Planförslagets avslutning och
sammanlänkning med närliggande omgivning
Mot landskapet i väster
Jordvallen utgör en naturlig och tydlig gräns
mellan den nya stadsdelen och den befintliga
golfbanan. Bostadsbebyggelsen längs jordvallen
skapar, med de tätt liggande byggnadskroppar, en
distinkt avslutning på Lunds tätort och kontrasten
mellan stad och land intensifieras. Flera mindre
släpp i bebyggelsen underlättar rörelsen mellan
bebyggelse och landskap. Trapp-passager över

jordvallen skapas på två ställen för att förbättra

Mot bebyggelsen och staden i öster

kopplingen till den befintliga omgivningen. Vid en
eventuell exploatering av golfbanan, förlängs

Skolområdet som angränsar till området i öster,
får en tydligare entré mot huvudgatan och knyts

huvudstråket i västlig riktning och fler mindre
passager kan bli aktuella. I jordvallens norra ände

på så sätt till den nya stadsdelen. Idrottshallen
bidrar också till att göra skolan till en del av

placeras en öppen plats, som knyter samman
golfbanan och bebyggelsen. Infarten till

helheten. Skolans idrottsplats ersätts med
Aktivitetsparken, innehållande en näridrottsplats,

golfbanans parkering utformas så att den kan
nyttjas som infart vid en eventuell exploatering.

som blir ett aktivitetscentrum för hela Väster.
Parken knyter samman Vildandsparken med den

Parkeringarna placeras 70 centimeter lägre än
markytan. Detta för att skapa utblick över Skånes

de nya stråken.

kulturlandskap från huvudgatan och tydliggöra
mötet mellan stad och land.

Bebyggelsens möte med landskapet
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Mot Rinnebäcksravinen och Nya värpinge
Den nya bebyggelsen vänder sig mot Bågparken

och cykelbro över Rinnebäcksravinen placeras på
dess mitt.

stråk landa vid Nova, kommer fler människor röra

och öppnar sig på flera ställen i bebyggelsen.
Bågparken sammanlänkar den nya bebyggelsen

Mot verksamhetsområdet och Nova

till Pilsåker.

med den befintliga. Gång- och cykelvägarna länkas
samman i parken.

Verksamheter längs västra ringen gör det möjligt
att komma närmare vägen och skapa en dialog

Bebyggelsen mot Rinnebäcksravinen har en skarp

med verksamhetsområdet i norr. Gång- och
cykelstråket i nordsydlig riktning kopplas, med

avslutning för att tydliggöra skillanden mellan den
privata bebyggelsen med det starkt offentliga

hjälp av en tunnel under Västra Ringen, samman
med verksamhetsområdet. Tunneln placeras i

naturen i Rinnebäck. Bebyggelsens höjd och
avstånd från ravinen anpassas så att bebyggelsen

direkt anslutning till en av Nova Lunds entrésidor,
i ett försök att koppla nova till sin omgivning och

ej blir visuellt synlig nerifrån ravinen. En gång-

staden Lund. Genom att låta den nya stadsdelens

sig i stråket och ge liv åt stadsdelen. Gatunätet
kopplas samman med rondellen, som har en infart

Bebyggelsens möte med Rinnebäcksravinen
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Illustrationer och text på stadsdelens platser och kvarter

gatan höjs upp för att förtydliga torget och sänka

yta i sand för ytkrävande aktiviteter, en asfalterad

Torget

hastigheten. Gatans trädplantering upphör längs
torget för att förstärka torgets öppenhet. Korta

omgärdad yta, lekanordningar för barn med olika
behov, skydd mot vind och regn och plats för vila.

Torget fungerar som en nod i flera rörelsestråk.
Även huvudgatan har betydelse för placeringen

låga murar markerar parkeringsplatserna. Endast
parkeringsplatsen i sig har av ett avvikande mark-

Vatten och nivåskillnader är ett viktigt inslag i
näridrottsplatsen.

då den ökar tillgängligheten för biltrafikanter och
kollektivresenärer, samt ökar rörelseflödet på och

materia, medan all annan markyta har ett gemensamt formspråk. Detta för att hela torget skall

Näridrottsplatsens verksamheter kommer att i

kring torget. Detta möjliggör en större användning av torget och ökar trygghetskänslan för stads-

kunna tas i anspråk av en tillfällig aktivitet.

huvudsak lokaliseras till parkens västra del, där
skolan idag har sin idrottsplats. Parkens östra del

delens invånare.

Torget har en jämn beläggning med stora plattor
i exempelvis betong. Dagvattnet kulverteras un-

kommer att ha en mer stillsam karaktär. Golfbanan
och sporthallen kommer att vara kompletterande

Torget omges av bostadsbebyggelse med möjlighet för verksamheter, främst på nedre botten.

der torget, men en vatten artekakt markerar vattnets sträckning.

element till näridrottsplatsen då de ligger i parkens närhet. I Aktivitetsparken ligger en stor damm,

Sporthallen möter torget från öster och utgör en
viktig målpunkt för stadsdelen och torget. Ett min-

Aktivitetsparken

där det finns möjlighet att ha mindre båtar. Schaktmassan från dammanläggningen utnyttjas för att

dre antal korttidsparkeringsplatser ligger på torget för att underlätta en etablering av service.

Parken innefattar den näridrottsplats som kommunen planerar för skolaktiviteter och stadsde-

skapa kullar, bl.a. längs den stora aktivitetsytan
för att skapa en naturlig läktare för åskådare.

Torget ska upplevas som en öppen hårdgjord yta,
som samlar den omgivande bebyggelsen. Huvud-

lens invånare, men också besökare från andra
delar av Lund. Den innehåller en större aktivitets-

Under vintertid kan dammen fungera som isbana
och kullarna som pulkabacke. Parken har ingen
egen illustration, änvisning till karta över grönskan.
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Smalbladig ask för
att skydda bebyggelsen

vatten
sporthall & café

busshållplats mot centrum
samt cykelparkering

hållplats från centrum
samt cykelparkering
cykelparkering vid hållplats

magnolia
mindre träd ger grönska till gaturummet
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