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Pubika & halvprivata stråk och
platser
Följadne text beskriver stråken och vad som ka-
raktäriserar dem. De publika platserna beskrivs i
generellt i detta kapitel för att studeras närmare i
det sista kapitlet.

Gång- och cykelstråk
Gång- och cykelnätet är förankrat i omgivningens
befintliga nät och utgör en viktig del i att sam-
manlänka den nya stadsdelen till staden. De två
korsande gång- och cykelgatorna utgör det
sammanlänkade och viktigaste fragmentet i stads-
delen. De har placerats med hänsyn till befintliga
målpunkter och rörelsemönster samt de som den
nya stadsdelen genererar. Utifrån dessa stråk är
funktioner och verksamhet som genererar män-
niskor lokaliserade, samt de platser som kräver
människor för att fungera. Detta har varit en av
de viktigaste delarna i processen, för att i den
förhållandevis täta bebyggelse skapa bilfria stråk
där människor kan röra sig fritt mellan olika noder
och platser. I mötet med biltrafikerade gator höjs
bilgatorna upp för att förtydliga för bilisten att

Sektion på gågata
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Publika platser

Publika platser och offentliga byggnader är loka-
liserade i stadsdelens tätare delar och utmed det
överordnande stråket, väl integrerade i den över-
gripande strukturen. Det som gemensamt kän-
netecknar stadsdelens platser är att de är
utrymmesmässigt små och tydligt avgränsade.
Stråket är en av de viktigaste platserna för det
publika livet i stadsdelen. Platserna har till stor
del samma material och detaljer, för att få en kon-
tinuitet. Längs stråket och på de olika platserna
finns plats för vila och iakttagande.

Stadsdelens invånare skall känna sig trygga i sina
gemensamma rum och stråk, därför omges de av
bostadsbebyggelse som ökar den sociala kontrol-
len. Belysningen spelar också stor roll för trygg-
hetskänslan. Varm belysning gjord för den gående
och cyklande människan finns längs alla stråk och
på alla offentliga platser. I arbetet att skapa en
vital och säker stadsdel, måste hänsyn tas även
till människor som vill dra sig undan och befinna
sig bortom stadens kontrollerade liv. Med hjälp av
tät vegetation skapas miljöer skyddade.

Lekplatserna har centrala lokaliseringar i stads-
delen och delas in i två delar för att kunna till-
fredställa barn i olika åldrar. En tryggare miljö för
de mindre barnen och mer spännande miljö för
de äldre. De halvprivata platserna beskrivs när-
mare under rubriken kvarter.

gång- och cykelgatan är överordnad. Stråken är
integrerade i bebyggelsen för att öka flödet av
människor vilket leder till större trygghetskänsla,
framförallt under kvällstid. Byggnader längs strå-
ket har sina entréer mot stråket, vilket ytterligare
ökar tryggheten och den sociala kontrollen.
Stråken utgör en viktig och central roll i det pu-
blika livet, det är därför viktigt att variation och
upplevelser skapas utmed stråket.

Huvudstråket i nordsydlig riktning landar vid Nova
Lund i norr, en stor målpunkt med behov av fung-
erade kommunikation. En gång- och cykeltunnel
anläggs under Västra Ringen. Genom denna kopp-
ling skapas ett större genomflöde av människor,
med Nova som målpunkt, i den nya stadsdelen. I
söder ansluter gång och cykelstråket till Nya
Värpinges befintliga stråk och dess trogbildning.

Längs genomfartsgatan är ett annat viktigt stråk
för gång- och cykeltrafikanter, som kommer från
Lunds centrum och landar i den öppna platsen
vid Värpinge golfbana. Ett rakt stråk går mellan
golfbanan och bebyggelsen, ner ti l l
Rinnebäcksravinen där en ny bro över ravinen.

Kvarteren har god till- och frångänglighet. Flera
släpp i bebyggelsen gör det möjligt att röra sig
från det privata till det publika. I kvarter med
privata fastigheter, finns halvprivata rörelsestråk
som ger rörelsefrihet och valmöjlghet för kvarte-
rets boende.

Offentliga byggnader
Stadsdelens offentliga byggnader placeras längs
med de publika stråken. I förslaget finns endast
två lokaliserade offentliga byggnader, en sport-
hall och ett dagis. Sporthallen är placerad intill
torget, med goda kommunikationsmöjligheter för
alla trafikslag. Byggnaden skall fungera för såväl
skolverksamhet som för fritidsaktiviteter. Genom
samutnyttjande effektiviseras dess nyttjande. Par-
kering ligger tillsammans med skolans parkering.
Sporthallen skall fungera som ett aktivitetshus för
boende i den nya stadsdelen och för boende i om-
givande områden. Byggnaden skall vara mer trans-
parent mot gatan och torget. Detta för att ge liv,
i form av ljus och aktivitet. Hörnet mot skolentréen
kan utformas för klätteraktivitet. Ett mindre dagis
ligger längs stråket och Bågparken.
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Kvarteret har en tydl ig avgränsning där
bebyggelsen markerar kvartersgränsen och
tydliggör gränsen mellan det offentliga och den
privata gårdssidan.

Kvarteren är inte helt slutna. De små
bebyggelseavbrotten och öppna portar, möjliggör
för människorna i de publika rummen att ta del
av livet inne på gården. Kvartersgränsen i dessa
avbrott markeras med hjälp av vegetation, murar
och materialförändring som stramar upp
gaturummen. Grönskan bidrar till en grönare och
upplevelserikare gatumiljö och är en välkomnade
gest för kvarterets invånare. Genom att i kvarteret
ta tillvara på de små nivåskillnader som finns
skapas en större variation på upplevelse och
känsla. Kvarteren har ett enhetligt yttre som
skapar en enhetlig stadsdel, medan dess inre
varierar.

Kvarteret

 40 M

Utsnitt med tätare bebyggelse
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Kvarterets insida karaktäriseras av en lummig och
mångfaldig grönska, som är viktig för helhets-
upplevelsen. Högre vegetation planteras i kvarte-
ren oavsett om de består av gemensamma gårdar
eller privata tomter. Alla kvarter har någon form
av gemensamhetsyta för lek och vistelse. I kvarte-
ren med med övervägande rad- och parhus finns
små stigar mellan tomterna, som på någon ställe
bildar vidgar sig och bildar större rum. Här skapar
grönskan platser där barn kan mötas och uppleva
saker tillsammans.

De stora gemensamma gårdarna planeras så att
flera sorters aktiviteter kan pågå samtidigt utan
att de stör varandra. Plats för cykelparkering, od-
ling, lek, cykelreparationer, kontemplation och
möten samsas. Allt dagvatten från taken omhän-
dertas och används för bevattning av gårdarna.
Gårdarnas storlek medger större träd, som bidrar
till en grönare helhetsupplevelse.

40 M

 Utsnitt med glesare bebyggelse
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Byggnader
Bebyggelsekropparna följer fastighetsgränsen mot
gatan, medan de inåt gården varierar i höjd och
bredd för att få maximala solförhållanden, fina
rumsbildningar och skydda de privata rummen
från insyn. Kvarteren rättar sig efter solen i de
allra flesta fall och bebyggelsen är därför något
lägre i sydväst samt inne i kvarteret.

Fasader
Bebyggelsens fasadmaterial mot gatan består av
puts eller tegel. Fasaden mot gården kan även
bestå av t.ex. trä eller andra mjuka material. Sol-
förhållande och skydd för insyn får styra tak-
sättning, fönstersättning och placering av uteplats
på fasaderna in mot gården.

Entréer

Par och radhusens entréer måste utformas så att
det privata livet ej kommer i konflikt med det pu-
blika. Fasaden kan dras in vid entréen eller kan
entréen läggas på kortsidan.
Flerfamiljsbostädernas trapphus har genomgå-
ende entréer, för att man ska kunna nå sin lägen-
het från gatan och gården. Genom att markera
entréer med gestaltning färg eller vegetation, ska-
pas identitet.

Uteplatser
En stor kvalité för människors boende är uteplats.
Lägenheter på bottenplan har uteplats, där möj-
lighet ges. Rörelsehindrade människor, boende på
bottenvåning, kan lätt ta sig ut på gården från sin
uteplats vilket ökar deras till- och frångänglighet.
Lägenheter på de övre planen får balkonger, i min-
dre lägenheter kan en fransk balkong räcka för

Parkeringar
All parkering sker inom kvartersmark och har lösts
utifrån ekonomiska, estetiska och sociala aspek-
ter. Ingen har längre än 70 meter mellan sin bo-
stad och sin parkering. Flertalet par och kedjehus
har privat parkering på tomtmark, eller öppna
parkeringsplatser inkilade i bebyggelsen. Dessa
parkeringar skärmas från gatan med hjälp av pank,
murar eller grönska.

Parkeringshus i 1-2 våningar är centralt lokalise-
rade i kvarteren med tätare bebyggelse. Det är
möjligt att bygga på parkeringshusen om beho-
vet ökar. Plantering av grönska längs parkerings-
husen skapar en mer levande fasad. Det är också
viktigt att tillräckligt med ljus släpps in för att det
inte ska upplevas som mörkt och otryggt.
Parkeringshusen kan ses som en tillgång för det
liv som finns på gården. Uthus, växthus, cykel-
ställ placeras längs fasaderna, och fungerar som
rumsbildande element. Fasaden ger också möj-
lighet till diverse bollspel. Parkeringshusens tak
täcks med sedumväxter eller grönskande takter-
rasser.

att tillfredställa behovet. Balkongerna  är place-
rade så att de inte uppfattas som påhängda lådor,
utan integreras i fasaden.


