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Park i kvarter
Norr om torget ligger en grönyta omgiven av
bebyggelse.  Bostadsbebyggelsen medför en social
kontroll och bidrar till en ökad trygghetskänsla.
Den gröna platsen genomkorsas av huvudstråket
och dagvattenkanalen i nordsydlig riktning, vilket
skapar två mindre rum. Den västliga delen
innefattar en lekplats inhägnad för mindre barn,
omgiven av grönska som skapar intressanta
labyrinter. Lekytan är formad av två ellipser,
nedsänkta upp till 50 centimeter mot väster. En
mur, som varierar i höjd, markerar nivåskillnaden
och följer formen runt för att tydliggöra rummet
och inge trygghet. Muren fungerar också som
sekundär sittyta och kan nyttjas för olika sorters
lek.

En öppen yta ligger väster om stråket. Grönska
och mindre höjder fångar in rummet och skiljer
det offentliga från de privata bostäderna.. Genom
de högsta kullarna går tunnlar, som inbjuder till
lek och fantasi. Längs parkeringshusets vägg ligger
en hårdgjord yta som ger möjlighet för olika
bollspel.

Balkonger mot söder och grönskanGrässluttning

Större stenar  markerar den
brantare kanten

Parkeringshus
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Bågparken
I Bågparken sker övergången från det öppna land-
skapet till den slutna staden, från det vilda till det
ordnade. Här möter Rinnebäcksravinen och det
skånska landskapet, staden och Vildandsparken.
Parken upplevs som ett skålformat rum, som öpp-
nar sig när man kommer ut från bebyggelsen. Nere
i parkens mitt ligger den sista dammen i dagvatten-
systemet. Med hjälp av buskar och träd skapas
stora och små rum, men utan att förstöra käns-
lan av öppenhet. Parken behåller den träd- och
buskvegetation som vuxit upp kring de utgrävda
dikerna och den nya dammens utformning anpas-
sas efter trädens placering. Flera stora träd, bl.a.
två pilar sparas och blir vackra solitär träd längs
vattenkanten.

Parken och dess stråk länkar samman den nya
stadsdelen och Nya Värpinges befintliga bebyg-

gelse i söder. Här ges möjlighet för människor att
möta andra människor från omkringliggande om-
råden. En större öppen gräsyta, för ytkrävande
lek, ligger centralt i parken.

I parkens östliga kant ligger en viktig nod, som
genomströmmas av olika sorters trafikanter un-
der alla tider på dygnet. Utformning av en säk-
rare och tryggare miljö är därför av stor vikt. Plat-
sen är upphöjd för att sänka hastigheten på for-
donstrafik. Ingen buskvegetation finns i kring plat-
sen för att skapa överskådlighet för alla trafikan-
ter. Den överblickbara platsen ökar inte bara trafik-
säkerheten, utan också trygghetskänslan för alla
som rör sig till och från Lunds centrum under dyg-
nets mörka timmar. Denna nod markeras av strikt
placerade träd, i grupp om tre, där stammarna
bär likt pelare upp den gröna taket.

Sektion av dagvattensystemet strax innan utloppetPerspektiv över bågparkens möte med gatan i öster


