
39

Karaktär
Intentionen har varit att skapa en stadsdel med
utgångspunkt i staden Lunds identitet och dess
kvalitéer. Den nya stadsdelen tillhör Lunds tätort
och upplevs som en del av staden sett både uti-
från landskapet och ifrån bebyggelsen. Stadsde-
len kännetecknas av upplevelserikedom och va-
riation, där varje plats har en tydlig identitet. De
publika platserna är integrerade i bebyggelsen,
och liknar mer ”pocket parks” än traditionella of-
fentliga ytor. Stadsdelen karaktäriseras av en blan-
dad bebyggelse i en måttlig skala, med ett
finmaskigt gatunät och tydliga gaturum. Grönskan
har en viktig roll, både för karaktären, upplevel-
sen och den ekologiska mångfalden. En tydlig
gräns finns mellan det privata och publika livet.

Etapputbyggnad & avgränsning
av planförslaget
Utbyggnaden av den nya stadsdelen sker etapp-
vis med början i nordost och fortsättning väster
ut. Med etapputbyggnaden följer en större varia-
tion i stadsdelens olika delar. Planförslaget visar
en utbyggnad av planområdets östra del. Den
västliga delen bibehåller sin nuvarande funktion
som golfbana, men förutsättningar för en fram-
tida funktionsförändring av den östra delen ges i
planförslaget.

Struktur & bebyggelse
Strukturen bygger på traditionellt rutnät, som ger
tydliga kvarter. Stadsdelen prioriterar tillgänglig-
het före framkomlighet och det är en anledning
till varför rutnätet är den grundläggande struktu-
ren. Rutnätet ger också en större flexibilitet i an-
vändandet, då det fungerar för flera slags boende-
former och verksamheter. Stadsdelen kan lättare
byta funktion och olika slags funktioner kan sam-
sas i samma kvarter. Rutnätssystemet ger också
möjlighet till fler kopplingar till den befintliga
omgivningen samt till eventuellt kommande ut-
byggnader.

Bebyggelsen består av friliggande hus, par- och
radhus, samt flerfamiljsbostäder i olika konstella-
tioner. I de tätare delarna är det övervägande fler-
familjsbostäder. Variationen är i huvudsak mellan
kvarteren, men också inom. En variation i boende-
och upplåtelseformer eftersträvas, för att möjlig-
göra olika sorters boende. Detta skapar möjlig-
heter för stadsdelens invånare att göra bostads-
karriär inom sin egna stadsdel.

Som skydd mot buller och avgas lokaliseras verk-
samheter, så som kontor, handel och lättare indu-
stri utefter Västra Ringen. Denna sorts bebyggelse
kan komma närmare vägen och på så sätt strama
upp gaturummet och skapa en dialog med be-
byggelsen på Pilsåkrers industriområde, på mot-
stående sida om vägen. Stadsdelen har övervä-
gande bostadsbebyggelse, men har möjlighet för
lokalisering av verksamheter också i de tätare
delarna och längs de större gatorna.

LUNDS NYA STADSDEL

Föjlande kapitel beskriver den nya stadsdelens
karaktär och utformning, med hjälp av text, kartor
och skisser . Illustrationer  av platser och kvarter
visas sist i kapitlet.
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GrGrGrGrGrönskan ocönskan ocönskan ocönskan ocönskan och vh vh vh vh vaaaaattnetttnetttnetttnetttnet
Stadsdelens grönska är en del av det urbana, det
byggda, som kontrast till landskapet, det öppna
brukade. Vegetationen är ett medel för att skapa
och förtydliga stadsrummen. Grönskans huvud-
uppgift är att skapa varierade upplevelser och bi-
dra till olika platsers karaktär. Med hjälp av olika
vegetationstyper, skapas dessa möjligheter. Flera
gröna platser i varierad storlek finns i området för
att stimulera människans olika sinnen. Mindre
ordnad grönska finns på ett par platser, för att
skapa olika sorters gröna rum. Grönskan i de pri-
vata kvarteren utgör också en viktig del av stads-
delens helhetsupplevelse.

Ett dagvattensystem anläggs för att dels ta om-
hand stadsdelens dagvatten och dels det dag-
vatten som idag rinner ut i Rinnebäcken. På detta
sätt minskas påfrestningar på Rinnebäcksravinen
som fortsätter vara recipient för området.

I den nya stadsdelen skapas en vattenkontakt,
som är av upplevelsemässig, pedagogisk och eko-
logisk betydelse.  Schaktningsmassorna från
anläggandet av dagvattensystemet användas på
plats för att skapa nivåskillnader, som man kan
röra sig över, runt, emellan och igenom.

Dagvattensystemet består av flera dammar och
bäckar som utvidgas där utrymme ges. Systemet
fördröjer vattnets genomflöde, för att sedimen-
tering av partiklar skall ske och för att naturen
skall rena och ta upp ämnen.

Dagvattensystemet har sluttande sidor för att öka
upplevelsena och kontakten med vattnet, då
grundvattennivån ligger 1-2 meter under mark-
ytan. Dammarnas kanter består av gräs eller större
stenar så att vattnet kan fluktuera utan problem.
Stenarna minskar också risken för erosion, vid
brantare kanter och där strömmarna är lite större.
Dagvattnet placeras längs det stora gång- och
cykelstråket i nord-sydlig riktning, med broar över
på flera ställen för att öka tillgängligheten och
upplevelsevärdet. Vattnenstråket genom bebyg-
gelsen i nordsydllig riktning har en sluttande gräs-
ytamot väster, medan den östliga sidan består av
en brantare kant, gjord av stenar. Detta för att
göra kanten mot huvudstråket mer strikt.

Den privata grönskans betydelse för gaturummet Vegetationstypers varierande uttryck Plats för vila i lugn och ro
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Golfbana

Trollparken

Bågparken

AktivitetsparkenDriving range

GRÖNSKA

0   50 M
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Gatufonder med
utblickar

Vackra utblickar
mot landskapet

Utblickar & siktlinjer
Vackra utblickar mot landskapet ges vid stadsde-
lens norra infart, där golfbanans parkeringar sänks
ner en halvmeter. Även i söder ges en vacker ut-
blick mot Bågparken och ravinen, när gatan läm-
nar bebyggelsen.

Längre siktlinjer från gator förekommer ut mot
landskapets vyer. Gaturummen har för övrigt korta
siktlinjer och fonder, som fångar in rummet. Detta
för att skapa platskänsla och kontrast till det öppna
landskapetsom annars är slutna.
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Skala och täthet
Stadsdelen har en måttlig skala där våningshöj-
den varierar från två till fyra våningar. Längs hu-
vudgatan och torget är bebyggelsen något hö-
gre. Bebyggelse på kvarterens insida är lägre, för
att få gynnsamma solförhållanden och skapa en
mer intim och privat gårdsmiljö. Stadsdelen är tät
rent upplevelsemässigt, men har också en hög
beräknad täthet. Planområdet är på 36 hektar och
av dem utgör planförslaget 17 hektar.

Verksamheterna som är lokaliserade i norr, har
en gemensam våningsyta på 37 200 kvm och tar
runt 1.6 hektar i anspråk. Bostadsbebyggelsen
norr om huvudgatan har en våningsyta på 24 600
kvm. Bostadsbebyggelsen söder om huvudgatan
har en våningsyta på 24 100 kvm. Den glesare
bostadsbebyggelsen längst i söder har en vånings-
yta på 18 500 kvm Detta ger en total våningsyta
på 67 200 kvm och bruttoexploateringstalet för
den nya stadsdelen blir 0,44, exkluderat
verksamhetsområdet. Detta ger knappt 700 lä-
genheter för runt 1400 nya invånare. Nettotalen
varierar från kvarter till kvarter, då varje kvarter
har olika täthet. Varje kvarter har sin skala och
täthet, men det finns också en variation i våning-
santal i varje kvarter.

Fyra vångingar

Tre vångingar

Två våningar

II Vån.

I-II Vån.

I Vån.

I-II Vån.

III-V Vån.

II Vån.
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Trafik och gaturum
Huvudprincipen i trafiksystemet är tillgänglighet
för all trafik på alla gator, men med ett överordnat
gång- och cykelnät vilket utgör ryggraden i den
nya stadsdelen. Gatuutformningen ger uttryck för
trafikbelastning, hierarki och orienterbarhet, för
att skapa läsbarhet och en trafiksäker miljö.
Biltrafikens huvudgata går genom området och
binds samman med det befintliga gatunätet i norr
och söder. I norr förankras den nya gatan med en
rondell till Västra Ringen och i söder ansluts den
till Tage Erlanders väg, som mynnar ut i Trolle-
bergsvägen. Vägnätet har även anslutits till Ejder-
gatan och den mindre gatan som kommer från
nordost. Genom att förankra det nya gatunätet
ti l l f lera befintl iga gator, ökar ti l l- och
frångängligheten för de boende, men även om-
liggande bebyggelse får en bättre kommunikation.
Gatan utformas så att genomfartstrafik inte blir
ett problem för stadsdelens boende.
Maxhastigheten är 50 km/h och gatan har flera
punkter där hastighetssänkning krävs. Kärfältens
bredd är 6,5 meter för att skapa god förutsätt-
ning för linjedragning av buss och kantas av träd
för att tydliggöra hierarki. Alléns träd är E-märkt
asklönn som blir upp till 5-6 meter
på 8 år. Cykeltrafiken
är på huvudgatan
separerad från
biltrafiken.

Huvudgatans sektion
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Lokala gatunätet

Bilfria gator

Gatunätets
koppling till
bef. gator

Möjlig koppling
till ytterligare
utbyggnad

0   50 M

TRAFIK
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Utifrån huvudgatan fördelas trafiken till det
finmaskiga nätet av lokalgator, med trottoarer
längs båda sidor. Cykeltrafik på lokalgatorna sker
som blandtrafik. Gaturummen varierar i gestalt-
ning och karaktär, varje gaturum har en harmoni
och balans vad gäller bebyggelsevolymer och ut-
tryck. Mindre trädansamlingar placeras längs ga-
tan för att skapa liv och variation. Även den pri-
vata grönskan är viktig för gaturummets upple-
velse. Trädplanteringar längs alla gator kan skapa
monotoni i upplevelsen av gaturummet och där-
för kantas inte lokalgatorna med alléer.

Kollektivtrafik
Huvudgatan är väl lämpad för busstrafik då den
går igenom området och passerar viktiga mål-
punkter. Den har inga 90 gradiga kurvor och fart-
hindren är breda och ligger i anslutning till
övergångställena. En busshållsplats bedöms täcka
stadsdelens behov. Hållplatsen placeras i anslut-
ning till torget, som ligger centralt placerat och
har mycket god anslutning till det överordnade
gång- och cykelnätet. Tryggheten och nårbarheten
tillfredställs vid denna lokalisering, då rörelsestråk
av flera trafikslag möts vid torget.
Den sociala kontrollen är
också god. Skydd mot
regn och vind, samt
cykelparkeringar anläggs
i anslutning till
busshållsplatsen.

Sektion på lokalgatan
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Föreslagen
hållplats med
<400 meter 
gångväg

Föreslagen busshållplats
med < 400 gångväg


