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I Lunds kommuns översiktsplan från 1998 finns det en 
uttalad vilja att verka för en hållbar utveckling. Deras 
planeringsstrategi är att utbyggnadsområden för bostäder 
och verksamheter utanför Lunds tätort skall lokaliseras 
utmed de regionala stråken med förutsättningar för 
spårbunden trafik. Detta för att skapa förutsättningar 
för ett minskat transportbehov samt för en effektiv 
miljövänlig kollektivtrafik. Nya bostadsområden skall 
erbjuda en god boendemiljö med god tillgång på service- 
och rekreationsmöjligheter. Utbyggnadsområdena skall 
lokaliseras så att cykelavstånd till arbetsplatser och 
centrum inte överskrider ca 5 kilometer. (Lunds kommun 
1998, s.5)

Nedan följer några av kommunens antagna 
ställningstaganden, som ligger till grund för deras 
planeringsstrategi:
 - Ett effektivt markutnyttjande skall minimera   
     markåtgången

 

 - Den bästa åkerarealen (godhetsklass 8 -10) skall  
   undantas från exploatering så långt möjligt.
   - Bostadsområden i staden skall lokaliseras så att  
   cykelavstånd till arbetsplatser och centrum inte  
   överstiger 5 km.
 - Utbyggnadsområden för bostäder och   
              verksamhetsområden utanför Lunds tätort 
   bör i första hand lokaliseras till stråk 
   med förutsättningar för spårbunden trafik samt 
   i övriga lägen med åker av godhetsklass 7.   
 - Tätheten skall varieras i olika områden med 
   hänsyn till de olika områdenas karaktär och 
   läge, varvid bostadsbebyggelse i staden och 
   i stationslägen skall ges högre bebyggelsetäthet. 
   I områden som planeras för tätare bebyggelse 
   eftersträvas mer stadsmässighet. 
 - Landskapets förutsättningar skall tillvaratas i   
   planeringen av ny bebyggelse. 

PROJEKTET VALLKÄRRA STATIONSBY 

Hur kan man då omsätta den teoretiska 
diskussionen, i den föreliggande delen, 
i praktiken? Lunds kommun har i deras 
Översiktsplan från 1998 pekat ut ett 
utbyggnadsområde strax norr om staden. 
Detta område är idag en liten by med ett 
fåtal fastigheter och dess huvudsakliga 
markfunktion är jordbruk. Kan denna lilla 
by utvecklas till ett samhälle med hållbara 
strukturer? I denna del följer en presentation av Lunds 

kommuns planeringsstrategi. Därefter följer 
en kort beskrivning av Vallkärra Stationsby 
följt av en kortare diskussion kring om 
det är rätt ort att satsa på, såväl från ett 
regionalt som ett lokalt perspektiv, och då 
satt utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

Lunds kommuns planeringsstrategi
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Regionalt
Lund intar en särställning i regionen och då främst när 
det gäller forskning och undervisning, kultur, avancerad 
sjukvård samt högteknologi. Det är av stor betydelse för 
utvecklingen av såväl för Lunds kommun som för hela 
regionen att dessa verksamheter ges goda förutsättningar 
även i framtiden, med god tillgänglighet. Därav har Lund 
som mål att förbättra och bygga ut spårtrafiken och 
därmed även antalet stationer i kommunen, på såväl ett 
kommunalt som regionalt plan.(Lunds kommun 1998, s. 
2) 

Ett led i denna satsning är att förbättra 
kommunikationerna över Öresund och utveckla 
den så kallade ”Universitetsaxeln”, en spårbunden 
kommunikation mellan Lund-Malmö-Köpenhamn-
Roskilde. Denna skall verka för överordnade funktioner 
i regionen som forskning, utbildning, sjukvård, 
administration mm. Tillsammans bildar dessa orter 
ett regionalt centrum med betydande internationell 
konkurrenskraft i Öresundsregionen. 

För att tillförsäkra alla delar av Öresundsregionens goda 
framtidsmöjligheter krävs bland annat ytterligare linjer 
för spårbunden trafik. En sådan viktig satsning är bl.a. 
”Lundalänken” (se nästa sida), som skall knyta an till de 
största 

arbetsgivarna i Lund. Dessa är universitetssjukhuset, 
universitet, tekniska högskolan och Ideon. Länken skall 
gå mellan centralen i Lund och utmed de ovan nämnda 
arbetsplatserna och ut till Dalby. På längre sikt är målet att 
denna förbindelse skall trafikeras med spårvagnar av light-
rail typ och ingå i ett sammanhängande lokalt/regionalt 
trafiksystem. På längre sikt kan en spårförbindelse Dalby 
- Sturup vara motiverad när spår från Ystadsbanan byggts 
till Sturup. (Lunds kommun 1998, s. 10) 

Ställningstaganden som syftar till att stärka Lunds 
identitet:
 - Värna kommunens höjdsiluett
 - Behålla den måttliga skala i bebyggelse och   
    gaturum
 - Betona och estetiskt förbättra stadens och   
   tätorternas entréer.
 - Gestalta gröna stråk omsorgsfullt i bebyggelsen  
   och ut i landskapet
 - Ägna särskild uppmärksamhet åt mötet mellan  
   tätorterna och det omgivande landskapet (Lunds  
   kommun 1998, s.39)

Kommunikationer 

Genom Skåne går Västkustbanan och Södra 
stambanan. Detta har skapat goda förutsättningar 
för ett bra spårbundet transportsystem. Utmed dessa 
dragningar finns det mindre samhällen med spårbunden 
kollektivtrafik. I regionen utgör huvudorterna Malmö, 
Helsingborg och Lund viktiga knutpunkter för 
kommunikationer.      

 

Vallkärra Stationsby

Västkustbanan
Södra stambanan

Kartan visar den koncentration av spårbunden trafik som 
sker i öresundsregionen när Citytunneln byggts. Här ingår 
”Universitetsaxeln” samt spårkontakt med östra och södra 
delen av Skåne. (Lunds kommun 1998, s. 8)

Järnvägsutbyggnad enligt kommunernas mål-
dokument 1995. (Lunds kommun 1998, s. 3)
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Kort presentation av Vallkärra 
Stationsby

Vallkärra Stationsby ligger ca 5 kilometer norr om 
Lunds centrum. Denna lilla by består idag av ett tiotal 
fastigheter, som ligger samlade kring det dubbelspåriga 
järnvägsspåret - Västkustbanan. Byn är starkt präglat 
av detta spår då det delar den i två delar. Denna lilla by 
utvecklades i samma takt som kustjärnvägen byggdes i 
dess anslutning. Idag rusar tågen enbart förbi. 

Vallkärra Stationsby är till största del omslutet av 
högklassig jordbruksmark. Byn ligger på ett svagt krön 
med en vidsträckt vy mot söder, mot staden Lund. På 
så vis ser man Lunds siluett med dess karakteristiska 
stadselement, Domkyrkan, Allhelgonakyrkans klocktorn 
och sjukhusets dominanta byggnader. Även stadsdelarna 
Gunnesbo och Nöbbelöv är visuellt närvarande. Dessa 
ligger endast någon kilometer söder om Vallkärra 
Stationsby. 
   

KARTA!

Vallkärra Stationsby

Lundalänken

Vallkärra Stationsby

Vallkärra Stationsby med omnejd. Pla-
nområdet enligt komunens riktilinjer är 
markerat gult. (Lunds kommun 1998, 
bilaga ”Förändringskarta”)

Kommunalt - Lokalt 
Inpendlingen till Lund är ungefär dubbelt så stor 
som utpendlingen. Detta gör Lund till en betydande 
knutpunkt och målpunkt för regionens kommunikationer. 
För utvecklingen av Lund är det således viktigt att den 
goda tillgängligheten som det idag är till Lund bevaras 
samt utvecklas. (Lunds kommun 1998, s. 2) 

Lunds kommun har som övergripande mål att utvidga 
antalet stationer. Denna satsning är ett led i det stora 
arbetet att skapa ett övergripande hållbart kollektivsystem, 
vilket skulle kunna bidraga till att bryta bilens dominans 
som arbetspendlingsmedel. För att lyckas med detta 
krävs det att såväl boende som arbetsplatserna ligger i 
nära anslutning till stationen. I denna satsning planerar 
kommunen att anlägga nya utbyggnadsområden där det 
idag finns eller planeras finnas spårbunden trafik. (Lunds 
kommun 1998, s. 13)  Några av dessa är: 

- Stångby i stråket Lund - Eslöv
- Vallkärra i stråket Lund - Kävlinge
- Dalby - Björnstorp - Veberöd i stråket Malmö - Sjöbo
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två ställningstaganden. Vallkärra Stationsby ligger fem 
kilometer utanför centrum, och större delen av samhället 
skulle hamna utanför denna gräns. Planområdet ligger 
dessutom på högklassig åkermark vilket även detta är ett 
icke önskat utgångsläge. Ett ytterligare problem är att det 
idag saknas arbetstillfällen i Vallkärra Stationsby, vilket 
medför en stor utpendling från orten. Detta kan dock 
motverkas om samhället utformas på ett sådant vis att det 
skapas möjlighet till viss form av etablering av företag och 
verksamheter.  
 
Trots detta anser jag att det är rätt att satsa på Vallkärra 
Stationsby då det finns mycket god potential att 
utveckla det till ett mindre stationssamhälle med 
hållbara strukturer. Det faktum att området ligger på 
högklassig åkermark är det av stor vikt att ta så lite mark 
i anspråk som möjligt. Detta kan ske genom en relativt 
tät bebyggelsestruktur, vilket enligt vissa forskare är 
rätt metod i arbetet att uppnå hållbara strukturer ( se s. 
26). Större delen av samhället kommer att ligga utanför 
Lunds kommuns definition av cykelavstånd. Därav är 
det viktigt att göra stationen mycket lättillgänglig, dvs. 
att den får ett centralt läge. Detta för att så många som 

möjligt skall välja det spårbundna alternativet framför 
bilen. Det är även viktigt att bygga ut ett bra gång- och 
cykelnät som gör det lätt att ta sig till stadens centrum 
och dess omnejd. Nöbbelövs Mosse ligger strax söder 
om Vallkärra Stationsby, vilket skapar goda upplevelser 
och bra tillgång till natur- och rekreationsområden. Det är 
även viktigt att skapa trivsamma utemiljöer då dessa skall 
främja till spontana möten och aktiviteter (den sociala 
hållbarheten). I denna utformning spelar grönskan en stor 
roll, som även är av betydelse för luftklimatet, invånarnas 
hälsa samt den bilogiska mångfalden. 

Man kan säga att regionalt sett är det riktigt att satsa 
på Vallkärra Stationsby då det kommer att byggas i 
anslutning till spårbundet trafiknät, och att orten kommer 
att ingå i den s.k. pärlbandsstrukturen. Lokalt sett krävs 
det lösningar som gör orten så energisnål som möjligt 
för att på så vis nå hållbara strukturer. En lösning kan 
vara att skapa en tät bebyggelsestruktur, som möjliggör 
minskning av energiåtgång, ökat underlag för tillgång till 
service- och kommunikationsutbudet, samt sparar den 
högt klassade åkermarken. 

Är Vallkärra Stationsby rätt ort 
att satsa på 

För att kunna se Vallkärra Stationsby som ett hållbart 
samhälle kan det inte betraktas som en isolerad ö, utan 
det måste sättas i relation till hela kommunen Lund, som 
i sin tur verkar tillsammans med hela regionen Skåne. Det 
skall således ses som en helhet. 

Satsningen på Vallkärra Stationsby bygger vidare 
på den struktur som redan finns uppbyggd i Skåne, 
nämligen pärlbandsstrukturen, vilket i sin tur leder 
till en decentraliserad stadsutveckling. I den tidigare 
teoretiska delen framkom det att en satsning på en 
decentraliserad stadsutveckling kan vara det rätta steget 
mot hållbara strukturer, och då särskilt vid en satsning 
på pärlbandsstrukturen. Denna planeringsstrategi ligger 
i linje med vad flera forskare rekommenderar i arbetet 
med att uppnå hållbara strukturer. De menar att en 
decentraliserad stadsutveckling skulle kunna bidra till 

minskad energianvändning och särskilt då orten är 
uppbyggd kring spårbunden trafikpunkt. Denna struktur 
kan även medföra en särskild utvecklingspotential för 
de medelstora tätorterna som ingår i ett nätverk, baserat 
på spårbunden kollektivtrafik. Dessa mindre tätorter har 
även goda förutsättningar att skapa bra livsmiljöer i form 
av grönska då invånarna ofta har närhet till natur och 
rekreationsområden samt lätt överskådlighet.  

Problem och möjligheter med Vallkärra 
Stationsby  
Enligt Lunds översiktplan strävar kommunen mot att 
lokalisera nya bostadsområden vid stråk med potential 
till spårbunden kollektivtrafik. Lokalisering av nya 
bostadsområden skall även göra det möjligt att förflytta 
sig med cykel till arbetsplatser och centrum. Detta 
innebär att avståndet inte bör vara mer än fem kilometer. 
De har även tagit en ställning till att inte ta högklassig 
jordbruksmark i anspråk för exploatering. 

Genom att exploatera Vallkärra Stationsby går man emot 


