörighet. Den tredje
egenskapen, att gården är avändbar för alla bo-

17

PLANOMRÅDET

Placering

Användning

Planområdet Värpinge Norr ligger drygt 2 kilometer nordöst om stadskärnan. Lunds bebyggelse mot

Planområdet är jordbruksmark av högsta kvalité.
Större delen av östra sida brukas fortfarande,

väster och planområdet är kontinuerlig, vilket ökar
känslan av stadsmässighet. I norr avgränsar Väs-

medan den västra delen har fått en ny användning som golfbana.

tra Ringen planområdet från Pilsåker industriområde. Ett skolområde med omgivande grönska

Ägoförhållande

skiljer Klosters fälad och Vildandens bebyggelse från
Värpinge Norr i väster. Nya Värpinges bebyggelse

Lunds kommun äger marken sedan 1967, då kommunen köpte den av Lunds Borgmästaregille. Plan-

möter i söder.

Västra Ringen
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industriområde
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Väg 108
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Planområdets placering i Lund
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området arrenderas av av lantmästare Håkan Rasmusson, boende på Rinnebäcks gård, vars släkt
brukat marken sedan mitten på 1800-talet. Området har tillhört Värpinge by och varit en del av dess
omland.
Historia
Planområdet har genom historien ägts av Trollebergs gård och brukats av Värpinge bys bönder.
Marken nyttjades som utmark fram till enskiftet
och odlades därefter upp. På 1960-talet köpte
Lunds Byggmästaregille marken kring Värpinge by,
innefattande planområdet. Detta väckte oro hus
Lunds kommun, som var en expanderande stad
och hade planer på att bebygga marken. 1966 beslutade därför kommunen att ansöka om expropriation av nästan alla Värpinges gårdar. Marken
exproprierades aldrig, men Lunds kommun fick
köpa stora delar. 1969 beslöts att hela östra området, innefattande planområdet samt Nya Värpinge,
skulle bli föremål för en arkitekttävling omfattande
7000-9000 lägenheter. Man fick in 119 förslag, men
minskad bostadsefterfrågan och debbaten kring
den bördiga jorden gjorde att exploateringsfrågan
lades åt sidan. 1989 startade utbyggnaden av Nya
värpinge, men detta i en mer begränsad omfattning än tidigare visioner och med helt andra planideal.

20

FORMELLA
FÖRUTSÄTTNINGAR
FÖR PLANFÖRSLAGET

Vad säger Översiktsplanen?
Generella utgångspunkter/riktlinjer för
utbyggnad av Lund
Lunds kommun har i Översiktsplan –98, satt upp
mål och riktlinjer för kommunens utveckling. De
lägger stor vikt vid att bebyggelseutvecklingen
skall ske längs de regionala stråk som går genom
kommunen samt främja en spridning av
exploateringstrycket mot Mellanskåne och österut.
En viljeriktning är också att bebyggelse i lägen
där spårbunden trafik är möjlig.
Ekologisk, social och ekonomisk utveckling är en
förutsättning för ett långsiktigt hållbart samhälle.
Lund lägger stor vikt vid verksamhet, såväl
kunskapsorienterad, som för näringslivet i övrigt.
Lunds speciella förutsättningar (universitetet,
forskningsanknuten verksamhet och lasarettet)
ger kommunen också ett ansvar som sträcker sig
långt utanför kommungränsen. Lund ser sin viktiga roll i det regionala perspektivet, då mer än
20 000 av de som arbetar i Lund bor i andra kom-

muner. Minskade arbetstillfällen i Lunds kommun
skulle påverka hela regionen.

Den bästa åkermarken (godhetsklass 8-10) undantas, så långt möjligt, från exploatering. Mot-

Lunds stad är av riksintresse och dess unika ka-

svarande hänsyn tas till natur- och kulturvärden.
Kommunen strävar efter yteffektiv utnyttjad

raktär skall bevaras. Nuvarande ytterområden kan
avslutas men inga nya tilläggsstadsdelar (”års-

tätortsyta med tillräckliga grönytor för rekreation.

ringar”) skall planeras. Utbyggnadstrycket i staden ska fördelas mot kommunens östra och norra

Lunds kommun lägger stor vikt vid att planera
för ett minskat transportbehov samt för en effek-

delar, samt till andra kommuner. Lunds kommun
menar att det är viktigt att de tar sin del av an-

tiv och miljövänlig kollektivtrafik. Kommunen vill
bl a bryta bilens dominans som transportmedel

svaret i ett regionalt perspektiv. Den medeltida
stadskärnan får inte utsättas för mer tryck än den

när det gäller arbetspendling. Utbyggnadsområden för bostäder och verksamheter utanför Lund

tål och kommunen menar att ur bevarandesynpunkt hade en ”avkylning” av stadskärnan varit

tätort bör därför i första hand lokaliseras till stråk
med förutsättningar för spårbunden trafik, dels

att föredra. Ett för stort exploateringstryck hotar
på sikt en del av de kvalitéer som ger stadskär-

vid planerade spårdragningar, dels vid befintliga,
samt i övrigt i lägen med åker av godhetsklass 7

nan dess attraktivitet. Samtidigt säger kommunen att det är viktigt att betona Lunds stadskärna

eller lägre.

som centrum för detaljhandel och service i både
kommunen och regionen. Man vill ha en fortsatt
restriktiv hållning till lokalisering av handel som

Utgångspunkten i översiktsplanen är en möjlig
utbyggnad om ca 500 lägenheter/år och7 ha verksamhetsområden per år. I Lunds stadskärna be-

riktar sig främst till bilberoende kunder.

räknas en förtätning på drygt 2 000
lgh.Kommunfullmäktige har beslutat att alla ny-

Energiaspekten skall beaktas i all planering.
Avfallsfrågor bör ägnas särskild uppmärksamhet

producerade lägenheter skall vara basanpassade,
och ett speciellt program för detta har framtagits.

och miljötänkande skall genomsyra all planering.
En av Lunds intentioner är att utveckla sambanden

Översiktsplanen pekar också på vikten av identitet i bebyggelsemiljön.

mellan stad och omgivande land mot ett kretsloppsamhälle.

Lunds stad byggs ut inom cykelavstånd Goda lä-

Etablering av bostäder, kontor, handel, industri och

gen för lokal och regional kollektivtrafik prioriteras. LundaMaTs och Bullersanering för Lund är

hantverk på icke detaljplanelagda områden skall
ske med hänsyn till områdenas speciella förut-

två arbeten i kommunen med målsättning att förbättra miljön för invånarna. Gång- och cykelväg-

sättningar. Etablering av bostäder ska ske där god
kollektivtrafikförsörjning kan garanteras. Bostads-

nätet skall ha en hög prioritering i hela kommunen. Man vill ha en ökad separering av gång och

områden lokaliseras så att cykelavstånd till centrum och arbetsplatser inte överskrider fem km.

cykelnätet från vägnätet samt en ökad utbygg-
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nad av tunnlar. Kommunen vill utöka av pendlarparkeringar och bilpooler.

Planområdet berörs inte av någon detaljplan.

Lund skall bli ett kretsloppssamhälle och man vill

Bostadsområdet i söder omfattas av detaljplan,
där Rinnebäcksravinen ingår som naturmark. Pla-

öka naturmarken, så som äng, skog och våtmarker. Minska näringsläckaget från jordbruket m
h a exempelvis odlingsfria zoner utmed vattendrag, restaurering av våtmarker och kulverterade
diken, samt anläggande av dammar. Stadsnära
rekreationsområden, samt attraktiva och säkra GCvägar är något som kommunen vill verka för.

Detaljplan finns över verksamhetsområdet i norr,
där handel tillåts, dock inte handel av livsmedel.

nen medger anläggande av gång- och cykelbro
över Rinnebäcksravinen.
En äldre och enligt kommunen inaktuell dispositionsplan finns över planområdet. Det har också
gjorts planförslag på området i en stor tävling
under 70-talet.

Större landskapspåverkande projekt såsom
tätortsutbyggnader bör föregås av fördjupande
landskapsanalyser. Det öppna landskapet mellan
tätorterna skall bevaras för att åtskilja och tydliggöra tätorterna.
Specifika utgångspunkter för planområdet
Kommunen beräknar att Värpinge Norr kan förtätas med runt 700 bostäder inom en 20- årsperiod.

Områdesbestämmelser över Värpinge
golfbana
Områdesbestämmelser för Värpinge GK upprättades under 1998. Golfbanan ligger på kommunal mark som arrenderas av Håkan Rasmusson.
Bestämmelserna kräver att stor hänsyn till de lokala förutsättningarna och gynnade av det lokala
växt- och djurlivet.

Kommunen kommas att skjuta upp en exploatering av Värpinge Norr, för att istället prioritera lä-

Områdesbestämmelser över

gen som gynnar införande av spårbunden kollektivtrafik.

Rinnebäcksravinen
Tekniska förvaltningen på Lunds kommun har ut-

Kommunen ser att det finns behov av olika åtgär-

arbetat ett förslag till att göra Rinnebäcksravinen
till ett naturreservat med stöd av 7 kap 4§

der för att minska magnetfältet kring
kraftledningarna 130 kV och att en flyttning av

Miljöbalken (1998:808).

dessa är en förutsättning för Värpinge Norrs utveckling. På Fjelievägen och väg 108, som går

Jordbruksmarken runt Rinnebäcksgård föreslås
vara jordbruksmark/odlingsmark där rekreation-

längs planområdets gräns, får farligt gods
transporters.

sintresset prioriteras. Med hänsyn till
Rinnebäcksravinen skall en bebyggelsefri zon finnas kring den. Två kuverterade vattendrag precis
väster om väg 108 föreslås att återskapas.

Detaljplaner,områdesbestämmelser
ochövriga planer
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