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Edvardsson under år 2001-2002. Gunnar Nyström, Universitetsadj. på Inst. för Fysisk planering har varit handledare och Eva
Öresjö, prefekt, Inst. för Fysisk planering har varit examinator.
Kontaktperson på Lunds Kommun har varit Elsa Grip, arkitekt.
Examensarbetet utreder möjligheterna att förändra och förbättra
den centrala miljön i samhället Södra Sandby, beläget i Lunds
kommun, Skåne. Utgångspunkten är att med hjälp av en analys
av orten kombinerat med studier i ämnesrelaterad litteratur
komma fram till vilka stadsbyggnadsåtgärder som skulle kunna
förbättra Södra Sandbys centrumområde.
Ett stort tack till Elsa Grip och övriga på Lunds kommun som
hjälpt mig med information och kontakter om Södra Sandby. Jag
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bilen blev det vanligaste transportsättet och järnvägen revs upp.
Först på 60-talet kom den andra revolutionen – villarevolutionen
– och sedan dess har åker efter åker sålts av för att skapa
tomtmark. Denna bebyggelse är oftast ensartad och bilen har
fått stor vikt vid planeringen. Av den bebyggelse som fanns i byn
innan enskiftet (i början av 1800-talet) finns endast kyrkan och
prästgården kvar.

1. INLEDNING

1.1 SAMMANFATTNING

En stor andel parkmark finns inom byn men vegetationen är ensidig och grönområdena utnyttjas dåligt. De gröna ytorna är
mest ”gröna transportrum”.

Södra Sandby är vad man ofta kallar en villaförort. Här bor cirka
5 500 invånare och många pendlar till Lund. Större delen av
bebyggelsen är från 1970-80-tal. En stor centrumanläggning
uppförd i början av 1970-talet dominerar centrala Södra Sandby,
anläggningen rymmer bland annat affärer, post och café. Generellt sett är hela orten en uppvisning i bristande variation, något
som är tydligt både i parkerna och bebyggelsen. Bilen har varit
måttstock för planering och arkitektur, vilket har lett till ett otrivsamt centrum.

Jan Gehls litteratur har varit en viktig teoretisk inspiration vid
framställandet av Mål och strategier. Trivseln är för honom en
viktig faktor och boken ”Livet mellem husene ” har studerats
omsorgsfullt. En rad faktorer är viktiga för att människan skall
trivas och genom att ställa dagsläget i Södra Sandby mot dessa
faktorer blir det tydligt vad som bör förändras och vad som saknas i Södra Sandby.
Huvudsakligen rör förslagen de centrala delarna och särskit berörs hur centrumhuset och dess omgivningar kan göras vackrare
och trivsammare, hur man skapar kvalitet i uterummen och
grönytorna samt var en offentlig plats kan förläggas. Vissa förtätningar föreslås men huvudsakligen förordas en relativt gles
struktur. Viktigt är att byns gamla struktur bevaras samtidigt som
den mänskliga aktiviteten ökar. Genom de åtgärder som föreslås kan detta åstadkommas.

Ett levande centrum studerar möjligheterna till förändringar och
förbättringar i Södra Sandbys centrala delar. Ämnet diskuterades fram tillsammans med arkitekt Elsa Grip på stadsarkitektkontoret som arbetar med denna del av kommunen.
Syftet med examensarbetet har varit att arbeta fram förslag på
samhällsbyggnadsåtgärder som höjer trivseln på de centrala
gatorna, ökar den mänskliga aktiviteten i centrum och som lyfter
fram det goda som dolts under år av planering med bilen i fokus.
Arbetet är uppdelat i fyra delar: Inledning, Analys, Mål och
Strategier samt Förslag. En konsekvensanalys har även bifogats
för att ge en bild av vilka olika konsekvenser förslagen kan
komma att ge.
Analysen ger en förståelse för orten samt en god grund för
framtida planering, och behandlar ortens historia, struktur, bebyggelse och vegetation. Den visar på att orten varit i stort sett
oförändrad fram till järnvägen introducerades i orten i början av
1900-talet, varpå Södra Sandby blomstrade en kort period tills
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en sådan. Det övergripande förslaget redovisas inledningsvis,
men sedan läggs fokus på kvaliteten i uterummen och grönytorna, på centrumhuset och dess omgivningar samt på avsaknaden av en offentlig plats.

1.2 DISPOSITION
Redovisningen av examensarbetet indelas i följande delar:

Konsekvenser
Förslaget konsekvensanalyseras avslutningsvis.

Inledning
Arbetet inleds med Sammanfattning och Disposition, därefter
följer Läsanvisning där formalia och de olika delarna av arbetet
förklaras ur läsarens perspektiv. Efter denna följer Program till
examensarbetet och därefter en redovisning av Södra Sandbys
Förutsättningar. Slutligen kommer en kort text om arbetets
egentliga kontext under rubriken Södra Sandby - en svensk tätort.

Källförteckning
I slutet av arbetet redovisas de skriftliga källor som legat till
grund för arbetet uppdelat på allmänt material, planeringsunderlag, artiklar, internet och bildmaterial.

Analys
Södra Sandby analyseras utifrån den norska analysmodellen
Realistisk byanalyse. Då modellen ej behandlar natur- och
miljöfrågor har den kompletterats inom detta område. Analyskapitlet inleds med en genomgång av analysmetoden, dess
syfte och ursprung. Avslutningsvis redovisas en sammanfattning
av analysen.
Mål och Strategier
Utifrån analysen har vissa problemområden blivit tydliga och
litteratur som behandlar denna typ av problem diskuteras. Med
inriktning på Södra Sandbys problem diskuteras böcker som Jan
Gehls Livet mellem husene och Elisabeth Liljas Den ifrågasatta
förorten. En checklista utarbetad från Livet mellem husene används för att analysera dagsläget i Södra Sandby. Resultatet är
en lista med behov på förändringar.
Slutligen redovisar jag kort några skånska samhällen som av
olika anledningar förändrats och därmed gett inspiration till projektet.
Förslag
Under denna rubrik finns det förslag till förändring av platser
som genom analysen och checklistan bedömts vara i behov av
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material som framkommit samt diskussioner med handledare
och opponent.

1.3 LÄSANVISNING

1.3.3 Analysen
1.3.1 Formalia

Analysdelen ska ge en kunskapsgrund för det fortsatta arbetet
och ämnesområdena historia, bebyggelse, natur och struktur
hanteras. Analysen visar på händelser och förändringar i Södra
Sandby och materialet som använts för att skapa denna analys
har främst varit kartor och litteratur om Södra Sandby och
Skåne.

En notapparat används genom hela arbetet för att läsaren enkelt
skall kunna se var information och fakta kan hittas. I noterna
anges författarens efternamn och sidnummer. Har författaren
skrivit flera av titlarna i källförteckningen anges även titeln. För
de böcker där en författare ej ensam står för materialet anges
huvudförfattaren eller den myndighet som står bakom publikationen. Litteraturen, artiklarna och bildmaterialet anges i källförteckningen som ligger sist i arbetet.

Den historiska analysdelen skall läsas tillsammans med de
kartor som infogats i texten, då det är lättare att se de händelser
som beskrivs om man kan koppla dem till kartorna. Detsamma
gäller bilder och tematiska kartor i analysen som helhet.

Arbetet är indelat efter fyra huvudrubriker: Inledning, Analys, Mål
och strategier och Förslag. Rubriksystemet är numrerat i tre
nivåer för att skapa en god översikt. Ett utsnitt ur rubrikstrukturen med underrubriker kan se ut så här:

Analysens upplägg gör att många saker upprepas då de tas upp
i olika kontext i de kapitel som utgör analysen. Exempelvis kan
en händelse rörande bebyggelse tas upp både i den historiska
analysdelen samt i bebyggelseanalysen.

1.INLEDNING

Då analysen är av det beskrivande slaget har en sammanfattning placerats sist för att kunna peka på sådant som är viktigt
för förslagets utarbetande. Det blir tydligt vad som initierat förändringar i samhället och framför allt vad som satt prägel på
dagens samhälle.

...

1.3 LÄSANVISNING
1.3.1 Formalia
Systemet blir tydligt vid en titt på Innehållsförteckningen, sid 3.ff.

1.3.4 Mål och strategier

1.3.2 Inledning

Nästa steg är att använda de kunskaper som framkommit
genom analysen, vilket görs i delen som heter Mål och Strategier. Här redovisas de tankegångar och kunskaper som ligger till
grund för förslaget. Genom en checklista baserad på Jan Gehls
bok Livet mellem husene blir det tydligt vad Södra Sandby sak-

Den inledande delen av arbetet har för uppgift att ge läsaren
grundläggande information kring arbetets syfte och Södra
Sandbys förutsättningar. Programmet till examensarbetet har
förändrats under resans gång, beroende på information och
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nar och utifrån den kunskapen blir det tydligt vad som behöver
åtgärdas. Brister i planering och arkitektur lyfts fram och hur
man kan/bör åtgärda sådana problem redovisas. En mängd litteratur har behandlats med avsikten att ge en mer solid kunskapsgrund innan själva förslaget utarbetas.

1.3.5 Förslag
Förslagskapitlet redovisar hur de områden som upplevs som
problematiska föreslås förändras. Skisser och planer är infogade
i texten för att läsaren på ett löpande sätt skall kunna förstå
tankegångarna i förslaget.

1.3.6 Konsekvensanalys
Konsekvensanalysen förklarar vad förslagen på sikt kan komma
att betyda för Södra Sandby. Ett nollalternativ redovisas även
(hur utvecklingen i Sandby skulle bli om förslagen ej genomförs).
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1.4.2 Problemformulering

1.4 PROGRAM TILL EXAMENSARBETET

Genom information och analys av orten samt genom diskussioner med Elsa Grip på Lunds kommun har jag kommit fram till
att följande problem finns i Södra Sandby:

1.4.1 Bakgrund
Södra Sandby är en tätort strax utanför Lund med ca 5 500 invånare. Bebyggelsen i Södra Sandby är blandad med störst
variation i de centrala delarna, som framför allt rymmer de äldre
delarna av tätortens samlade bebyggelse. Södra Sandby är
relativt självständigt då vårdinrättningar och ett mindre köpcentrum finns, men utöver grundbehoven är man hänvisad till
kommunens huvudort, Lund.
Stora delar av Södra Sandby består av så kallade villamattor,
omfattande områden med likartad villabebyggelse uppförd
mellan 1965 fram till början på 1980-talet. Även ett antal flerbostadshus finns, men procentuellt sett är andelen mycket liten.
Viss bevaransvärd bebyggelse finns kvar, exempelvis Smedjan
vid infarten från Lund, samt Möllan och Bränneriet.
Sularpsbäcken rinner genom samhället och kring denna breder
ett grönområde ut sig. Samhällets uppbyggnad med många
villamattor har skapat stora gröna skyddszoner mellan bebyggelsegrupperna. Skrylle rekreationsområde mellan Södra
Sandby och Dalby erbjuder skogsmark att röra sig i. Större
delen av omgivningarna består dock av jordbruks- och betesmark.
Södra Sandby har utmärkta cykelkommunikationer med Lunds
centrum i och med cykelvägen på Hardebergaspåret, ett nedlagt
järnvägsspår vars bank byggts om till cykelväg. Ett cykelspår
mellan Södra Sandby och Dalby är inplanerat för den närmsta
framtiden. Kollektivtrafiken är relativt god då buss går till Lund,
Eslöv, Dalby och Revinge.
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Centrumbyggnaden dominerar centrum, med sin
klossighet och placering. Hur skall denna byggnad
kunna förändras för att bli mer tilltalande, samt hur skall
man planera för att den skall smälta in bättre i Södra
Sandbys struktur?



Busstationen känns ogästvänlig och livlös och många
ungdomar uppehåller sig utanför kiosken på kvällarna,
vilket gör att många Sandbybor upplever platsen som
osäker. Hur skall ytan kunna göras mer livlig och hur
skall alla grupper i samhället kunna använda platsen
utan att behöva känna att platsen känns livlös och
otrygg?



Bussbolaget Thells på Skogsvägen överväger att flytta
sin verksamhet. Hur kan man använda dessa lokaler i
planeringen av busshållplatsen? Kan lokalen kan bli
aktuell för Konsum-butiken som har ett dåligt affärsläge?



Byns parkmark används dåligt, troligtvis beroende på
bristande variation bland växtarter samt bullriga lägen.
Hur kan parkernas funktion återupprättas som lugna
oaser eller platser för rekreativa aktiviteter?



Då ingen förbifart finns är huvudgatan i Södra Sandby
starkt trafikerad av bland annat bilpendlande sandbybor,
stridsvagnar från Revingehed och stentransporter från
stenbrotten i närheten. Med förutsättning att en förbifart
skapas, hur kan då byns huvudgata förändras till en
både funktionell och attraktiv bygata?

1.4.3 Syfte

utformningen av gatorna är därmed anpassade efter ett sådant
scenario.

Syftet med examensarbetet är dels att göra en analys av tätorten Södra Sandby och dels de förnyelseförslag som mynnar i
analysen. Att öka den mänskliga aktiviteten i centrum skall
eftersträvas liksom att öka samhällets skönhet och diversitet.
Med kunskap om andra liknande orters lösningar på likartade
problem och sandbybornas egna önskemål kan ett alternativ för
Södra Sandbys framtid målas upp.

Texten har skrivits i Microsoft Word och foton och bilder har importerats tillsammans med tematiska kartor. Kartorna är till
största delen digitalt framställda med hjälp av programmet Auto
Cad samt redigerade i Adobe Photoshop. Primärkartan över
Södra Sandby kommer från Lunds kommun och har bearbetats i
Auto Cad.

1.4.4 Tillvägagångssätt
Genom en grundlig studie i det material som finns om Södra
Sandby, äldre kartor samt flertalet besök där byn dokumenterats
i foton och skisser har jag försökt skaffa mig ett bra underlag till
en analys. Analysen gav en kunskapsbas för det fortsatta
arbetet. Jag har utöver detta besökt andra samhällen, framför
allt Staffanstorp, för att undersöka hur de hanterat likartade
problem.
Nästa steg var att läsa litteratur i ämnet och arbeta fram strategier för hur ett förslag skulle se ut. Jan Gehl skriver mycket om
ämnet trivsel, och utifrån hans texter arbetade jag fram en
checklista rörande vad som gör en plats trivsam och attraktiv.
Genom att ställa upp den informationen mot Södra Sandbys
förutsättningar blev det enkelt att se vad som saknades och vad
som krävdes för att skapa en trivsam tätort.
Utifrån denna samlade bakgrund har jag arbetat fram ett förslag
på förändringar i Södra Sandby. Förslaget är baserat på kunskapen inhämtad genom analysen, intrycken från besök i andra
tätorter samt den litteratur som behandlat ämnet.
Tonvikten i förslaget ligger på Revingevägens centrala delar,
och förslaget innebär förändringar inom både byggnader och
omgivning. I förslaget utgår jag från att en förbifart har gjorts och
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1.4.5 Tidplan
Arbetet påbörjades i november hösten 2000 med utarbetande
av program, fotodokumentation och annat förberedande arbete.
Under vårterminen 2001 läste jag andra ämnen på Lunds universitet, varför endast fritiden ägnades åt examensarbetet.
Under denna period inhämtades historisk bakgrund från böcker,
byalagsdokumentationer och gamla kartor. Under sommaren
2001 lades grunden till arbetets text, och själva förslaget började
ta form. Mittseminarium av arbetet hölls i oktober 2001 med
Martin Heidesjö som opponent och slutpresentation skedde
vårterminen 2002.
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Revinge och Hardeberga en av Lunds kommuns kommundelar.
Lunds kommun består idag av totalt sex kommundelar som tillsammans rymmer 20 kommuner enligt den kommunindelning
som gällde innan 1951.

1.5 FÖRUTSÄTTNINGAR

1.5.1 Allmänt
Södra Sandby ligger i Torna härad, Lunds kommun, Skåne,
cirka 1 mil öster om huvudorten. Lunds kommun är njurformad
och huvudorten ligger i västra änden. Området är en kuperad
jordbruksbygd, belägen mellan Romeleåsen i söder och
Kävlingeån i norr. Genom byn rinner Sularpsbäcken i nordlig
riktning.

Lund

Södra Sandby

Fig.2 Södra Sandby i Lunds kommun, Cad-bild

I Södra Sandby finns en betydande detaljhandel, främst situerad
i en centrumgalleria öppnad 1972. Länstrafikbussar till Lund,
Dalby, Eslöv och Revinge passerar en central busstation där
alla bussar stannar.

Fig.1 Lunds kommun i Skåne, Cad-bild

1951 bildades storkommunen Södra Sandby och den behöll sin
form fram till och med kommunsammanslagningen med Lund
1974. I dagsläget är Södra Sandby tillsammans med Flyinge,
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Kyrkan

Thells buss AB

Byskolan

Busstationen

Konsum

Bibliotek/KDN-hus
Sularpsbäcken
Byahuset

Centrumhuset

Utomhusbad

100
Fig. 3 Orienteringskarta över Södra Sandbys centrala delar
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1.5.2 Statistik1

1.5.3 Service och näringsliv

Kommundelen är relativt tätbefolkad ur ett nationellt perspektiv
men jämfört med kommunen som helhet ligger kommundelen
under genomsnittet. Vid årsskiftet 00/01 fanns det 7 309 personer i kommundelen, varav 5 491 bodde i Södra Sandby.

Södra Sandby har i förhållande till sin storlek en allsidig service.
I byn finns frisörsalong, gatukök, bageri, banker, skoaffär och
andra affärsverksamheter. I centrumhuset finns folktandvård,
apotek, vårdcentral, blomsteraffär, livsmedelsaffär och servering. Många Sandbybor är nöjda med att ha all service placerad på detta sätt. Vård finns till viss del i centrumbyggnaden,
men vid behov av specialistvård får man ta sig till Lund. Flera
större företag finns i det norra industriområdet, samt spridda
inom orten.

1960
Ca 2000

1970
2549

1975
4076

1990
5414

2000
5491

Fig. 4 Befolkningstillväxt för tätorten

Södra Sandby har en mycket låg andel utländska medborgare
och invandrare vilket kan bero på bostadsutbudet. Generellt sett
bor en relativt liten del av invånarna med utländskt ursprung i
villor. 1 545 av 2 064 lägenheter finns i småhus. 12% av bostäderna är hyresrätter.

1.5.4 Arbete
Utpendlingen motsvarar ca 80 % av den arbetande befolkningen. De flesta arbetar i Lund eller Malmö. Södra Sandby har
en väldigt stor andel offentlig förvaltning, 30 % av de arbetstillfällen som finns i kommundelen. Detta på grund av att Södra
skånska brigaden, Revingehed och Statens Räddningsverk i
Revinge by tillhör kommundelen Södra Sandby. Vård och omsorg står för 10 % av arbetsplatserna.

Sandby är en kommundel med mycket bilar. I tätorten Södra
Sandby finns 475 bilar på 1 000 invånare i jämförelse med
kommunen som helhet som har 348 bilar på 1 000 invånare.
Lunds tätort har endast 297 bilar per 1 000 invånare. Vid årsskiftet 00/01 låg riksgenomsnittet på 450 bilar per 1 000 invånare,2 vilket visar att tätorten Södra Sandby ligger över riksgenomsnittet men mycket över kommungenomsnittet. Detta kan
bero på att det i Lunds tätort finns ett mycket stort antal studenter, god kollektivtrafik och större andel hyresbostäder än i Södra
Sandby.

1.5.5 Skola och Fritid
Fotbollsplaner, utomhusbad, liksom en fritidsgård finns i de centrala delarna av Södra Sandby. I Byahusets lokaler finns det
möjligheter att träna kampsport, äta lunch eller engagera sig hos
någon av de föreningar som hyr in sig i huset. Öster om
Sularpsbäcken ligger en kommunal byggnad där bibliotek,
kommundelsnämnd samt medborgarkontor finns.

1

Samtliga statistikuppgifter från Drätselkontoret, Lunds kommun, om
inte annat anges
2
Uppgift från Statistiska centralbyrån
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I Södra Sandby finns ett flertal skolor från låg- till högstadium,
dock finns inte något gymnasium i Södra Sandby. Ungdomarna i
byn har gjort kiosken vid busshållplatsen till sin samlingspunkt
och här spenderar många sina kvällar.

Fig. 5 Kiosken på Busstorget
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1.6 SÖDRA SANDBY - EN SVENSK TÄTORT

ploaterad tätort formad av industrialiseringen. Ännu syns exempelvis tydliga spår av järnvägen som en gång gått genom samhället, och hur samhället påverkats av denna.

Svenska tätorter sticker ut i en internationell jämförelse. De
kännetecknas av att de är måttligt exploaterade och har en förhållandevis låg bebyggelse- och boendetäthet. De karaktäriseras även av en stor andel grönyta inom tätortsgränsen samt
av god kontakt med omgivande natur- och/eller jordbruksmark.

Ett annat återkommande drag i den svenska tätorten är flerkärnigheten4 : man kan tydligt skilja ut den gamla kyrkbyn,
stationssamhället, landsvägsamhället och kanske ett tidigare
kommunalt centrum. Detta är tydligt i Onslunda, Asmundtorp
och Södra Sandby - alla är de skånska samhällen av olika storlek men med samma karaktäristik.
Kommunindelningsreformerna har till viss del medfört att många
samhällen inte längre har de politiska möjligheterna att genomföra förändringar eftersom den kommunala makten har hamnat
för långt bort. 5 Politikerna finns i en annan del av den nya
kommunen. Detta är även fallet med Södra Sandby och det
märks att kommundelen satsade på nyinvesteringar innan
kommunsammanslagningen i början på 70-talet. Södra Sandby
har en tydlig fysisk prägel från denna tidsperiod.

Fig.6 Västra infarten

Gemensamt för Sveriges tätorter är att de med några få undantag formats genom urbaniseringen som industrialiseringen under
1800-talet och det tidiga 1900-talet åstadkom.3 Södra Sandby är
inget undantag. Tätorten har en lång historia men utbyggnaden
skedde i måttlig takt under många århundraden tills en explosionsartad bebyggelsetillväxt kom under 1960-70-talet. Formen
kommer dock till viss del från beskrivningen om en måttligt ex4
3

5

Boverket, s 4
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Ibidem, s 5
Arén, s 19

2. ANALYS

2.1 VAL AV ANALYSMETOD
Genom att göra en ortsanalys kan man systematisera kunskap
för att förstå platsens historia, nuvarande situation och framtidsmöjligheter. Resultatet skall därefter vara ett hjälpmedel för
att skapa strategier för de förändringar som bör ske i den fysiska
strukturen av analysobjektet. Produkten blir därmed både själva
analysen och de förslag som har sin grund i denna.
Med hänsyn till de ämnesområden jag ansåg vara relevanta i
arbetet med Södra Sandby: platsens utseende och form, historia, kulturhistoria och vegetation, valde jag att göra en analys
som till stor del har sin metodiska utgångspunkt i ”Realistisk byanalyse” av Ellefsen/Tvilde. Jag ville göra en analys som gav
förståelse för platsens historia utan att fastna i bevarandetankar,
hittade problem och brister och som tillförde hur grönstrukturen
kunde förbättras och var ny bebyggelse kunde lokaliseras. Viktigast i valet var att analysen ej skulle vara inriktad på bevarande
och det var framför allt detta kriterium som avgjorde valet av
analys.
Realistisk byanalyse beskriver platsen såsom den framstår i
fysisk form. Då Södra Sandby har en stor andel grönyta valde
jag även att ta med ämnesområdet Natur och landskap i analysen.

Fig. 7 Analysens fyra delar

Analysmodellen ”Realistisk byanalyse” förklaras närmare i det
följande kapitlet Analysmetoden, uppdelat på Realistisk byanalyse, Intentionerna, Begreppsapparaten samt Analysens
uppbyggnad.

Analysen skall i sin helhet täcka fyra områden:
 Historisk utveckling
 Byggnader och landmärken
 Bebyggelsens organisering, bland annat av väg och
gatustruktur
 Natur och landskap
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2.2 ANALYSMETODEN

2.2.2 Intentionerna
Den realistiska byanalysen står på en grund av 8 intentioner:

2.2.1 Realistisk byanalyse
Realistisk byanalyse är skapad av Karl Otto Ellefsen och Dag
Tvilde. Metoden innebär att man samlar information om framför
allt arkitekturen i samhället för att sedan tolka denna. Resultatet
kan användas som grund för de ändringar man tänker föreslå,
de nya projekten.
Skaparna bakom Realistisk byanalyse vill visa att det skett en
transformation genom historien och därmed få argument mot
dem som önskar bevara platsen som en statisk bild som ny
arkitektur måste underordna sig. Ett problem är att analyserna i
deras bok i ämnet tar upp större städer som Bergen och Trondheim. Dessa orter har problem både av annan art och omfattning än Södra Sandby. Av denna anledning måste analysen
teoretiseras och i viss mån anpassas innan man applicerar den
på ett objekt som detta.
Genom att använda denna analysmetod kan man utforska hur
samhället ifråga utvecklat sig. Ellefsen/Tvilde menar att staden
som fysiskt fenomen är ett uttryck för mänsklig kultur.6 Kulturen
har utvecklat sig i bestämda mönster och ett exempel på det är
differensen mellan stadens fysiska ordningsprinciper i arkitekturen. Att söka efter de komplexa och logiska sammanhangen är
mycket betydelsefullt.
Enligt Realistisk byanalyse ser man alltså staden som en historisk produkt - en manufakt. Man kan studera den som en
summa fysiska fragment som vart och ett bär på en del av byns
historia. En del av dessa är små och obetydliga men en del av
dem har satt en betydande prägel på samhället.
6

Ellefsen/Tvilde, s 7
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1.

Önskan att förstå skall vara utgångspunkten i hur man
betraktar och bedömer de fysiska omgivningarna. Det skall
vara en dokumentation snarare än en värdering.

2.

Det deskriptiva systemet skall ge hållpunkter för
arkitektonisk utformning. Man kan då diskutera projektet i
sitt rätta kontext.

3.

Analysen bör i största möjliga grad vara realistisk. Med
detta menas två saker: modellen skall beskriva
omgivningarna såsom de framträder samt att analysen
måste fånga det typiska, det är annars lätt att fästa
uppmärksamhet vid det tillfälliga.

4.

Modellen är reduktiv - endast det essentiella beskrivs och
därför måste man abstrahera från verkligheten.

5.

Analysen är hierarkisk. Den bygger på en begreppsapparat
där vissa kategorier är exempelvis mer stabila än andra.

6.

Kunskapsbasen hämtas från många källor och är av olika
typer. Analysen måste därför beskriva historisk utveckling
på ett flexibelt och reviderbart sätt.

7.

Analysen måste ha en form som gör den tillgänglig inom
många olika ämnesområden.

8.

Analysen måste vara kommunikativ så att den kan
diskuteras i ett offentligt forum. Man bör därför redovisa på
ett enkelt och illustrerande sätt.

2.2.3 Begreppsapparaten

Typologi
Principerna för hur de enskilda byggnaderna är sammansatta,
det vill säga den strukturella uppbyggnaden. I den praktiska
analysen sammanfaller användningen av begreppet till hur det
används inom etnologin.

Analysmetoden använder sig av ett antal grundbegrepp för att
klassificera de olika fragmenten i stadens arkitektur och på så
sätt fånga typiska förändringsprocesser, så kallad urban transformation. Grundbegreppen är följande:

Morfologi
Begreppet betyder ”läran om formernas utveckling”. I analysen
betecknar det variationer i typernas formuttryck. Denna variation
sker med utgångspunkt i geografi (lokala förutsättningar), topografi, tid och individuella beslut.

Primära element
Överordnade element som har präglat stadens fysiska utveckling. De verkar strukturerande i det att de påverkar ändringar i
stadens arkitektur. De primära elementen är inte nödvändigtvis
fysiska element utan kan vara planer, egendomsgränser, händelser (exempelvis bränder) etc. Dessa primära element
kännetecknas i staden speciellt för sin permanens. De är fortsatt
synliga i stadens arkitektur.

Ikonografiska drag
Begreppet innebär meningsbärande tecken och symboler av
social eller kulturell karaktär som återspeglas som fysiska
tecken i byns arkitektur.

Bebyggelsestruktur
Begreppet beskriver de ordningsprinciper som bebyggelsen i de
olika delar staden är ordnad efter. Det betecknar geometriska
principer som återspeglar funktionella och kulturella villkor.

Av dessa begrepp använder jag främst primära element, bebyggelsestruktur, bebyggelsemönster och topologi. Detta för att
Södra Sandby är en liten by och alla begrepp inte står att finna i
arkitekturen, bebyggelsen är ensartad inte bara på grund av
byns storlek utan även på grund av det sätt man valt att bygga
på.

Tomtstruktur/ägogränser
Tomtstrukturen betecknar egendomsuppdelningen inom staden.
Detta är oftast bakgrund till hur en principiell bebyggelsestruktur
i praktiken blir utbyggd. Ändringarna i tomtstrukturen är en av de
viktigaste faktorerna i stadens transformation.

2.2.4 Analysens uppbyggnad

Topologi
Begreppet är beteckningen på stadens rumsliga sammanhang
(platser, gator etcetera). Det finns ett dialektiskt förhållande
mellan stadens bebyggelsestruktur och dess rumsliga sammanhang.

Analysen avgränsas till att fysiskt sett hantera hela tätorten
Södra Sandby, dock nämns områden i Södra Sandbys närhet
där det är relevant och ibland även Skåne som helhet. Anledningen till detta är bristen på historisk litteratur som behandlar
Södra Sandby specifikt.

Bebyggelsemönster
Inom en huvudstruktur kan egendomsuppdelningen ske efter
olika principer. En tomt kan bebyggas på olika sätt. Begreppet
bebyggelsemönster används för att beteckna dessa variationer.

Analysmetoden kan genomföras på olika sätt anpassade till den
faktiska situation den skall användas i. Det specifika tillväga-
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De primära elementen blir i analysen kategoriserade efter vilken
typ av krafter det rör sig om: ägandeförhållanden, kommunikationslinjer, planer, bränder etc.

gångssätt som boken om Realistisk byanalyse använder är
sammansatt av fyra hierarkiska steg:





Historisk utveckling av stadens form
Stadens överordnade strukturella element
Stadens bebyggelsestruktur
Avgränsning av homogena områden

Byns bebyggelsestruktur
I denna analys söker jag efter byns fysiska ordningsprinciper.
Bebyggelsestrukturen i ett område kan vara resultat av summan
av enskild bebyggelse eller ett resultat av styrande planer. Vid
alla tillfällen följer man bestämda regler.

De fyra stegen i analysen ger ett material som beskriver Södra
Sandby, pekar ut de primära elementen, inordnar bebyggelsen
och slutligen koncentrerar sig på centrum som slutligt undersökningsområde. Analysen ger en kunskapsgrund som sedan
nya projekt diskuteras i förhållande till.

Avgränsning av homogena områden
De delar av bebyggelsen som har klar samhörighet i typologi,
morfologi och struktur avgränsas som ett enhetligt område. Ofta
kan man läsa bebyggelsen genom att se på när husen byggts
eller se till sociala och organisatoriska förhållanden.

Jag har utöver de fyra hierarkiska stegen valt att göra en analys
av vegetation och natur i tätorten då jag anser att de är av stor
vikt för människans välbefinnande och trivsel, något detta arbete
har för avsikt att verka för. Vidare har en fördjupning av de centrala delarna gjorts och en sammanfattning avslutar analysdelen
för att knyta samman de fakta som framkommit genom analysen.

Fördjupning av centrumområdet
En övergripande analys av de centrala delarna är infogad i kapitlet då det främst detta område som berörs av problemformuleringarna i programmet.
Miljö och natur
Genom att visa på variation och kvalitet i grönområden kan
dessa värderas utifrån analysen. Vikten av välfungerande grönområden är stor och parkerna har ett flertal funktioner som är av
stor nytta i ett samhälle.

Historisk utveckling av byns form
Genom att tidsmässigt rekonstruera hur byns form har utvecklat
sig skapas grunden för de nästa stegen i analysen. I praktiken
har jag framställt denna analysdel med hjälp av en rad kartor
som visar bebyggelsemönster. Kartorna kan sedan användas
för att stegvis visa utvecklingen av byns form över tid. Källorna
till arbetet är i första hand äldre kartor kombinerat med jämförelser med dagens förhållanden.

Sammanfattning
Analysen avslutas med en sammanfattning där slutsatser
diskuteras och fastslås för att utgöra grund till det efterföljande
kapitlet Mål och Strategier.

Byns överordnade strukturella element
Med utgångspunkt i de stegvisa kartorna som visar byns utveckling kan man komma fram till byns primära element. Dessa verkar som katalysatorer i byn. De primära elementen kännetecknas av sin beständighet, men står inte nödvändigtvis i inbördes förhållande till varandra. Byn har alltså inget helgjutet
sammanhang.
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namntypen på orten. Namntyper med efterleden –by är en relativt ungt ortsnamn, vanligt från vikingatiden och framåt.10
Byn Sandby nämns för första gången säkert omkring år 1250,
tillägget Södra kommer först långt senare då krav på en organiserad postgång började. Ett annat Sandby beläget utanför
Hässleholm fick beteckningen Norra Sandby.

2.3 HISTORISK UTVECKLING AV BYNS FORM
Södra Sandbys historiska utveckling rekonstrueras främst via
litteratur samt äldre kartor. I litteraturen är det svårt att hitta fakta
som direkt berör Södra Sandby långt bak i tiden. Därför används
ibland fakta som är generell för hela Skåne eller för regionen
kring Lund. Genom jämförelser av dagens Södra Sandby med
gamla kartor blir det tydligt hur tätorten har förändrats.

Vid en utvidgning av kyrkogården 1882 hittades en silverskatt
nedgrävd i marken. Skatten bestod av smycken, hacksilver och
mynt och tros vara från 900-talet. Det finns många teorier om
varför skatter har grävts ner, men man tror att det kan vara så
att man grävde ner dem i orostider eller av vidskepelse. I många
av dessa skatter finns anglosaxiska mynt vilket tyder på att de
kommer antingen från den utbredda vikingaplundringen, eller
helt enkelt var ett handelsutbyte.11

2.3.1 Förhistoria (fram till medeltiden)
Ett fynd i form av en pilspets i flinta tyder på att området kring
Södra Sandby åtminstone besökts av människor redan 9000
f.kr. Den första bosättningen i området, belägen i nuvarande
Linnebjärs naturreservat har daterats till 7000 f.kr. Landskapet
kring Sandby var skogklätt innan människan kom till platsen,
men röjdes av den jordbrukande och boskapskötande befolkningen. 7 Att man valde Sandby som boplats kom antagligen av
att det fanns ett bra vattendrag på platsen samt att marken var
lättarbetad8.

2.3.2 Medeltid till ca 1800
Den nordiska medeltiden började runt år 1000. Kring 900-1200
blomstrade Skåne tillsammans med resten av Europa. Folkmängden ökade kraftigt, och detta pågick fram tills digerdöden
utbröt på 1300-talet. Dessutom var de politiska förhållandena
stabiliserade då vikingatågen och deras härjningar upphört och
även detta bidrog till folkmängdens tillväxt, liksom att klimatets
milda vintrar och torra somrar var gynnsamt för odlingen. 12

När stenålderns människor lämnade havsbandet för att börja
odla på Skånes slätter gjorde man oftast det i grupp. Man odlade gemensamt jorden och delade skörden. Detta sätt att bruka
jorden var vanligt fram tills medeltiden.

Det skånska kultur- och odlingslandskapet var under en stor del
av denna långa period förhållandevis statiskt; man experimenterade inte med odlingen och kreatursskötseln utan höll sig till beprövade metoder. På medeltiden kom dock flera nymodigheter
inom jordbruket, bland annat började man använda hjulplog och

Den förhistoriska bebyggelsen har ofta flyttat runt, framför allt
under sten- och bronsålder.9 Man tvistar fortfarande inom den
historiska forskningen om när de skånska byarna slutade
”vandra”. För att bedöma en bys ålder studerar man därför ofta
7

10

8

11

Löfström m.fl., s 24
Persson. Södra Sandby..., s 10
9
Skansjö, s 47

Skansjö, s 31
Skansjö, s 37
12
Skansjö, s 49
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trevångsbruket.13 Det sistnämnda, trevångsbruket, innebar att
man odlade två vångar och hade den tredje i träda. Vångarna
var som regel benämnda efter väderstrecken. Sådden skedde
efter en rotationscykel och trädesvången fungerade som betesmark för djuren. Trevångsbruket höll i sig fram tills 1800-talets
utskiftningar.
Längst bort från byn låg fäladsmarken där djuren betade, där
hade varje hemman rätt att släppa ett visst antal kreatur. Denna
utmark blev det så småningom ont om varför djuren fick beta på
den magra marken på Romeleåsens sluttningar.14 I vångarna
fanns det både åker och äng. Åkern var uppdelad på så kallade
”åkerfall” och dessa i sin tur i ett antal tegar. Varje gård hade i
princip tegar i alla åkerfall.
Under medeltidens början blev man tvungen att öka skörden,
dels med anledning av befolkningsökningen, dels på grund av
kyrkans krav på tionde15 som kom under 1100-talet. På den
tiden fanns det en kyrka i varje socken.
Under 1000-talet växte antalet socknar i takt med folkökningen.16 Under denna tid fanns främst träkyrkor i Skåne.
Under 1100- och 1200-talet tar byggandet av stenkyrkor fart.

Fig. 8 Skånekarta från 1752, Södra Sandby hette bara Sandby på denna tiden
och kan ses norr om den större texten ”Torne H”, de mörka ”fläckarna” på kartan
markerar kyrkor

I området Fågelsång finns spår av gamla tegelbruk och kalkstenbrott. De äldsta beläggen för att tegeltillverkning pågått finns
i ett brev daterat 1433.18 Från tegelugnarna i Fåglasång kom
teglet till det ännu kvarvarande Kungshuset i Lundagård, Lund.
Sannolikt var det på grund av tegelugnarna som Skrylleskogen
skövlades under 1600-talet.19

Platsen där kyrkan uppförts var under lång tid centrum i Södra
Sandby. Kyrkans torn är från slutet av 1700-talet, men det ursprungliga kyrkorummet är mycket äldre.17 Kring kyrkan finns
den äldsta bebyggelsen kvar liksom skolan som byggdes upp i
närheten av kyrkan.

Under senmedeltiden kom en kris, varpå en tillbakagång av odling och bebyggelse inträffade. Internationell forskning visar på
att denna kris hade tre orsaker: pesten, flytt från landsbygd till
städer och slutligen en ekologisk kris, uppkommen i alltför hårt
utnyttjade jordar samt eventuellt i kombination med en klimatförsämring.20

13

Skansjö, s 50
Löfström mfl, s 25
15
En tiondel av inkomsterna skulle betalas till kyrkan. Vissa socknar i
Skåne fick betydande tillgångar på grund av detta då jorden gav goda
skördar.
16
Ordet socken kommer av verbet ”söka”
17
Persson. 80 år..., s 58
14
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Persson. Södra Sandby -..., s 17
Ibidem
20
Skansjö, s 53
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Sandbys gårdar har ursprungligen bestått av en gårdsplan
kringbyggd med tre eller fyra längor och halmtak. Idag finns i
stort sett inga rester av de gamla gårdarna kvar inne i byn. Förutom dessa gårdar fanns torp och så kallade gatehus.

Vid freden i Roskilde 1658 blev Skåne svenskt. Danskarna försökte återerövra Skåne men misslyckades i och med slaget vid
Lund år 1676 som svenskarna vann under Karl XI. Under 1700talet föddes nya tankar till följd av goda tider. Landet hade folkökning och långa fredsperioder.21 Under det tidiga 1700-talet
rasade dock en svår epidemi i Skåne: den asiatiska böldpesten.
Under våren 1712 härjades mellersta och sydvästra Skåne, troligen fick även Sandby sin beskärda del av dödsfall. I många
byar dog uppemot 2/3 av befolkningen då pesten drabbade alla,
inte bara gamla och barn.

Vissa hus som hört till de gamla gårdarna används fortfarande,
bland annat Prästgården samt ett gammalt bostadshus som tjänar som undervisningslokal av Byskolan.
Liksom de flesta skånska byar hade även Sandby ett byalag,
något som för övrigt fortfarande består. Byalaget valde en ålderman som bland annat hade att förvalta byns handlingar som
förvarades i byakistan. Kistan är målad i en rödbrun färg med
alla gårdarnas nummer och ägarnas initialer i ett rutmönster.
När så erfordrades sammankallade åldermannen byalaget till
bystämma som bland annat beslutade om sådd, skörd och betessläppning.23 Sammankallningen skedde genom att åldermannen blåste i byahornet. Detta finns bevarat och är fullristat
med årtal och åldermäns initialer från 1750 och framåt. De första
markeringarna är bomärken i stället för bokstäver.

2.3.3 1800–talet
Folkökningen accelererade igen under 1800-talet, i Malmöhus
län ökade befolkningen med 142%. Mest markant var ökningen i
början av 1800-talet, men emigrationen ledde till att siffrorna
sjönk igen under århundradets andra hälft. I mitten av 1800-talet
var Södra Sandbys befolkning ungefär 1700 personer.

Fig. 9 En typisk skånsk kringbyggd gård. Bild från Skånes historia, s205.

1757 utfärdades en förordning om storskifte. 22 Detta innebar att
en gårds ägor skulle samlas inom ett skifte, det vill säga den
tidigare uppdelningen på små tegar försvann. Dock behöll byn
sin form och vångsystemet behölls. Storskiftet genomfördes i
25-30 % av de skånska byarna, dock ej i Sandby.

21
22

En stadga om enskifte utfärdades av Gustav IV Adolf 1803 och
de som hade lättast att anta denna nya ordning var de byar som
låg i det skånska slättlandskapet.
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Fig. 10 Svartplan, hur gårdarna låg innan enskiftet har grovt ritats in ovanpå dagens karta
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Sammantaget resulterade detta i bättre skördar. När man därefter i slutet av 1800-talet började använda handelsgödsel och
bättre utsäde skedde ytterligare en förbättring.

Det var byar som redan innan hade lätt att dela upp marken
mellan sig på grund av dess beskaffenhet. Värre var det för de
byar som låg i skogs- och risbygd, där en del gårdar hamnade
på mark som aldrig tidigare använts som åker.

Inga kartor har gjorts under medeltiden och grafiska bevis för
hur Södra Sandby sett ut uppkom först då kartor upprättades i
samband med enskiftet 1811. Terrängens form har varit avgörande när det gäller placering av byggnader och vägar i Södra
Sandby, och den syns tydligt på Skånska recogniceringskartan
från 1865. På denna karta kan man få en detaljerad beskrivning
av omgivningarna: höjdskillnader, bäckfåror samt vegetation har
märkts ut. Även gårdarna och kyrkan är prydligt inritade, se Fig
12.

En tillbyggnad skedde i kyrkans norra del 1847 och man fick
några decennier senare även utvidga kyrkogården. Möllorna
kom in i den skånska landskapsbilden vid mitten av 1800-talet
och i Södra Sandby uppfördes ett flertal, de flesta av holländartyp. Under 1800-talet fanns fler än tio möllor och vattenkvarnar i
socknen.24

2.3.4 Södra Sandby industrialiseras. Perioden
1900–1952.
De boende i Södra Sandby fick sina inkomster från jordbruket,
stenbrotten i närheten samt från de olika verksamheter som
växte fram under denna tid. Järnvägen började byggas i Skåne
redan i mitten på 1800-talet men nådde inte Södra Sandby förrän 1905. Med den kom en företagaranda som skapade flera
nya företag i byn, bland annat expanderade handel och hantverk
i och med de nya kommunikationerna. Grunden för denna högkonjunktur hade lagts redan några årtionden tidigare då skråväsendet avskaffades 1846 och den totala näringsfriheten infördes 1864. Företagsamheten hos folket släpptes fri.
Stationssamhällenas industrier hade oftast en koppling till jordbruk och andra primära näringar i orten, i Sandbys fall var det
bland annat ett bränneri och ett mejeri. Ett hotell byggdes också
i anslutning till järnvägstationen. Snart kom även företag som
Perssons & Gustavsson (PoG), Sandbymaskiner och Svenssons bageri.

Fig. 11 Möllan vid infarten till Södra Sandby

Enskiftet hade många värdefulla följdverkningar. Man förändrade och förbättrade växtodlingen, införde nya grödor såsom
vall och potatis. Foderproduktionen kom också att till viss del
ske på åkrarna och man införde även nya redskap i jordbruket.
24
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Fig.12 Generalstabens recogniceringskarta (Skånska ecogniceringskartan) från 1865
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Resmöjligheterna ökade avsevärt. Tidigare hade en resa krävt
mycket energi och framför allt tid, men nu kunde man resa till
Lund på ett enkelt sätt. Innan järnvägen kom hade man varit
beroende av häst och vagn och framför allt hade man varit
tvungen att förlita sig på att vägarna skulle vara i körbart skick.
Järnvägen var därmed revolutionerande eftersom den kunde
transportera både människor och varor långt, säkert och framför
allt billigt.

2.3.3 Södra Sandby blir ett villasamhälle. Perioden efter 1952.
Landsbygdens avfolkning blev alltmer påtaglig efter kriget. Det
som förr krävde många mäns styrka sköttes nu enkelt av en
maskin och många skånska byar fick därför en ändrad funktion.
Byarnas jordbruksfunktion försvann alltmer och villornas intåg
kom att bli ett faktum. Pendling till huvudorten Lund blev vanligt
och 1965 arbetade lika många sandbybor i Lund som i Södra
Sandby. 29

Ett väldigt finmaskigt nät av järnvägar växte fram över Skåne,
och alla orter ville ha en station för att inte hamna i ett sämre
läge än grannorten. Bilen blev dock allt vanligare och järnvägen
förlorade alltmer sin betydelse. 1939 rev man upp stora delar av
järnvägsspåren mellan Lund och Södra Sandby då järnvägen
blivit olönsam, och endast trafik till stenbrottet i Hardeberga behölls25.
Södra Sandbys expansionshistoria är bilburen: fram till och med
30-talets slut växte samhället i långsam takt, därefter ökade tillväxten i och med förbättrade kommunikationer och resmöjligheter och därmed de verksamheter som kom av detta.26 De
skånska vägarna höll inte särskilt hög standard innan biltrafiken
slog igenom. De hade haft ett välförtjänt dåligt rykte på grund av
dess krokighet samt att de var smala och illa dränerade.27 Bilismen skapade ett behov av bättre vägar och på 20-30-talen ställdes högre krav och flera vägprojekt påbörjades.
Den nya landsvägskorsningen fick en kommersiell betydelse i
det att flera företag valde att etablera sig här. Under denna seklets första hälft mer än fördubblades antalet sysselsatta inom
industri och hantverk. 28

Fig. 13 Centrumhuset. Tillbyggnaden syns väl, se skarv i fasadteglet
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Fig. 14 Ekonomiska kartan, 1915
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Snabba och omfattande förändringar skedde i det skånska jordbrukslandskapet. Betad mark plöjdes till åker eller besattes med
granskog. Dagens drift har blivit kreaturslös och fått en tydligare
inriktning på spannmål, raps och andra oljeväxter. Åkrarna har
dessutom gjorts så stora som möjligt och har därmed bidragit till
storskaligheten i det skånska landskapet.

byggelsen och mycket annat.31 Byarna har förändrats från jordbruksamhällen till stationssamhällen och fungerar nu främst som
förorter i ett storstadsområde. Södra Sandbys bebyggelse består idag främst av villor uppförda på stora tomter. Många av
byggnaderna är täta och välisolerade som en följd av 1970-talets internationella oljekris.

1960 bodde det ungefär 2 000 invånare i Södra Sandby, något
som tio år senare hade ökat till 3 500. Befolkningen var årsskiftet 2000/2001 uppe i nästan 5 500 personer, en folkökning
helt avhängig den ökade villabebyggelsen. Södra Sandby ökade
sitt invånarantal markant och behovet av skolor, vård, service
etcetera blev större. Skolor, dagis och en samlad byggnad med
affär, vårdcentral, folktandvård byggdes för att möta efterfrågan.

Många pendlar med bil då avståndet till Lund endast är cirka en
mil och vägarna är bra. Busspendlingen är utbredd, framför allt
bland gymnasieungdomarna som pendlar till skolor i Lund.

Södra Sandby omvandlades
under denna period till ett
utpräglat
villasamhälle.
Område
efter
område
byggdes ut och byn består
idag av nästan 90 %
småhus. Endast en mycket
liten del av befolkningen bor i
lägenhet, då väldigt få lägenheter har byggts i byn.
Fig. 15 Typisk villa från Södra Sandbys
stora expansionsperiod

LKF (Lunds Kommunala Fastighets AB) byggde 1993 om bränneriet för att skapa bostäder och uppförde samtidigt ett antal
flerbostadshus på fastigheten. Järnvägshotellet på Allégatan
revs vid årsskiftet 1990/91 för att även det ge plats åt bostäder.
30

Under 1900-talet har mycket förändrats: samhällets tyngdpunkt
har flyttats från Kyrkan/skolan via järnvägstationen till Thor Nils
Hörna (Centrumhuset); näringslivet; de sociala relationerna; be30
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Fram till medeltidens slut var den magra jorden uppe på
Romeleåsen mellan Lund, Dalby, Södra Sandby och Torna
Hällestad bevuxen med gles lövskog. Den tidigare betade hagmarken på Romeleåsen skogsplanteras först runt 1945. På
Gerhard Buhrmans karta från 1684 kan man se att barrskog endast fanns i norra Skåne, resten var främst bok- eller ekskog.

2.4 SÖDRA SANDBYS ÖVERORDNADE
STRUKTURELLA ELEMENT

Analysens andra steg går ut på att beskriva de primära elementen mot bakgrund av den historiska beskrivningen. De primära elementen kan vara både fysiska och icke-fysiska förändringar som satt sin prägel på Södra Sandby. Det kan vara sådana element som för in något helt nytt, såsom Hardebergaspåret, men även sådant som skapar en förändring i byns styre
exempelvis kommunsammanslagningarna 1952 och 1974.

2.4.1 Fysiska primära element

Fig. 16 Sektion över Sandby-området, se snittet på topografisk karta fig. 43

Topografi
Områdets topografi har haft stor inverkan på hur byn vuxit fram.
Södra Sandby har byggts upp längs med Sularpsbäckens bäckravin och de centrala delarna ligger idag där vägarna till Lund,
Revinge, Flyinge och Dalby möts. Åravinen skapar även tydliga
höjdskillnader, framför allt i Fågelsångsområdet.

Jordbrukslandskapet
Sandby ligger i Torna härad som omfattar den bördiga lerslätten
väster, norr och öster om Lund. Häradsindelningen skedde under 1000- och 1100-talen. Landskapet runtom Sandby är fortfarande inriktat på jordbruk och stora åkerområden breder ut sig,
framför allt mot norr och väst.

Från söder sträcker en utlöpare från Romeleåsen in genom området och skapar ett backigt landskap. Åsen sträcker sig från
Billebjär, som ligger mellan Södra Sandby och Dalby, ungefär
två och en halv mil söderut, till Skoghult. Utsikten från åsen ut
över den omgivande slättbygden är vidsträckt. Norr och nordöst
om byn planar landskapet ut och det är framför allt här det
gamla odlingslandskapet är tydligt. Romeleåsen skrevs år 1590
Rummene klint och härstammar troligen från personnamnet
Romund.32

Odlingslandskapet med mindre byar spridda på lagom avstånd
har sett likadant ut från tidig medeltid fram emot 1800-talets
början. De mindre byarna var typiska i åsbygderna.

32

2.4.2 Tomtstruktur/Ägoförhållanden
Enskiftet
Mot slutet av 1700-talet hade redan storskiftet införts i flertalet
byar, men det är först enskiftet som skapar sönderfall i de gamla
täta byarna. De bebyggelsemässiga effekterna av enskiftet blev
att i genomsnitt hälften av Skånes bygårdar flyttades ut ur by-

Uppgift från Skryllegårdens hemsida, 020320
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arna till enskilda lägen på egen mark.33 Därmed förändrades
bebyggelsemönstret markant: i dagens Södra Sandby finns endast en av de gamla gårdarna kvar, den nuvarande prästgården.
Enskiftet är också bakgrunden till det rätvinkliga vägsystemet
som än idag är förhärskande i jordbrukslandskapet. Gränserna
mellan olika odlingstegar markerades med pilevallar.

Vägar
Genom enskiftet skapades stora märken i landskapet. Vägsystemet ändrades och en stor del av vägnätet fick läggas om
eller nyskapas. Oftast kan man tydligt se denna typ av nyanlagda vägar i dagens odlingslandskap, då de är lätta att
känna igen på det typiskt kantiga och vinklade förloppet, se
fig.17.

Egnahemsbebyggelse
1904 tog Sveriges regering beslut om att införa statliga egnahemslån med syftet att motverka avflyttningen från både landsbygden som landet som helhet.34 Ett betydande antal småbruk
och lägenheter uppkommer i jordbruksbygden, varav ett antal på
vägen mellan Lund och Södra Sandby.
Villabebyggelsen
Under perioden 1960-80 talet skedde, som tidigare nämnts,
stora förändringar i Södra Sandby. En stor del av åkermarken i
byn styckades upp i syfte att skapa villatomter. Åkrarna köptes
oftast upp av byggföretag som fördelade ytan i exakt lika stora
tomter. Möjligheten att bygga eget gjorde att många tog tillfället i
akt och byggde hus i Södra Sandby. De som inte byggde sitt
eget hus köpte ett av de stora byggbolagens etableringar på
orten.

2.4.3 Kommunikationer
Järnvägen
Järnvägen såsom den såg ut finns idag inte kvar. Den gamla
banvallen tjänar idag som cykelväg till Hardeberga och vidare till
Lund. Man satsade i stället på landsvägarna. Banvallen blev i de
centrala delarna Fågelsångsvägen och Revingevägen. Vägen
från Lund fick dessutom en rakare sträckning.

33
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Fig. 17 Utsnitt ur äldre karta som visar vägarnas vinklade förlopp

De gamla vägarna rör sig tydligt i ravinerna från Romeleåsens
norra utlöpare. De äldsta byggnaderna och kyrkan finns även de
längs dessa vägar, exempelvis Sandbymöllan och bränneriet.
1815 var byn främst uppbyggd i nord-sydlig riktning kring
Sularpsbäcken och Dalbyvägen/Flyingevägen. Rakt söderut
ledde vägen över åsen till Dalby och norrut över åkerlandskapet
till Flyinge. Dessa vägar har inte ändrat sin sträckning.

Skansjö, s 205
Skansjö, s 224
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Revingevägen var en viktig väg även på denna tid och har ungefär samma sträckning i dag. Även Hällestadsvägen var av stor
betydelse då den knöt samman Torna Hällestad med Södra
Sandby och Lund.

bitsformade ytor har gamla typiskt skånska namn som exempelvis Kyrkovången. Se fig. 18.
Bilen är viktig för sandbyborna vilket tydligt utmärker både det
fysiska rummets utformning och hur byns struktur vuxit fram.
Byns närhet till Lund och Malmö borgade för en expansion under 60-70 talet och bilens roll syns väl i planeringen.

Dåvarande Lundavägen ledde in i byn norr om den nuvarande
sträckningen av vägen och allén vid den gamla infarten finns
fortfarande kvar i Västervångsparken. Den del av allén som fortsatte ut över åkerlandskapet i riktning mot Lund finns dock ej
kvar.

Fig. 19 Rödmarkerat visar de mest trafikerade vägarna i Södra Sandby

Då Södra Sandby är centralort för en del mindre byar i kommundelen och Lund i sin tur är centralort för Södra Sandby genererar detta förhållande stora trafikströmmar. Södra Sandbys
befolkning är en pendlande sådan och då de flesta väljer bilen
blir trafikmängderna stora vid rusningstrafik, framför allt i de
centrala delarna, då ingen förbifart finns.

Fig. 18 Sektionsindelning av Södra Sandby

Sandby har genom vägarna tydligt uppdelats i olika områden,
som har skapat sig en egen identitet i byn. Flera av dessa tårt-
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Trafiken genom byn anses av många vara ett problem. Enligt en
enkät från polisen som skickats ut till invånarna anser många att
bilisterna kör för fort och att trafikreglerna följs för dåligt.35 Under
dagen försvinner rusningstrafiken men ersätts av mycket tung
trafik som använder de centrala vägarna för transporter. Den
tunga trafiken upplevs som mycket störande och trafikbullret går
endast att undfly om man vistas inomhus.
Pendling
Ca 80 % av den arbetande befolkningen pendlar ut från orten för
att nå sitt arbete. Lunds stadskärna tar många av arbetarna som
till skillnad från Södra Sandby har en stark dragningskraft med
många arbetsplatser.
Försök pågår just nu från Lunds kommun med att söka få
sandbyborna att välja kollektivtrafik för pendling. 25 försökspersoner har fått gratis månadskort och man skall sedan göra
en utvärdering av hur de uppfattat skillnader i sättet att ta sig till
jobbet. Ett cykelprojekt har även genomförts där syftet var att få
så många som möjligt att välja cykeln till jobbet. Resultatet
presenterades bland annat i Sydsvenska dagbladet.36
”Hälsotramparna” som personerna i cykelprojektet kallades,
skulle fungera som symboler för att andra skulle tänka till när de
läste om dem i tidningen, detsamma gäller testresenärerna som
under 2 mån fick busskort.

Fig. 20 Busslinje 166 samt cirklar som markerar avståndet 400 m från busshållplats. ”Öglan” på den röda linjen markerar busstationen.

Under morgon och eftermiddag är behovet stort av en välfungerande busstrafik då många reser till skola och jobb i Lund.
Busstrafiken fungerar bra under dessa tidpunkter, men under
helgerna är det sämre ställt, då det bland annat till Revinge och
Flyinge endast finns ett fåtal avgångar.

Busstrafik
En busstation ligger centralt vid korsningen Revingevägen/
Hällestadsvägen och här passerar samtliga bussar. Utöver
denna finns ett antal hållplatser spritt inom orten. Mobilitetskontoret på Lunds kommun jobbar för att busslinjen skall bli
bättre och som ett led i detta pågår en modernisering av busskurerna.

35
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Gång- och cykeltrafik
Det finns få renodlade cykelvägar inom orten, då det är en relativt liten by med små gator där cykel utan problem kan framföras
tillsammans med biltrafiken. Ett par cykelvägar har anlagts där
konflikterna med biltrafiken annars skulle ha varit stora.

Sydsvenska dagbladet, 010620
Sydsvenska dagbladet, 010518
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Fig. 21 Gång/cykelstråk i Södra Sandby
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Hardebergaspåret är ett stort cykelstråk, som leder till Lund.
Hardebergaspåret är ett gammalt järnvägsspår som gjorts om till
cykelväg och som är mycket uppskattat inom kommunen. En
viss konflikt finns dock mellan lundabor och sandbybor kring
spårets ytmaterial, lundaborna som mest använder det grusade
spåret till joggning är emot den asfaltering som sandbyborna vill
ha för att underlätta arbetsresor med cykel. Asfaltering har dock
gjorts till viss del mellan Lund och Södra Sandby, men ett avsnitt
i naturreservatet Fågelsång har bevarad grusbeläggning av
estetiska skäl.

Bränder
1895 brann hela gården på fastigheten Sandby nr.16 ner. Gården låg centralt och andra hus i närheten kan ha drabbats av
elden. Idag ligger där ett nytt hus, troligen uppfört på det nedbrunna husets grund. Den nedbrunna gårdens ägare uppförde
sin nya gård på de ägor söder om byn man blivit tilldelad i och
med enskiftet.37 Gården kallas Almbacken och ligger idag kringbyggd av villabebyggelse.
1914 brann delar av Sandbys centrala bebyggelse ner i den
stora centrumbranden. 38 Branden startade troligen i det bageri
som var beläget i korsningen Revingevägen-Flyingevägen och
på grund av stark östlig vind spred sig elden snabbt västerut.
Förutom själva bageriet ödelades gården Sandby nr.15 samt
den gård som låg strax väster om väderkvarnen.39 Dessutom
brann både den Östra och Västra vattenkvarnen ner till grunden.

Promenadstråk finns inne i Södra Sandby, främst längs med
Sularpsbäcken. Även uppe på Romeleåsen och i Skrylleskogen
finns bra promenadstråk.

2.4.4 Händelser

Nytt centrum
Centrumanläggningen som
invigdes 1972 rymmer en
stor del av Södra Sandbys
kommersiella och sociala
service. HSB stod för bygget och överlät sedan centrumbyggnaden till kommunen. Idag är ICA fastighets
AB ägare till fastigheten.
Byggnaden byggdes ut
1982 då ICA-affären i
byggnaden behövde större
yta.

Rivningar
I korsningen Lundavägen/Dalbyvägen fanns tidigare ett hus som
länge var det enda ”höghuset” i Sandby, byggt i två våningar
och inredd vind. Fastigheten uppfördes av byggmästare Jöns
Hammarlund vid sekelskiftet och kom i folkmun att kallas ”Thor
Nils hörna” efter handlaren Thor Nilsson som hyrde in sig i butiken på hörnan. I byggnaden fanns ett flertal övriga butiker och
det var kring denna hörna tätorten började växa och en viktig ort
tog form.
Den sista butiken upphörde 1964 och byggnaden revs på grund
av eftersatt underhåll för att ge plats åt det nya centrumhuset.
Grannhuset på Revingevägen revs också och parkeringen till
centrumanläggningen uppfördes på tomten.

Fig. 22 Centrumbyggnaden

Stationshuset finns liksom järnvägsspåret inte längre kvar och
det gamla järnvägshotellet revs i början av 1990-talet för att ge
plats för radhusbebyggelse.
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2.4.5 Styrande planer/lagstiftning
Storkommunen Södra Sandby
På grund av att avfolkningen av landsbygden lett till ett vikande
skatteunderlag slogs Södra Sandby 1952 ihop med kringliggande socknar för att bilda storkommunen Södra Sandby. När
dessutom kraven ökade på hälso- och åldringsvård samt el- och
vattenförsörjning var kommunreformen oundviklig.
Kommunsammanslagning 1974
Redan 1964 beslöt regeringen att kommunblocken skulle innehålla minst 8000 invånare och att städerna kunde slås ihop med
landskommunerna. Före kommunsammanslagningen 1952 bestod nuvarande Lunds kommun av 20 kommuner, efter 1952 av
sex.
Södra Sandbys storkommun blev en del av Lunds kommun i och
med kommunsammanslagningen 1974. I dagsläget är Södra
Sandby tillsammans med Flyinge, Revinge och Hardeberga en
av Lunds kommuns kommundelar.
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Steget tillbaka mot tätare byar kom av att det intensiva jordbruket ledde till hemmansklyvningar och ägostyckning. Fler hus
byggdes och mot slutet av 1800-talet hade många byar tätnat
betydligt.40 ”Hålen” i byn förtätades med gathus byggda främst
av hantverkarfamiljer. Fram till 1840-talet hade handel, hantverk
och fabriksrörelser endast varit tillåtna i städerna, dock med
vissa undantag såsom skomakare.41Den stora folkökningen
ledde till att byarna tätnade igen.

2.5 BEBYGGELSEANALYS
Syftet med detta tredje steg i den realistiska byanalysen är att
hitta de fysiska ordningsprinciperna. Detta görs genom att bebyggelsen klassificeras och indelas i kategorier utefter bebyggelsestrukturen. Detta avgörs av:





Hur bebyggelsen är organiserad internt.
Hur bebyggelsen är organiserad i förhållande till gator,
vägar, stigar etcetera.
Hurdana stadsrum bebyggelsen skapar
Om bebyggelsen understödjer överordnade geometriska system, exempelvis axlar.

En allmän beskrivning av bebyggelsen inleder, varefter de principer som använts för kategoriseringen redovisas.

2.5.1 Bebyggelsestrukturens framväxt
Sandbys bebyggelsestruktur var i stort sett oförändrad under
århundradena före enskiftet som delade upp marken så att de
gårdar som tidigare legat samlade inom byn, med marken uppdelad på olika platser, spreds ut med följden att alla fick sina
marker samlade. På bekostnad av att byn fick en mer splittrad
karaktär mark ökade jordbrukets avkastning.

Fig. 23 Äldre byggnad vid kyrkan

De äldsta delarna av Sandby ligger kring kyrkan, Flyingevägen
och huvudgatan Revingevägen. Byggnaderna i de centrala delarna är av väldigt blandad ålder, där nya radhus samsas med
tegelhus från sekelskiftet. Större delen av bebyggelsen tillkom
under 1960-80 talen, främst under slutet av 1970-talet. Andelen
småhus uppgår till nästan 90%.

Åkrar och betesmarker präglade landskapet och pilvallar och
andra gränsmarkeringar var vanliga. Det blev viktigt att markera
gränserna när man inte längre odlade gemensamt. Det intensifierade jordbruket ledde också till att man bröt mer mark för bete
samt torrlade landskapet för att skapa mer åkeryta.
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Fig. 24 Karta som visar bebyggelsens framväxt
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1. Väster börjar bebyggas
under sent 50-tal.
2. Stationen bebyggs med
villor tidigt 60-tal.
3. Klockarevägen bebyggs
med 60 villor under 1965.
4. Norrevång bebyggs i slutet
av 60-talet.
5. Östervång börjar bebyggas
i slutet av 60-talet.
6. 1969 bebyggs Björkstigen .
7. Västervång bebyggs sent 60-tal.
8. Barrstigen bebyggs sent 60-tal.
9. Fri byggnation i Fågelsång
tidigt 70-tal.
10. Lövsångare- och Kärrsångarevägen bebyggs under 70-talet.
11. Tiroler-hus byggs på Fågelsång.
12. Kornvägen och Rapsvägen
bebyggs tidigt 70-tal.
13. Öståkravägen bebyggs under
70-talet.
14. Östra industriområdet: Villa/
verksamhet byggstart 80-tal.
15. Fågelsång utbyggt till kraftledningen sent 80-tal.
16. Kyrkvången bebyggdes i
början på 90-talet.
17. Villaområde på Kyrkvången
påbörjas 1999.
18. Villor i Fågelsång under
byggnation 2002.
19. Radhus bebbyggelse i Killebäck
från mitten av 1980-talet.
20. Bebyggelseområde från mitten
av 1980-talet.

Byggnation i stor skala startade på Klockarevägen under 1965
och även Västervång, Norrevång, Björkstigen och Barrstigen
bebyggdes under 60-talet.

2.5.2 Bostadsbebyggelse
Övervägande delen av Södra Sandby består av villor byggda
under 1960-80 tal och husen ligger spritt i förhållande till centrumbebyggelsen som är relativt tät. Byn har i förhållande till antal invånare stora avstånd mellan service, aktiviteter och bostäder. Detta är en följd av byggnadsidealet med stora tomter och
stora täta hus som rådde under 70-talet då den största delen av
byns bebyggelse kom till. De stora bostadsområdena är väldigt
gröna då man har sparat ut mycket grönt mellan olika bostadsenklaver i syfte att skilja kvarteren åt, och skapa allmänna
passager både genom områden och som buffertzoner mot
vägar.

Även Fågelsångsområdet började bebyggas, men det var först
på 70-talet man började bygga stora grupper i området. Inledningsvis byggdes de låga husen på Lövsångare- och Kärrsångarevägen. Området kallades Bangladesh i folkmun då det
var stora översvämningar under byggtiden. Husen på Östervång
byggdes i mitten av 70-talet och innanför dessa hus mot skogsområdet Furet var det fri byggnation.

Villabebyggelsen är dominerande på orten och har gett den
dess nuvarande karaktär. Mot bakgrund av den byggnadstyp
som är förhärskande är det inte underligt att det stora flertalet av
bostäderna har fler än 4 rum och kök. I Södra Sandby äger de
flesta hushåll sina hus och endast 12 % av hushållen bor i hyresrätt.

Östra industriområdet bebyggdes under 1980-talet med byggnader som fungerade som bostäder kombinerade med verksamheter. I slutet av 80-talet var Fågelsångsområdet utbyggt
ända upp till kraftledningen.

Två grupper byggnader kom till på Kornvägen och Rapsvägen
under tidigt 70-tal och ett antal villor byggdes vid Öståkravägen
under 70-talet.

Kyrkovången var det sista stora området som byggdes, det avslutades i början av 90-talet. 1999 började ett nytt projekt med
21 villor på Kyrkovången mot koloniområdet.

När villamattorna planerades ansåg man att det var viktigt med
mycket grönt, varför stora grönområden planerades in mellan
områdena. Variationen bland växtsorter här är dock låg liksom
variationen av byggnadstyperna. Att det är glest mellan husen i
dessa områden kan också uppfattas som negativt ur social synpunkt.

Fågelsångsområdet skall få tillskott i form av villabebyggelse
som i skrivande stund är under uppförande (20020405).

2.5.4 Klassificeringskategorier
2.5.3 Villamattornas utbredning

Då Södra Sandby är en liten by som framför allt vuxit fram under
1960-80-talet, är klassificeringen föreslagen av Ellefsen/Tvilde
en aning svår att applicera. Jag har därför valt att endast redovisa de kategorier under vilka man faktiskt kan indela Södra
Sandbys bebyggelse, trots att kategorierna föreslagna av
Ellefsen/Tvilde är betydligt fler.

Bebyggelsen i Södra Sandby var sparsam fram till 1960-talet.
Att bygga sig ett eget hem i form av småhus i Södra Sandby
uppmuntrades därefter med fördelaktiga lån och billig mark.

41

De kategorier jag valt att inordna Södra Sandbys bebyggelsestrukturer i är följande:

Friliggande
Byggnader som ordnats efter olika principer, såsom lamellhus
och punkthus, rumsbildningen blir svag och oftast är ytan väldigt
grön. Byggnaderna struktureras mycket lite efter gatans form.

Linjär
Främst friliggande bebyggelse strukturerad längs gata. Gaturummet blir relativt öppet då en tydlig förgård finns.

princip
princip

illustration

Solitärstruktur
Kvarter eller områden med egen svårdefinierad inbördes struktur som bryter mot de omgivande strukturerna.

Linjär-radhus
Bebyggelse som strukturerats upp längs med en gata och som
har en väldefinierad förgård. Gaturummet blir relativt tydligt, men
öppet.

princip
princip

illustration

illustration
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Fig. 25 Bebyggelsestruktur
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Odefinierade
Områden med bebyggelse som inte är inordnad under någon
särskild princip.

princip

illustration
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2.6 AVGRÄNSNING AV HOMOGENA OMRÅDEN

Morfologi
Byggnaderna är oftast i tegel eller putsade, i övrigt stor variationsrikedom.

I denna fjärde del av analysen avgränsas områden som är homogena, utarbetat efter ett kategoriskt system.

Övrigt
Denna bebyggelsestruktur är vanligast i Södra Sandbys centrala
delar. Generellt kan sägas att ju nyare bebyggelseområde desto
mindre variation.

De tre kategorierna avser följande:




Bebyggelsemönster anger efter vilken princip bebyggelsen är ordnad
Typologin anger vilken princip som använts för bebyggelsens strukturella uppbyggnad
Morfologi avser variationen i detaljer i en byggnads
formutryck

Ett område kan uppfattas som homogent utan att varje kategori
uppfylls. Exempelvis kan ett område uppfattas homogent på
grund av dess likartade bebyggelsemönster men kan ändå ha
väldigt stora variationer i typologin.
Jag har i denna del av analysen valt att plocka ut bebyggelsemässiga representanter för olika delar av Södra Sandby för att
kunna visa på de stora skillnader i bebyggelsen som finns.

2.6.1 Central villagata
Bebyggelsemönster
Mycket homogent mönster med fristående villabebyggelse ordnad efter gatan. Byggnaderna är oftast ordnade med långsidan
mot gatan. Varierad uppväxt vegetation och ofta med stora träd.

Fig. 26 Villa på Revingevägen

Typologi
Bebyggelsen är varierad, men har likheter i att de ofta är 1,5-2
vån och har sadeltak eller liknande.
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Fig. 27 Homogena områden
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2.6.3 Varierad centrumbebyggelse

2.6.2 Monoton centrumbebyggelse

Bebyggelsemönster
På Revingevägens norra sida ligger ett kvarter med sammanbyggda verksamhets- och industribyggnader. Kvarteret är slutet
mot ena hörnet men öppnar sig ju längre bort från det man
kommer och övergår slutligen i öppen villabebyggelse. Verksamhetsbyggnaderna är ganska små varför kvarteret rymmer en
hel del byggnader. Byggnaderna är dessutom av varierande
ålder.

Bebyggelsemönster
Centrumbyggnaden på Revingevägen 1 tar upp ett helt kvarter.
Byggnaden är ordnad efter egen princip med ingångar från den
stora parkeringsplatsen och från gavlarna och den långa fasaden mot gatan är mycket monoton. Byggnaden är mycket sluten
och ligger placerad så att tydliga höjdskillnader uppstår.
Typologi
Då detta kvarter endast innehar en gigantisk byggnad är bebyggelsen väldigt homogen, även om tillbyggnader skett. Centrumbyggnaden är en stor volym med platt tak och få fönster.

Kvarteret mittemot centrumhuset rymmer både klassisk villabebyggelse men även verksamheter som en byggnad med bensinstation och cykelaffär.

Morfologi
Byggnaden har mörka tegelfasader och fönsterband som ser ut
att vara svåra att öppna, fasaderna är långa och utan dekorationer. Centrumhuset har även platt tak vilket är mycket otraditionellt i Södra Sandby.

Typologi
Små byggnadsvolymer av varierad karaktär, oftast en till två
våningar.

Fig. 29 Verksamheter norra Revingevägen

Fig. 28 Centrumhusets norrfasad
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Morfologi
Bebyggelsens skillnader i detalj är få: den skiljer sig endast
mellan de olika områdena, inte från byggnad till byggnad.

Morfologi
Byggnaderna är oftast i tegel eller ljus puts och med sadel- eller
valmat tak. Vissa byggnader har skyltfönster medan en del har
slutna fasader.

Övrigt
Renodlad radhusbebyggelse finns på få ställen, men kedjehus
samt villabebyggelse med gemensamt avstånd från gata finns i
stora områden.

2.6.4 Monoton villabebyggelse
Bebyggelsemönster
Mycket homogent bebyggelsemönster med villor, radhus eller
kedjehus placerade med jämna avstånd längs en gata. Oftast
blir det tydliga gaturum då bebyggelsen ligger på samma avstånd från gatan.

2.6.5 Friliggande flerbostadshus
Bebyggelsemönster
Denna bebyggelse ligger ofta fritt på tomten utan att vara orienterade efter gatan, ofta enligt lamellprincip.

Fig. 30 Östanbäcksvägen

Typologi
Byggnaderna på en gata är oftast mer eller mindre identiska,
endast små skillnader finns. Ett exempel på detta är Östervång,
där de som köpte husen av byggherren fick välja om de ville ha
1,5 eller 2 vån samt om de ville ha balkong.

Fig. 31 Backgatan

Typologi
Flerfamiljshus i minst två våningar och oftast i horisontella volymer.
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Morfologi
Enkla byggnader med få detaljer, som de på Revingevägen i
ljust tegel med sadeltak i tegel. Byggnaderna på Backgatan har
fasader i plåt och platta tak.

2.6.6 Industribebyggelse
Bebyggelsemönster
Industribyggnader, lagerbyggnader eller liknade som placerats
fritt på stora tomter. Gårdsplanen är oftast asfalterad eller hårdgjord på annat sätt. Lite vegetation.
Typologi

Ofta låga byggnader med sadeltak eller platt tak.
Morfologi
Relativt slutna byggnader i tegel eller korrugerad plåt.

Fig. 32 Norra industriområdet
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liten varför sandbyborna generellt sett väljer att handla i centrumhuset.

2.7 FÖRDJUPNING AV CENTRUMOMRÅDET

Centrum som numera domineras av den ovannämnda centrumbyggnaden saknar affärsgata eller torg där invånarna träffas
under sociala former och man har i brist på annat startat ett
byahus för att uppväga detta.

2.7.1 Centrum
De centrala delarna utgör en liten del av Sandbys totala bebyggelseyta och här finns övervägande delar av byns kommersiella verksamheter.

Centrumhuset byggdes ut 1982, då affärens butiksyta utökades
till 1 000 m2.42 Övriga tillbyggnader har skett, framför allt av lager och personalutrymmen på centrumhusets baksida. ICA fastighets AB är idag ägare till fastigheten och har köpt in ytterligare tomter för att utöka den redan stora parkeringen.
På Revingevägens norra sida finns en grupp byggnader med
olika verksamhetsområden. Pizzeria, kontorsmöbelaffär, ljud/
bildbutik och maskinuthyrning ligger samlade i detta kvarter. En
större byggnad i tegel i verksamhetsområdets nordvästra hörn
har i skrivande stund ingen betydande användning och används
som lager. Byggnadens arkitektur är intressant med vackert satt
tegel och blyspröjsade fönster, men tyvärr har byggnaden
utsatts för skadegörelse i form av krossade fönster samt klotter,
se fig. 34.
Byggnaden på hörnet Revingevägen-Skogsvägen var tidigare
bageri och idag finns ett konditori i grannhuset. Bussbolaget
Thells har kontor och uppställningsyta för bussar snett mittemot
konditoriet, men funderar på att flytta sin verksamhet vilket
kommer leda till att byggnaden frigörs för andra ändamål. Söder
om Thells ligger byns busscentrum: en större busshållplats med
gatukök och pendlarparkering. För att avskärma sig från busshållplatsen har en tät granhäck planterats i fastighetsgränsen.

Fig. 33 Södra Sandby med centrumområdet markerat

Byns bebyggelse består till största delen av låg villabebyggelse
från 60-80 tal, men i byns centrum finns en del äldre hus. Ett
flertal bostadshus i tegel byggda mellan 1900-1920 finns i kvarteren kring Konsumbutiken som ligger på Backgatan i lokaler de
huserat i under många år. Konsums lokal är liksom parkeringen
42

50

Persson. 80 år..., s 53

2.7.2 Viktiga byggnader - målpunkter


Centrumhuset är den plats där de flesta uträttar sina
ärenden och handlar. Här finns posten, den ledande
matvarubutiken på orten samt annan viktig service.



Den centrala busshållplatsen är en stor målpunkt, då
bussresenärer rör sig till och från denna i stor utsträckning, framför allt i rusningstrafik. Kiosken vid busshållplatsen utgör en samlingsplats för byns ungdomar om
kvällarna. Byggnaden är enkel och byggd i ett plan med
platt tak. Under sommaren finns möjligheter att sitta ute.



Bibliotek/KDN-hus är
ortens
länk
med
kommunen. Här kan
sandbyborna hämta
information om vad
som händer på orten,
se utställningar och
låna
böcker
på
biblioteket.

Fig. 34 Lagerbyggnad i centrum

Fig.36 Biblioteket /Medborgarkontor



Fig. 35 Thells bussar AB
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Skolorna i tätorten genererar strömmar med barn framför allt på morgonen. Ingen av skolorna ligger inom området centrum utan ligger i de olika bostadsenklaverna.

2.7.3 Landmärken


Vid infarten från Lund står ”Sandbymöllan” som är av
holländartyp. Byggnaden är välbevarad och ståtlig och
öppnas ibland för allmänheten.



Kyrkan är en typisk skånsk vitputsad och syns väl med
sitt torn. Den kringliggande bebyggelsen är dessutom
ganska låg vilket gör att kyrkan syns ännu tydligare.



PoG maskiner har ett torn i tegel där logotypen syns i
blått. Tornet är egentligen inte så högt men syns ändå
väl, framför vid tätortens infarter ”ovanifrån”, via infarterna från Lund eller Dalby. Rörelsen har haft namnet
sedan 1932.

Fig. 37 Kyrkan
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2.7.4 Parkeringar
Södra Sandby centrum är välförsörjt vad det gäller parkeringsplatser. Kring centrumbyggnaden finns ett stort område att parkera på och det är där de flesta väljer att ställa sin bil då de uträttar ärenden. Konsumaffären har dock dåligt med parkeringsplatser och med tanke på att sandbyborna ofta använder bil
hamnar Konsum i en ofördelaktig situation jämfört med det konkurrerande centrumhuset. Parkeringar finns även vid bussstationen, biblioteket och vid bankerna.

Folkes hörna består av ett större antal väl uppväxta träd samt en
slänt ner mot bäcken. En stor rabatt med buskvegetation ligger i
hörnet mot korsningen och en gångstig utgör en genande länk
genom området. Trappsteg går ned från gatunivån och en
gångbro i trä leder över till en gräsyta på västra sidan av
Sularpsbäcken. Folkes hörna har liksom Göranssons rundning
hög ljudnivå vid rusningstrafik.
Göranssons rundning grundades på 50-60-talet och har fått sitt
namn av en barberare som var verksam på orten. En oval av
smågatsten ger gångyta och en diagonal av samma material ger
ett gent stråk för gående. Utanför smågatstensovalen har man
planterat träd och nästan all övrig markyta består av gräs. I
södra änden har några planteringscirklar fällts in i smågatstenen. Mellan trottoaren och parken är en häck är planterad.

2.7.5 Grönska
I de centrala delarna ligger parkerna ”Göranssons rundning”
samt ”Folkes hörna”. Båda parkerna ligger vid den centrala
korsningen och gränsar till Sularpsbäcken. Närheten till vattnet
gör att framför allt Folkes hörna är en park med mycket fåglar.

Fig. 39 Göranssons rundning

Fig. 38 Sularpsbäcken sedd från Folkes hörna
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2.8 ANALYS AV NATUR OCH MILJÖ

I byns kärna vandrar fåglar omkring obekymrat och bilisterna
varnas via vägskyltar när de närmar sig ”Folkes hörna”. Ankor,
gäss och andra fåglar har fått en fristad längs ån och uppskattas
av befolkningen, även om en och annan bilist måste stanna till i
den centrala korsningen där de flesta fåglar korsar vägen.

Kapitlets tema innebär en analys av natur och miljö i Södra
Sandby och omgivningarna runtomkring. Analysen täcker skalan
från en överordnad landskapsanalys ner till en analys av mindre
landskapsrum, grönstruktur och områdeskaraktär.

2.8.1 Grönstruktur och vegetation
Överordnad grönstruktur
I Södra Sandbys närhet finns ett antal naturområden av större
skala. Skrylle och Måryd ligger strax söder om byn och är ett
populärt utflyktsmål för alla kommuninvånare och Fåglasångs
naturvårdsområde sträcker sig nästan in till byns mest centrala
kärna via den södra delen av Sularpsbäcken.
Billebjer, Rögle dammar, Kungsmarken och Dalby hage är ytterligare naturområden i närheten av Sandby. Dessa områden är
del av en sammanhängande grönstruktur.
Fig. 40 Folkes hörna

I slutet av 70-talet planterades träd i samhällets kantzon vilket
har lett till att en vegetationsrand tillskapats. Denna utgör nu ett
utmärkt skydd för fåglar och småvilt. Zonen fungerar även som
vindskydd mot det öppna blåsiga landskapet utanför.

I den centrala korsningen ligger också ”Göranssons rundning”.
Parken är fin men är mycket bullrig på grund av läget vid byns
mest trafikerade korsning.

Parkmark
Sandby har mycket parkmark, ca 140 m2 per invånare, varav
den större delen ligger kring Sularpsbäcken som är byns gröna
lunga. Inom i stort sett varje bostadsområde finns det dessutom
en eller fler parker. Genomsnittet i kommunen låg 1990 på 65
m2 per invånare vilket alltså innebär att Södra Sandby har mer
än dubbelt så mycket.

Vegetationen
Ett stort problem är avsaknaden av biologisk mångfald inom
byns parkmark. Grönytorna som finns i byn är till stor del mycket
likartade med ungefär samma växtlighet i alla. Det finns gräsmattor, buskar och ”vanliga” träd i alla ytor, men dåligt med
spännande växter, stenpartier och liknande.

54

1

SÖDRA
SANDBY
parkmark

5
6

2

7

1. Lindegårdsparken
2. Klockareparken
3. Västervångsparken
4. Folkes hörna
5. Norrevångsparken
6. Sofielundsparken/Boisens park
7. Furuparken
8. Furudungen
9. Björkparken
10. Grandungen
11. Östervångsparken
12. Öståkraparken
13. Hemvärnsgården
14. Killebäcksängen
15. Göranssons rundning
16. Fågelsångsparken
17. Assarhusaparken
18. Almbacken
19. Fruktträdgården
20. Soldatlyckan

8
12

3

10
4
15

9

11

14
13

16

18
17
19
20
0

Fig. 41 Karta över parkmarken i Södra Sandby
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Fig. 42 Boisens park, norra delen

Parker och grönområden fyller en viktig social funktion i och
med att de fungerar som mötesplaster då folk går ut med
hunden, följer barnen till lekplatsen, eller bara går en promenad.
Då Sandbys centrum saknar både torg och affärsgata blir dessa
grönområden ännu viktigare.

Fig. 43 Topografisk karta, för sektionssnitt A-A se fig.16

2.8.2 Det överordnade landskapsrummet

Området innehåller ett antal säregna naturmiljöer och kan anses
vara relativt komplext i förhållande till Skånes övriga landskap.

Landskapsform
I den stora skalan består området av tre huvudelement:
Romeleåsens naturområden, Sularpsbäcken samt åkerlandskapet som breder ut sig mot norr och väst.

Landskapsrum
Söder om byn ligger Romeleåsens skogar och norr och väst om
byn breder ett storskaligt odlat slättlandskap ut sig. Skogsområdena avgränsar tillsammans med landskapets upphöjning
landskapsrummet söderut medan inga begränsningar finns mot
norr och ost.

Landskapet mellan Lund och Södra Sandby är ett kuperat åkerlandskap och vägen från Lund kryper över ett krön där Södra
Sandby breder ut sig i dalen nedanför. Hela byn är starkt kuperad och de centrala delarna ligger som i botten av en gryta.

Sularpsbäcken har även den en ”väggeffekt”, då den har frodig
vegetation längs kanterna.
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2.8.3 Lokala landskapsrum
Landskapsrummen inom byn är många då det finns exempel på
både öppna och stängda rum. Fotbollsplanen och utomhusbadet
exempel på öppna sådana medan gatorna känns relativt
stängda.
Parkerna i byn är på grund av sin artfattigdom relativt öppna
landskapsrum. Gräsmattan utgör golv och träden upplevs som
väggar. Sammanfattningsvis kan man säga att de lokala landskapsrummen inte präglas av någon originalitet utan fungerar
mer som gröna transportrum där man rör sig mellan olika mål
eller går en runda med hunden.

Fig. 44 Landskapsrum
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som innehåller gång- och cykelvägar samt vegetation med låg
diversitet.

2.9 SAMMANFATTNING AV ANALYSEN

Bebyggelsens variation är inte stor utan många av byggnaderna
är del av en så kallad villamatta - ett område där likadana byggnader har radats upp efter en väg eller ett internt gångsystem.
Den största variationen finns i de centrala delarna som också
huserar de äldre delarna av byns bebyggelse.

Byn Sandby växte sakta fram under många århundraden. Växlingar i klimatet, krig och sjukdomar bestämde under många år
hur byn skulle utveckla sig. Gårdarna låg tätt i byn och nya
byggnader lades till en efter en fram till införandet av enskiftet.
Enskiftet spräckte den stabila bykärnan och gårdarna flyttade ut
från den samlade bebyggelsen i byn.

Övervägande delen av byns kommers har placerats i ett köpcentrum vilket man enklast angör med bil snarare än cykel eller
till fots. Resultatet har blivit ett centrum glest på folk men med
hög bildensitet.

Byns invånare arbetade fram till 1800-talets slut med jordbruk,
skogsbruk eller på stenbruken i omgivningarna, men då näringsfriheten släpptes fri hade befolkningen större möjligheter att
välja hur de ville tjäna sitt uppehälle. Byn kärna återhämtade sig
efter enskiftet genom dels hemmansklyvningar men även hantverkare och fabrikörer som byggde igen ”hålen” i byns kärna
med sina handelsetableringar.

De centrala delarna rymmer en del av tätortens parkmark, men
ytorna har likartad vegetation och är bullriga och otrivsamma.

Först vid industrialiseringens intåg i den svenska landsbygden
började en rejäl tillväxt, och med järnvägen kom ett flertal olika
verksamheter till byn. Järnvägen gjorde det möjligt för folket på
landsbygden att resa samt att sälja sina produkter på andra
orter, och järnvägen var mer pålitlig än landsvägarna som ofta
var i dåligt skick. I automobilen fick järnvägen dock en sådan
kraftig konkurrent att järnvägsspåren i Södra Sandby revs upp
1939.
Byn växte i maklig takt fram till 1960-talet, då villor började
byggas på landsbygden för att motverka avfolkningen. En kraftig
expansionsfas i Södra Sandbys historia inleddes härmed och
höll i sig fram tills nedgången i ekonomin i slutet av 1980-talet.
Hus efter hus växte upp som svampar ur jorden och byggnaderna ordnades efter vägar väl lämpade för det nya bilsamhället.
Bilen användes som måttstock för det offentliga rummet vilket
gav en ganska gles bebyggelsestruktur. Byn har knappt några
intima gaturum mätt efter människans mått. Samhället byggdes
upp enklav efter enklav, och dessa skildes åt med grönområden
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3.1 LIV MELLAN HUSEN

3. MÅL OCH STRATEGIER
Det huvudsakliga målet med arbetet är att skapa ett förslag
som gör centrum så trivsamt att det lockar folk att promenera
i stället för att ta bilen, underlättar för folk att mötas och talas
vid och dessutom att göra det attraktivt för invånarna att cykla
både inom byn och mellan kommundelar. Södra Sandby skall
bli levande. Viktigt är att verksamheter och affärer även i
framtiden stannar kvar liksom att man förskönar centrum på
ett sådant sätt att det känns trivsamt att röra sig i.

3.1.1 Aktivitet ger liv
I arbetet med Södra Sandbys centrala delar har jag utgått
mycket från Jan Gehls bok ”Livet mellem husene” och trots att
boken har några år på nacken är den aktuell än idag. Att skapa
liv mellan husen är något som behövs i Södra Sandby.
Jan Gehl menar att den fysiska utformningen är en av faktorerna
som påverkar gatans liv och att man därför måste planera för att
skapa det så eftersträvansvärda sociala livet mellan husen.

Litteratur i ämnet pekar på många åtgärder för att skapa ett trivsamt centrum och jag har främst valt att fokusera på Jan Gehls
arbete, men andra relevanta författare är bland annat Elisabeth
Lilja, Hans Arén och Titti Olsson.

Människan utövar tre slags aktiviteter som alla ställer olika krav
på de fysiska villkoren: nödvändiga aktiviteter, valfria aktiviteter
och sociala aktiviteter.
1. De nödvändiga aktiviteterna är sådana som att gå till
skola och arbete, göra inköp, vänta på bussen, dela ut
post etcetera. Man talar alltså i första hand om vardagsaktiviteter när man menar nödvändiga aktiviteter. Eftersom dessa aktiviteter är just nödvändiga påverkas de
väldigt lite av de typiska förhållandena.
2. De valfria aktiviteterna är sådant som att ta en promenad, sitta i solen eller leka. Dessa aktiviteter förekommer endast när de yttre villkoren är verkligt goda.
Det hänger mycket på de fysiska förhållandena om
dessa aktiviteter över huvud taget äger rum. Om den
fysiska miljön är av god kvalitet förekommer de valfria
aktiviteterna i högre grad. På dåliga gator och stadsrum
och på likgiltiga stigsystem förekommer endast det nödvändiga minimum. Folk skyndar sig hem.
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de historiska sambanden, liksom insikt om vad den byggda miljön betyder för vårt tidsmedvetande.45

3. Sociala aktiviteter förutsätter andra människor i det gemensamma rummet. Det är barn som leker med andra
barn, hälsningar, samtal, men även passiva kontakter
som att se och höra andra. De sociala aktiviteterna
kommer som en följd av att människor rör sig och uppehåller sig på samma platser. Detta betyder att de indirekt stödes om de andra aktiviteterna ges bättre villkor. Den fysiska utformningen har inte något inflytande
på kvaliteten, innehållet och intensiviteten av de sociala
kontakterna men den kan påverka närvaro, mötesmöjligheter och möjligheten till passiva kontakter.

3.1.2 Hur skapar man liv mellan husen?
De arbetsplatser som finns i Södra Sandby ligger inte i anknytning till de många bostäderna och dessutom är det många som
pendlar. I jämförelse med centrala Lund där dagbefolkningen är
stor känns på dagen Södra Sandby öde.
Eu:s grönbok från 1991 kritiserar zonering och ensartade
”förstäder” i en lantlig miljö.46 För att komma tillrätta med problemet menar man att man måste undvika zonering samt blanda
aktiviteterna i stadens rum. Funktionsintegrering och effektivt
utnyttjande av marken är att föredra och framför allt bör bostadsbyggandet i de centrala delarna prioriteras. Det fastslås
även att det gamla bör respekteras men ej imiteras. Slutligen
konstateras att problemen bör lösas i kärnan i stället för att
ständigt utvidga orten.47

Liv mellan husen är en potentiellt självförstärkande process.
Detta innebär att det finns en tendens att andra sluter upp när
någon börjar göra något. Den samlade aktiviteten blir nästan
alltid större och mer komplex än summan av de enskilda aktiviteterna. Exempel på detta är marknadsstånd som nästan alltid
får fler besökare om det redan står någon där. Samlas aktiviteter
och människor får de enstaka händelserna möjlighet att stimulera varandra, varpå deltagarna i en situation får möjlighet att
uppleva och delta i andra aktiviteter.

Liv mellan husen uppstår när människor finns där och av denna
anledning måste människorna uppmuntras att röra sig i Sandby
centrum. Genom planläggning kan man påverka aktivitetsmönstren och genom att ge uteaktiviteterna bättre villkor kan en
levande tätort skapas.

Enligt Elisabet Lilja behövs det en ny typ av kunskap som grund
för all planering. En fördjupad kunskap om relationen människaomgivning och om miljöns betydelse för ett mänskligt perspektiv.43 Hon menar även att arkitekturen har betydelse för individens identitets- och meningsskapande.44

Utifrån Jan Gehls bok har jag gjort en checklista för vad man
som planerare bör tänka på för att skapa trivsel, eller som Gehl
uttrycker det: ”Liv mellan husen”. Genom att jämföra detta med
dagsläget i Södra Sandby är det ganska tydligt att ett ordentligt
grepp behöver tas för att lösa byns problem.

Jämför man med Jan Gehl menar han att arkitekturen i sig inte
är viktig utan att man snarare måste planera för människor och
deras aktiviteter. Gemensamt menar de att rummet har en social
dimension, lika viktig som den fysiska. Man måste ha insikt om

45

Ibidem, s 99
Riksantikvarieämbetet, s 40
47
Ibidem
46

43
44

Lilja, s 11
Ibidem
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SS: I Södra Sandby skulle en gågata inte fungera då det i stort
sett bara finns en huvudgata. Denna gata är livsnerven i byn och
mycket viktig för alla trafikslag.

Jan Gehl (JG) menar att planeraren bör tänka på följande:
Uterummen bör vara små men många och av god kvalitet.
Södra Sandby (SS) i dagsläget: Uterummen är många men
storskaliga och med låg biodiversitet och kan i stort sett sammanfattas som gröna ”transportrum”.

För att följa Jan Gehls modell när det gäller att skapa levande
städer behöver man således lösa följande i Södra Sandby:

JG: Bygg lågt och tätt.
SS: Sandby är till större delen uppbyggt på 60-70 talet då byggnadsidealet var att bygga lågt men glest, dock är de äldsta
delarna av byn tätare byggd.




JG: I norden är solen viktig och därför bör höga hus som ger
skugga undvikas.
SS: I Södra Sandby finns få höga hus och de som är högre än
två våningar ligger glest.



JG: Långa fasader bör undvikas då de gör staden livlös. Ingången är egentligen det enda som är relevant på en kommersiell byggnad.
SS: På centrumhuset som har en mycket lång fasad finns inte
en enda ingång längs fasaden utan dessa finns på gavelsidorna.
Den enda dörren på fasaden mot Revingevägen är akutintaget
för ambulans, en dörr som inte används alltför ofta.



JG: Samla alla upplevelser på ett plan då upplevelsemöjligheterna är starkt reducerade vid aktiviteter på flera plan.
SS: Centrumhuset är uppdelat i tre våningar där möjligheterna
att röra sig mellan våningarna är begränsade.
JG: Skapa användbara rum utanför husen.
SS: Uterummen i centrala Södra Sandby består till större delen
av asfalt och ensartade gräsytor som är svåra att använda om
man inte är riktigt kreativ. Sandby saknar torg eller annan mötesplats.
JG: Gågator och trafikfria zoner är ett bra medel att använda i
städer för att öka aktiviteterna. Gator med låg trafik har betydligt
fler kontakter vilket leder till att folk känner varandra bättre.
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Skapa mer kvalitet i uterummen, förbättra parker och
andra friytor. Tillskapa mindre ytor centralt som alla kan
använda.
Förtäta bebyggelsen där det är möjligt, samtidigt som
boendet i de mest centrala delarna bör öka. Man ska
förtäta med både människor och hus.
Centrumhusets långa fasad mot Revingevägen är livlös
och behöver ges mer variation och framför allt händelser i form av entréer. Våningarna behöver dessutom
få en tydligare sammanbindning.
Skapa ett torg eller annan yta för samling i de centrala
delarna. Södra Sandby behöver ett offentligt rum, i
stället för de privata och halvprivata som finns i dagsläget.

Fridfulla rum behövs som komplement till de samlade aktiva
rummen. Att etablera sådana i befintliga parker är bra och även
fickparken skulle kunna utgöra en sådan grön lugn oas. En fickpark på en liten yta kostar det inte så mycket att göra, man kan
satsa på exklusiva växter, vatten och sittplatser utan att det behöver medföra allt för stora utgifter. Vid en eventuell utbyggnad
av Sandby bör man se till att denna kvalitet i grönområden uppmärksammas och att andelen parkmark per invånare inte understiger den nuvarande siffran.

3.2 KVALITET I UTERUMMEN OCH GRÖNYTORNA

De centrala uterummen i Södra Sandby är få, Göranssons
rundning och Folkes hörna är centrala grönytor som är små och
väldigt bullriga på grund av den tunga trafiken. Ett annat lite
större uterum är Sularpsparken/Boisens park.

3.2.2 Sittmöjligheterna

Södra Sandby har mycket grönområde per invånare, mer än
dubbelt så mycket som det kommunala genomsnittet. Problemet
är dock att parkmarken inte är kvalitativ samt att den inte används. I jämförelse med stadsparken i Lund som sommartid är
full med folk som solar, ligger och läser i skuggan och spelar
boule, kan Södra Sandbys parker kallas i det närmaste folktomma.

Först när sittmöjligheterna i ett rum är goda kan ett längre uppehåll göras. Finns goda sittmöjligheter öppnar det upp för en lång
rad aktiviteter såsom att äta, läsa, sola, se på människor och
mycket annat. Om kvaliteten i en utemiljö snabbt skall förbättras
är sittplatser det enklaste att satsa på. Både Göranssons rundning och Folkes hörna erbjuder dåliga sittmöjligheter, den presumtiva fickparken ingen alls.

En förklaring till detta är att sandbyborna i de flesta fall har en
egen trädgård och alla har möjligheter att ta sig ut till det gröna
direkt från hemmet. Många lundabor får i bästa fall nöja sig med
en balkong, men parken är desto trivsammare.

Att sitta ställer dock en hel del krav, handlingen är mer krävande
än mer tillfälliga former av uppehåll. Sittaktivitet förekommer i
stort sett endast när de yttre betingelserna är verkligt goda. Bullret i korsningen Lundavägen / Dalbyvägen kan göra att folk
ändå inte vill sitta i dessa parker.

3.2.1 Möjliga fickparker
Kanske vore det resursslöseri om parkernas kvalitet förbättrades
i Södra Sandby, men genom att förändra de mest centrala uterummen till fickparker med stor artrikedom får alla möjligheten
att uppleva dem, inte bara de som har parken i sitt närområde.
Lämpliga sådana fickparker vore den ovannämnda Göranssons
rundning och Folkes hörna. En annan yta som behöver mjukas
upp är den gårdsplan som ligger i verksamhetsområdet på
Revingevägens norra sida. Ytan är idag asfalterad och används
som parkering, men skulle kunna få en grönare utformning och
annan markbeläggning.

3.2.3 Vädret
Forskning visar på att om det är soligt är många ute, och följaktligen är den soliga perioden av året den man är mest ute under. Skillnaden mellan Nord- och Sydeuropa är dock stor, såtillvida att italienare hellre sätter sig i skuggan. Tage Wiklund
menar sig kunna se en tydlig skillnad på nord- och sydeuropéers
förhållande till staden och naturen. Han skriver i boken Det till-
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gjorda landskapet om förutsättningarna för en urban kultur i
Norden och fastslår att nordbor trivs bäst nära naturen.

c. Sanitär funktion
Parkerna är tätortens lungor, de renar luften från skadliga ämnen samt avger syre. De skärmar av och dämpar buller från
vägar och industriområden.

Vädrets växlingar ger anledning att skapa variation av skydd och
öppenhet i stadens uterum, det ger de bästa förutsättningarna
att vistas utomhus i ett nordiskt klimat.

d. Klimatologisk funktion
Vegetationen i parkerna ger lä mot ihållande vindar, utjämnar
temperaturskillnader mellan dag och natt samt ökar luftfuktigheten.

3.2.4 Parkering

e. Strukturerande funktion
Parkerna är ett viktigt stadsbyggnadselement som ger identitet
åt byns olika delar. De delar upp bebyggelsen i fattbara enheter
och gör det lättare att orientera sig.

Parkeringsytor i centrum är ett nödvändigt ont. Bilarna måste stå
någonstans, men marken måste göras mer intressant med livfulla stenläggningar – inte enbart asfalt. Hur parkeringarna ska
utformas och var de ska placeras är viktigt att tänka på i planeringen. Tillgänglighet för handikappade och möjlighet till angöring vid busshållplatsen och centrumhuset är viktigt.

f. Kommunikativ funktion
Grönstråken binder samman tätortens olika delar samt leder ut i
det omgivande landskapet. Gång- och cykeltrafikanterna kan
förflytta sig till olika mål på ett trafiksäkert sätt.

På Revingevägen skulle kantstensparkeringar vara lämpliga då
de skulle införa ett riskmoment i och med bilar som kör in och ut,
och därmed skulle genomfartstrafiken tvingas köra i ett lugnare
tempo.

g. Ekologisk funktion
Grönområdena utgör öar i bebyggelsen, som fungerar som tillflyktsorter för vilda växter och djur. Gröna ytor tar hand om
nederbörden och fördröjer avrinningen till vattendragen.

3.2.5 Parkernas funktion48

h. Pedagogisk funktion
Parkernas växt- och djurliv är en viktig resurs för undervisningen
i förskolor, skolor, naturskolor och föreningar, och de kan öka
allmänhetens förståelse för ekologiska samband samt miljöfrågor.

Parker och andra grönområden fyller ett antal viktiga funktioner :
a. Rekreativ funktion
Parkernas huvuduppgift är att tillgodose invånarnas behov av
rekreation till kropp såväl som till själ. Här kan aktiviteter såsom
lek, spel, motion, vila, social- och naturkontakt äga rum.

i. Ekonomisk funktion
Genom vegetationens vinddämpande effekt minskas energiförbrukningen vid bebyggelseuppvärmningen. Byggandet av
rekreationsområden kan även betraktas som en friskvårdsinvestering eller en form av förebyggande sjukvård.

b. Estetisk funktion
Parken pryder tätorten och gör den mer trivsam. Den ger
människan skönhetsupplevelser samt påverkar hennes olika
sinnen. Grönskan skapar en mjuk och omväxlande stadsbild.
48

Lunds kommun, Grönplan
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Baserat på Brehenys konklusioner har jag valt att göra delvis
subjektiva bedömningar utifrån analysen av Södra Sandby när
det gäller val av förtätningsstrategi.

3.3 FÖRTÄTNING?

3.3.1 Förtätningsstrategier49

3.3.2 Förtäta i centrum

Ett framträdande tema inom planeringsforskningen hanterar utveckling av städer och tätorter som skapar förutsättningar för ett
minskat transportarbete, förändrade resmönster och lägre
energianvändning. I diskussionen visar sig två renodlade perspektiv, den kompakta staden samt den glesa staden.

Södra Sandby är en by med väldigt gles struktur och en stor
förtätningspotential finns i centrum. En stor del av ytorna i centrum upptas av parkeringsplatser och vägar, dessutom finns ett
flertal verksamheter med verkad dålig lönsamhet och användningsgrad.

De som förordar förtätning grundar sin forskning på studier som
visar att energianvändningen per invånare är lägre där boendetätheten är högre. Vidare framhålls möjligheten till effektiva
system för teknisk försörjning, liksom att närhet mellan människor och funktioner ger en god grund till minskat bilresande.

Bostäder skulle kunna få uppta större del av de centrala delarna, och då avses tätare bebyggelse i form av hyres- eller bostadsrätter. För att genomföra en sådan förtätning föreslås funktionsändring eller att byggnader och mark används mer intensivt, exempelvis genom på- och tillbyggnader, vindsinredningar
och fastighetsregleringar. De centrala delarna bör vara funktionsintegrerade

De som förordar glesare bebyggelsestrukturer menar att grönstrukturen kan användas för tekniska system, kretsloppslösningar och för lokal produktion av livsmedel.

Att förtäta ute i de olika bostadsområdena är inte något att satsa
på, i stället bör de gröna mellanrum som finns centralt utvecklas
till högkvalitativa parkytor.

Professor Michael Breheny menar att stadsutveckling är mer
komplext än att man kan förorda utglesning eller förtätning som
två motsatser i en diskussion kring hållbar stadsutveckling.
Vidare menar Breheny att en omfattande omvandling av existerande tätorter är orealistisk inom en överskådlig tid. Breheny
drar slutsatsen att en realistisk utformnings- och utvecklingsstrategi måste ta sin utgångspunkt i det specifika samhällets
fysiska och rumsliga strukturer. En mångfald av lösningar utarbetas som kan innefatta både förtätning och utglesning och
som anpassas till de lokala förhållandena, förutsättningar och
preferenser. Frågan om glest/tätt måste därför sättas i relation
till en analys av samhället ifråga.
49

3.3.3 Förtäta bort parkeringarna?
I dagsläget är det alldeles för många som kör bil inom byn trots
att avstånden är korta. Enligt Gehl är ett acceptabelt gångavstånd 400-500m.50 En händelselös raksträcka upplevs oftast
som lång varför ”händelser på vägen” bör skapas. Gör man
promenaden trevligare kanske fler går eller cyklar.

50

Samtliga fakta Falkheden och Malbert
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Gehl, s 129

Fig. 45 Centrumkorsningen med cirkel med radien 500 m

Ju bättre möjligheter till parkering desto mindre liv mellan husen.
Dock kan man inte strunta i de som faktiskt har en bil, vilket
gäller det stora flertalet i Södra Sandby. Man bör hellre satsa på
att om inte dölja men så i alla fall göra parkeringsytorna grönare
och vackrare.
En positiv förtätning vore att fylla igen luckan vid parkeringsslänten mot Revingevägen vid centrumhuset med en byggnad,
och det vore även bra att bygga där med hänsyn till att centrumhusets fasad dominerar väldigt i sin frånvaro av angränsande
hus. Endast en liten minskning av parkeringsytan till förmån för
nybebyggelse skulle göra centrum mer trivsamt.
Fickan på norra sidan av Revingevägen är i dagsläget endast en
asfalterad yta använd som parkering. Själva rummet har dock
goda förutsättningar för att bli betydligt trivsammare.
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3.4 FÖRÄNDRA CENTRUMHUSET?
3.4.1 Höjdproblemet
Förutom omvägar är höjdskillnader något som upplevs som ett
hinder av fotgängare. Trappor och tunnlar undviks, varför ytterligare sådana inte bör planeras i Södra Sandby. Trappor representerar en praktisk och psykologisk barriär.51 Om ett köpcenter
har fler än en våning ligger de mest välbesökta affärerna oftast i
entréplan.
Centrumhuset i Södra Sandby är på tre våningar men synbara
trapphus saknas på byggnaden. Vårdinrättningarna på bottenplanet nås från gavlarna och affärsplanet nås via trappor och
ramper på utsidan. Huvudentrén till affärsplanet är från den
stora parkeringen på byggnadens östra sida.

Fig. 46 Jordmassor placerade i hörnet av centrumhuset döljer husets egentliga
storlek och skapar en artificiell höjdskillnad

Utfyllnaden av jord på västra sidan av Centrumhuset skapar en
onödig höjdskillnad och det bästa vore att ta bort jordmassorna.
Rulltrappor kan skapa gynnsammare förutsättningar för aktiviteter i flera våningar.

3.4.2 Utformningen
Byggnaden är alltför dominerande vilket framför allt beror på att
fasaden mot norr har ett tungt och enformigt uttryck. Fasaden är
väldigt lång och inga händelser finns längs med den utan sker
endast på gavlarna. Den enda dörren på fasaden är akutdörren
till vårdcentralen, och den används alltså inte av besökare till
centrumhuset.
Fig. 47 Korsningen såsom den såg ut innan centrumhuset ersatte byggnaden på
bilden, foto taget ur 80 år med Södra Sandby sparbank
51
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Fig. 48 Centrumhusets norra fasad
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Fasaden bör få en utformning som är mer varierad, då fasaden
upplevs som väldigt lång i dagsläget. Synsinnet är utpräglat
horisontellt inriktat, vilket innebär att man endast ser den nedersta våningen av husen, gatubeläggningen och vad som försiggår i själva gaturummet när man rör sig längs en gata. Att se
upp och ner upplevs som besvärligt och variationer i olika plan
är inte lika tydliga som i det vertikala planet.
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landen är viktigt. Unga människor är ofta mindre nogräknade
vad gäller sittplatser, de kan sitta på trappsteg, socklar, fontänkanter medan det för lite äldre är viktigt att det är lätt att sätta sig
och komma upp igen samt att sittplatsen är bekväm under en
längre tid.

3.5 OFFENTLIGT RUM
3.5.1 Vad sker på den offentliga platsen?

3.5.3 Utformningen av rummet

Södra Sandby behöver en offentlig plats där aktiviteter kan ske
och busshållplatsen är idag det område som är mest lämpat för
en sådan plats. Vad kan då ske på denna plats? Traditionella
aktiviteter såsom handel, fotboll, väljarmöten, konserter, teater,
uteservering, utställningar lek och dans är olika möjligheter.

Utformningen av rummet ända ner till minsta detalj blir avgörande faktorer för hur människorna använder det. En tilltalande miljö lockar ut människorna så att de kan mötas.
Mötesmöjligheterna är en förutsättning för stadslivet.52

Intresset för vardagshändelser på gatan är stort: barn som leker,
folk som passerar och parkarbetaren som rensar rabatter. I Livet
mellem husene tar Jan Gehl upp en byggarbetsplats som ett
exempel. Många stannade till och tittade på byggarna, och att
det var dem och deras arbete som beskådades var tydligt då
ingen stannade till och tittade vid raster och lunch. Människor
och mänsklig aktivitet får alltså mer uppmärksamhet och intresse än något annat.

Skall man passera ett större rum känns det mest behagligt att
färdas längs med kanten av rummet, då detta ger möjlighet att
både uppleva det stora rummet och detaljer i fasaden på det hus
som passeras.53 Att färdas längs kanten är även praktiskt då
vädret är dåligt eller vid mörker.
Där den fysiska kvaliteten är hög frodas de valfria, övervägande
rekreativa uppehållsfunktionerna och de sociala funktionerna
och motsatt gäller där den fysiska kvaliteten är låg.

3.5.2 Sittplatser i det offentliga rummet
3.5.4 En plats för de unga

Sittplatser används mest om de är belägna där möjligheten till
utsikt mot aktiva områden är stort. Det är alltså aktiviteterna som
lockar- inte lugnet. Caféstolar är över hela Europa vända mot
aktiviteterna, Stortorgets uteservering i Lund är ett exempel på
detta. Om många sittplatser står tomma, som på en uteservering
vid dåligt väder, ger det ett dystert intryck.

Ungdomarna i Södra Sandby har ingenstans att ta vägen på
kvällarna och klagomål har kommit in till polis och skolor om hur
ungdomarna stör, utför skadegörelse och driver runt. De som
väljer att vara ute trots att det inte finns någon direkt plats väljer
att uppehålla sig vid korvkiosken vid busstationen.

Man bör placera sittplatser i ytterkanten av rummet då dessa
föredras i jämförelse med platser i mitten av rummet. Placering
av sittplatser bör ske utifrån en grundlig analys av platsens
rumsliga och funktionella kvaliteter. Utsikten, sol och vindförhål-
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Alla dessa är viktiga samlingsplatser för att uppehålla sig men
de fyller olika funktioner och behövs därför allihop. Denna typ av
platser går ej att planera utan de måste formas och utvecklas av
ungdomarna själva. Man kanske kan hjälpa dem på traven och
planera tillsammans med de unga?

Ungdomarnas krav på platser att vistas på är låga jämfört med
vuxnas krav. De uppskattar mer att bara få umgås än att umgås
på en plats som upplevs som estetiskt tilltalande.54 Bänkar och
skateboardramper är billiga lösningar som skapar plats åt denna
speciella målgrupp. För vuxna är det i stället så att de vill kunna
uppleva en tilltalande miljö under promenaden och ha vackra
platser att stanna till vid. Vuxna lägger alltså större vikt vid en
plats utseende än barn och ungdomar.

3.5.5 Vad gör en plats till en lyckad plats?

Ungdomar söker sig till de offentliga rummen: till gator, torg och
grönområden.55 Här har de möjlighet att umgås fritt och ta del av
det sociala livet. Ungdomarna använder dessa platser inte enbart som vistelse utan även som platser där de kvalificerar sig
för vuxenlivet.

Enligt Project for public spaces58 menar man att det finns en
konceptuell modell med fyra kategorier som måste utgöra delar
vid skapandet av en lyckad plats. Undersökningar har gjorts och
alla platser som upplevs som lyckade delade följande attribut,
dock i olika mängd.

Ungdomars krav på platser är som tidigare nämnts lägre och
därför kan ibland de mest estetiskt torftiga ytor och rum tas i anspråk, vilket vuxna oftast har svårt att förstå. Det är oftast pojkar
som tar de offentliga rummen i anspråk men på senare tid har
även flickorna börjat ta plats.56

•

Användningsområden och Aktiviteter (Uses and
Activities)
Här menas att just användningsområdena är själva
byggstenarna i en plats, inkluderat de anledningar befolkningen har för att komma till en plats. Det användningsområde som pekas ut hjälper till att avgöra vad det
är som är speciellt eller unikt med denna plats. Dessa
aktiviteter behöver nödvändigtvis inte vara inuti en
struktur, utan även öppna platser kan hysa en mängd
aktiviteter.

•

Trevnad och framtoning (Comfort and Image)
Här åsyftas att de subjektiva erfarenheterna hos de
människor som använder platsen är viktiga. Frågor som
säkerhet, renhållning och liknande är ofta sådant som
folk tänker på medan andra frågor är av det slaget att
man inte medvetet tänker på dem men som ändå registreras i hjärnan. Det kan vara platsens skala, byggnadskaraktärerna, trygghet eller hur tilltalande platsen

Ungdomar använder den offentliga miljöns platser på tre sätt:57
•

Undangömda platser källare, garage eller klubblokal ,
där de kan uppleva meningsfulla och intressanta saker
med jämnåriga. Syftet är att komma utanför vuxenvärldens och andra ungdomars insyn och kontroll.

•

Gatuoffentligheten, dit främst pojkar rör sig. Man söker
sig till livliga och folktäta platser där man ”träffar folk”.

•

”Egna platser”, där man testar gränser och liknande.
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En organisation som på ideell basis arbetar med forskning,
utbildning och teknisk support kring offentliga platser. Information
finns på www.pps.org.
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är. Folk blir dock medvetna om andra specifika aspekter
såsom behovet av en bänk när de vill sitta ner.
•

Tillgänglighet och kopplingar (Access and Linkages)
Med detta avses de sätt man använder för att koppla en
plats till det existerande samhället. Ett framgångsrikt
samhälle tillåter möjligheten att röra sig fritt mellan olika
rum. Det skall finnas en variation i de möjligheter man
kan ta sig från ett ställe till ett annat: gåendes, cyklandes, med buss eller bil.
Man avser med rubriken även hur väl en plats är kopplad till dess omedelbara närhet och hur väl folk kan röra
sig inom platsen och ta del av dess olika användningsområden. Det finns dessutom en kvalitativ komponent
till Access, då man menar att detta påverkas av andra
faktorer, inkluderat såväl fysiska som perceptuella element.

•

Sällskaplighet (Sociability)
Eftersom grannskap är sociala platser så är den sociala
faktorn mycket viktig vid en samhällelig plats som skall
vara bra. När någon möter vänner, eller till och med
känner sig bekväm över att umgås med främlingar, tenderar denna att känna en starkare känsla för platsen
eller starkare anknytning till sitt samhälle (community).
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3.6 JÄMFÖRELSER MED ANDRA SAMHÄLLEN

3.6.1 Orter att jämföra med
Vellinge centrum
Vellinge är centralort i Vellinge kommun strax söder om Malmö.
Här har de centrala delarna omdanats och service och verksamheter ligger samlat i ett lågmält område. Byggnaderna är till
större delen uppförda i ljust tegel och är byggda kring ett mindre
torg där alla entréer samlats. Parkering sker på utsidan vilket
ger ett centrumkomplex endast för de gående.

Fig. 49 Staffanstorp centrum innan förändringen

Centrumförändringen innebar att ett helt nytt centrum ersatte det
gamla och där man främst har satsat på det traditionella skånskdanska, men i ”modern” tappning. Förvandlingen har lett till ett
centrum som har en omisskännlig småstadskänsla, vilket antagligen är syftet då Staffanstorp gärna vill marknadsföra sig som
”den goda småstaden”.

Samhällets största ICA-affär är belägen i detta centrum, liksom
bageri, post, bank, systembolag och ett antal mindre verksamheter.
På torget, där marktegel använts, finns en fontän som är mycket
uppskattad av barnen och samtidigt skapar en livfull känsla i
området.
Staffanstorps centrum
Staffanstorp är huvudort och kommuncentrum i Staffanstorps
kommun. Staffanstorps centrum byggdes om i början av 90-talet
efter att en detaljplan arbetats fram och antagits. Drivande var
stadsarkitekten Eva Sjölin.
Förutsättningarna var ganska lika Södra Sandbys, då man även
här hade ett 60-talspräglat centrum som krävde förändring.
Staffanstorp hade liksom Södra Sandby haft en explosionsartad
tillväxt, främst i form av ”villamattor” inbäddade i gröna parkstråk.

Fig. 50 Staffanstorp efter ombyggnationen av centrum
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Förändringarna består i att gamla byggnader har byggts på och
nya tillkommit. Man har använt flera olika arkitekter (bland annat
Landskronagruppen) för att ge området en så varierad miljö som
möjligt.

Fig. 51 Staffanstorp efter ombyggnation av centrum

Planeringsmässigt har man lyckats bra, men tveksamt är om
man kommer att vara nöjd med den tidstypiska arkitekturen om
några årtionden. Trots flera olika byggherrar har man fått centrum väldigt enhetligt, både på gott och ont. Sammanhållen
markbeläggning, rumsbildningar mellan husen och upprustning
av äldre byggnader är dock föredömligt och väl värt att inspireras av.
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4. FÖRSLAG
4.1 FÖRSLAGET I STORA DRAG

4.1.1 Trafiksituationen

Mot Flyinge

Trafiksituationen och de nuvarande arkitektoniska lösningarna
är bristfälliga och behöver lösas på ett bättre sätt genom att ett
helhetsgrepp tas på Södra Sandbys centrum. Lunds kommun
planerar i ett längre perspektiv en förbifart vilken kommer avleda
genomfartstrafiken, och det alternativ som ligger närmst i tiden
är en kortare länk mellan Östervång och Kyrkovången. I mitt
förslag utgår jag ifrån att den kommit på plats. Trafiken kommer
att minska i de centrala delarna genom denna manöver och
skapa utrymme för hastighetsdämpande åtgärder.

Mot Revinge

Mot Lund

Bilen får en mindre roll än den tidigare haft i Sandbys planering.
Huvudgatan förändras visserligen inte till gågata men väl till en
gata där trafiken leds fram på de oskyddade trafikanternas villkor. Det ensidiga trafiktänkande som tidigare dominerat ersätts
av en attityd som understryker helheten och Södra Sandbys
komplexitet.

Mot Torna-Hällestad

Ränder i smågatsten läggs in i asfalten med ett par meters avstånd längs Revingevägens sträckning mellan korsningen
Lundavägen/Dalbyvägen och det nya busstorget. Detta för att
skapa obehag i körandet för de som kör snabbt, men även som
ett dekorativt inslag för att knyta samman de centrala delarna.

Fig. 52 Planerad förbifart och länk enligt Lunds kommun
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Fig. 53 Skiss på smågatstensmönstret

4.1.2 Identitet
Södra Sandby skall få en identitet där ortens betydelse för
stenindustrin kommer igen vid val av markmaterial och avskärmningar. Genom att ta sten från det närliggande stenbrottet
i Hardeberga och infoga i sandbybornas uterum kan industrin
bidraga med något positivt i stället för som i dag endast med
bullrande lastbilar.
Sandbyborna bör få ett centrum som i skala är anpassat till den
resterande byn - ett vackert centrum som är säkert och hälsosamt att röra sig i. Grönområden, byggnader och trafik bör i rätt
koncentration i förhållande till varandra skapa ett harmoniskt
samhälle.
En samlad affärsgata saknas, liksom ett torg för social samvaro.
Förslaget innebär i stort att fokus läggs på att skapa liv i de centrala delarna av Södra Sandby genom att skapa både en offentlig plats, men även sluta gaturum åter för att komma tillbaka till
människans skala.

Fig. 54 Principskiss på hur olika rum avlöser varandra
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Fig. 55 Förslag, Plan hela området
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För att skapa en sammanhållande länk genom hela området
skall olika rum lösa av varandra längs Revingevägen, ett stråk
där små rum varvas med stora, lugna med aktiva. För att knyta
samman dessa rum visuellt används markmaterial av samma
sort, spaljerade växter längs fasader och ett genomgående
formspråk.

4.1.3 Grönytorna
Kommundelen Södra Sandby har i dagsläget en väldigt hög
andel parkmark per invånare, vilket dock knappt syns i centrum
varför förslaget avser ändra detta. Genom att skapa hög kvalitet
på grönskan i de centrala delarna får alla nytta av investeringarna och ytorna används effektivare.
För att tydliggöra Södra Sandbys gröna sida skall klätterväxter
planteras för att skapa grönare fasader på bland annat centrumhuset. Gabionerna som används som avskärmare och bullerskydd utgör även en utmärkt bas för klätterväxter som blir en
vacker kombination med stenen.

4.1.4 Förslagets omfattning
Fyra centrala områden behandlas i förslaget: parkytorna
Göranssons rundning och Folkes hörna, Centrumhuset med
omgivningar, fickan på norra sidan Revingevägen samt busstorget. Dessutom föreslås en slinga för att knyta samman byns
olika grönområden.
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Viktigt är också att Göranssons rundning och Folkes hörna
skärmas av från trafiken för att stänga ute trafikbullret. En mur
uppbyggd av gabioner (stålnätskorgar fyllda med sten), placeras
mellan parkerna och vägkorsningen. För att åter knyta an till
stenindustrin i trakten kan lokal sten användas i gabionerna,
företrädesvis placerad i ett vackert mönster.

4.2 KVALITET I UTERUMMEN OCH GRÖNYTORNA
4.2.1 Gröna slingan
En bättre koppling mellan grönområdena och resten av bystrukturen hade varit önskvärd, liksom att kunna koppla ihop de
olika grönområdena inom byn med varandra. En sådan situation
skapas med hjälp av en promenadslinga där man kan gå mellan
de olika parkerna som stationer, se fig 58. Syftet med denna är
att knyta ihop de olika delarna, framför allt med centrum, men
även med varandra.
De olika områdena har särskilda kännetecken i vegetationen
beroende på vilket område man går i. Exempelvis kan Lindegårdsparken ha lind som träslag, kombinerat med annan växtlighet speciell för just denna park, på samma sätt som exempelvis Björkparken har övervägande björk som träslag. Självspridande växter ger ett billigt alternativ till gräsmattor.

Fig. 56 Gabioner i Limhamn

4.2.2 Förbättringar av de centrala parkerna
Dagens vegetation är mycket ensidig och består i stort sett bara
av träd och gräsmatta. Detta är mest tydligt i de gröna områden
som mest fungerar som skiljestråk mellan olika bostadsområden, men även i de centrala delarna är artfattigdomen påtaglig. Genom att plantera mer växtlighet, skapa spännande
miljöer med hjälp av sten och växter kan man skapa både billiga
och lättskötta miljöer där de nuvarande variationslösa parkerna
står att finna.

Fig. 57 Gabioner på Bo01
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Fig. 58 Strukturell skiss på slingans sträckning
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I dessa parker föreslås även att bänkar byggs upp runt lämpliga
träd eller mot murarna för att skapa fler sittplatser. Växtslag som
vore lämpliga i Folkes hörna är vattenälskande växter som kan
planteras i strandzonen: Orkidéarter, fackelblomster, sumpförgätmigej och flera primulaarter. En bit ut i vattnet kan blomvass samt olika sorters glansiris planteras.

På Revingevägens norra sida finns en ficka in mellan byggnaderna som minner om en gammal skånsk gårdsplan, men
som asfalterats och används som parkeringsplats.

Fig. 60 Foto Fickan i dagsläget

Parkering finns det gott om i Södra Sandby, varför ett borttagande av denna inte skulle påverka parkeringssituationen
nämnvärt. Kantparkeringar längs med Revingevägen ersätter till
viss del de parkeringar som försvinner.
En modern återskapning av
den
klassiska
skånska
gårdsplanen föreslås, genom
att ett vårdträd (lönn) planteras i mitten på gården och
att denna stensätts med
smågatsten. Infogat i markbeläggningen
skall
de
sammanhållande
flisorna
placeras, se fig.61.
Fig. 61 Förslag på framtida användning
av området kring fickan

Bänkar ger möjlighet för förbipasserande att sätta sig ner och
uppleva ett lugnt rum i den centrala miljön.

Fig. 59 Plan, Centrala parkerna
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Byggnaderna runtom gårdsplanen innehåller idag diverse
affärsverksamheter av mer eller mindre lönsam karaktär. Byggnaden nordväst om gårdsplanen innehåller i skrivande stund
ingen verksamhet, utan verkar ha lämnats att förfalla. Glasrutor
mot gränden på byggnadens västra sida är krossade och klotter
”pryder” fasaden. Förslaget innebär att byggnadens form kvarstår, men att antingen en upprustning sker eller att byggnaden
rivs till förmån för bostäder. Byggnaden söder om denna kan
dock utan direkt estetisk förlust rivas till förmån för bostäder med
verksamhet i bottenplanet.

4.2.3 Botanisk takträdgård
Centrumhuset och dess parkering är orsaken till varför grönytorna i de centrala delarna är så pass få. För att ge stadsmiljön
åtminstone en sådan yta åter, föreslås en botanisk takträdgård
med Augustenborgs takträdgård i Malmö som förebild. Trädgården föreslås få samma öppettider som centrumbyggnaden
och skall nås via ett centralt placerat trapphus som ej finns i
dagsläget.
I den botaniska takträdgården
föreslås
torktåliga
växter,
sedumväxter, örter och en
vattenspegel. Långbänkar i oljat,
massivt trä placeras mot solen,
och i kontrast mot detta byggs
även en pergola med klätterväxter för att skapa ett skuggigt
grönt rum.

Fig. 63 Skiss Detalj, takträdgård

Området skall ge ett rofyllt intryck och man ska känna att man
på denna plats kan undkomma buller och asfalt. Mycket av
planteringarna kan ske i kruka för att inte tyngden på takbjälklaget skall bli för stort.

Fig. 62 Exempel på takträdgård från USA
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Ett flertal fördelar finns med gröna tak:59
•
Gröna tak ger en mindre belastning på avloppsnätet
genom att en stor del av regnvattnet tas upp av de
gröna växterna eller dunstar bort.
•
Det har en isolerande förmåga, dvs. skyddar mot
sommarvärme och isolerar på vintern.
•
Ett levande växtskikt på taken ersätter den gröna mark
som tagits i anspråk av byggnadskroppen, och bidrar
därmed till att bevara den biologiska mångfalden.
•
Den biologiska mångfalden bevaras, inte bara genom
växter utan även de insekter och fåglar som dras till
trädgården.
•
Gröna tak ger ett bättre närklimat.
•
Det gröna taket skyddar underliggande takmaterial.
•
Ett grönt tak är vackrare att se på än ett papp- eller plåtklätt tak.

4.2.4 Alléer vid infarterna
Vid infarterna till byn planteras alléer med popplar eller salix.
Alléerna skapar en känsla av att gaturummet blir trängre samt
att man kör in i någonting och därmed bör sänka farten. Alléerna
är även ett trevligt inslag från det gamla kulturlandskapet som
förr användes för att skapa lä samt för att markera gränser i
landskapet.

59

Fig. 64 Skiss Alléernas placering

www.greenroofs.com
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4.3 CENTRUMHUSET OCH DESS OMGIVNINGAR

En totalomdaning av byggnaden skulle bli mycket kostsam
varför förslagen riktas in på att först och främst bli praktiskt och
ekonomiskt genomförbara. Fasaden mot norr får en struktur
med nischer för att skapa vertikalitet i fasaden.

4.3.1 Form

4.3.2 Fasad

Centrumhuset är väldigt dominerande i sin utformning och intar
med sin klossform hela centrum utan hänsyn till den ursprungliga bebyggelsen. Byggnadens formgivning skulle kunna ges ett
tilltalande formspråk och en bättre anpassning till byns förutsättningar.

Byggnadens fasad mot norr är idag väldigt fattig på händelser,
trots att det är den fasaden som vetter mot byns huvudgata.
Händelserna är idag i stället koncentrerade till parkeringen och
ingången från denna.
Huset får en förändring i fasaden som går ut på att göra det mer
öppet med hjälp av entréer även från denna sida. Byggnaden
behåller i stort sett sin fasadsättning, men entréerna skjuts ut
från fasaden för att åstadkomma en veckning. Detta för att göra
den långa fasaden mer uppdelad genom att skapa vertikala
linjer, samt tydliggöra var entréerna är utan att behöva använda
stora skyltar.
Nya fönster tas upp i det andra våningsplanet och fönsterbanden splittras upp. Den nya fönsterplaceringen är dock
nästan genomgående gjord för att stämma överens med de
gamla fönsterplaceringen.
Byggnadsmaterialet är i dagsläget mörkt tegel och mörkbrun
fasadplåt . Genomgående bör tegel ersätta plåten och byggnaden föreslås sedan slammas i ljus färg för att göra byggnaden
mer lätt till uttrycket. Vertikaler i ljust tegel läggs in med jämna
mellanrum i fasaden.

Fig. 65 Förslag, Plan förändring av centrumhuset
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Fig. 66 Förslag, Fasadförändringar norra sidan, Cad-ritning
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4.3.3 Trapphus
Ett nytt luftigt huvudtrapphus ersätter de tidigare dolda för att få
en vertikal passage i byggnaden. En större hall skall inrymma
trappa samt rulltrappa och kraft skall läggas på att knyta
samman våningsplanen. Det nya trapphuset skall även leda till
takträdgården, vilket ger möjlighet till ovanifrånljus genom att
trapphuset kommer skjuta upp genom taket.

4.3.4 Ny offentlig byggnad
Luckan mellan centrumhuset och den lilla skoaffären fylls igen
med ett nytt hus som främst innehåller byns olika vårdrelaterade
inrättningar såsom folktandvården, apoteket och vårdcentralen.
Den nya byggnaden får ett ljust och lätt formspråk och har
entréer både från Revingevägen och parkeringsytan vid centrumhuset.
Den nya byggnaden ställs i en sådan vinkel att en mindre plats
skapas framför centrumhuset och det nya ”vårdhusets” entréer.
Denna plats har en uppsamlande funktion samtidigt som den
kan bli ett uppskattat uterum under sommarhalvåret då ytan
vetter åt söder.

4.3.5 Revingevägen
En lucka i bebyggelsen ger ett väldigt konturlöst gaturum i
dagsläget varför en utfyllnad i form av ett mindre bostadshus
föreslås. Bebyggelsen i centrum är av blandad karaktär och
lucktomter har tidigare använts för nybyggnation.
Gång/cykelvägen får lämplig markbeläggning och god belysning.
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4.4 OFFENTLIG PLATS

4.4.1 Busstorget
En förvirrad och kaotisk stadsmiljö är resultatet av den trafikplanering som bedrivits i Södra Sandby. Kvarteret som rymmer
busshållplatsen är rörigt och ogästvänligt men skulle kunna förbättras genom att en offentlig plats skapas här.
En bra offentlig plats är något sandbyborna ständigt kan återkomma till och använda. Platsen kan bli en stolthet, en samlingsplats och kännas som byns kärna. För att en sådan här
plats skall bli framgångsrik krävs att den involveras i byinvånarnas dagliga liv och inte hamnar i skymundan.
Genom att samla flera funktioner på platsen skapas liv och
rörelse. En byggnad som rymmer både väntsal samt den kioskverksamhet som tidigare legat i området återskapar både gaturummet på Skogsvägen samt fyller en viktig funktion.
Fig.67 Förslag, Plan över torget

Konsums nuvarande läge är inträngt bland bostäder och
parkeringsmöjligheterna är små. Konkurrenssituationen med
centrumhuset håller inte i längden. Då bussföretaget Thells har
uttryckt idéer om att flytta sin verksamhet finns möjligheter att
flytta konsumaffären till den tomten och därmed förbättra
parkeringsmöjligheterna för kunderna. Samtidigt skapas ännu
en målpunkt i området vilket leder till ett ökat liv mellan husen.

4.4.2 Parkeringar
Stora parkeringar minskar, som tidigare nämnts, livet mellan
husen. I förslaget har jag därför placerat parkeringen på andra
sidan torget från Konsum och väntsalen sett, vilket ”tvingar” fram
liv. Denna parkering är även avsedd för pendlare, men snabbparkering för angöring till busshållplatsen samt inköp finns i
nordvästra hörnet av området.

Thells byggnad behålls till stor del men en del åtgärder behövs
för att den skall kunna fylla Konsums behov, framför allt tillbyggnad. Tidigare har bussbolagets verksamhet krävt en hel del
mark som nu blir tillgänglig för annat ändamål.
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4.4.3 Markåtgärd

4.4.4 Cykelparkering

Torget stensätts med smågatsten, men i gångstråken finns ett
inslag av ”flisor” av sandsten som koncentreras ju närmre centrum av torget man kommer. I den plats där stråken strålar
samman har ett antal vattenspeglar placerats, där underifrånbelysning skall skapa glittrande ytor även nattetid. Även vattenspeglarna har formen av ”flisor”. Bomässan i Malmö använde
flera olika åtgärder för att skapa intressanta markbeläggningar,
bland annat genom att infoga avvikande material såsom trä och
glas i stenbeläggningen.

En långsträckt rad med cykelställ placeras bakom en mur av
gabioner som skiljer parkeringen från torget. I övrigt finns cykelparkeringar längs med en del av fasaderna på torget.

4.4.5 Vegetation
Träd planteras längs med uterummets kanter mot Revingevägen
för att åtminstone visuellt stänga ute trafiken. Klätterväxter i form
av murgröna och olika vinväxter skapar gröna fasader på byggnaderna vid torget.

Fig. 68 Markbeläggning från Bo01

Fig. 69 Markbeläggning från Judiska museet i Berlin.
Fig. 70 Skiss, ”Flisor” i Sandsten från stenbrotten i omgivningarna
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5.1.1 Nollalternativ

5. KONSEKVENSER

Kulturella konsekvenser
Centrum har en fortsatt dålig utformning vilket gör det oattraktivt
och otrivsamt.

5.1 KONSEKVENSBESKRIVNINGEN

En fortsatt utarmning av aktiviteter och händelser i de centrala
delarna kommer leda till att Södra Sandbys invånare söker sig
alltmer till huvudorten i kommunen och de satsningar som gjorts
inom kommundelen kommer successivt att dö ut.

Konsekvensbeskrivningen har för uppgift att kortfattat beskriva
de följder förslaget kan leda till vid ett genomförande. Två alternativ målas upp: ett nollalternativ och förslaget. Nollalternativet
beskriver de konsekvenser som kan bli resultatet av att inga åtgärder görs.

Ekologiska konsekvenser
Den ensidiga grönstrukturen ger en fortsatt låg variation på insekter, fåglar och andra djur inom tätorten. Nybebyggelse sker
genom att tidigare gröna områden exploateras och grönytorna
minskar därmed i antal.

Ambitionen är att samtliga positiva och negativa värden skall
vara angivna.

Sociala konsekvenser
Möjligheterna att umgås i det fysiska rummet är fortsatt små och
att röra sig längs gatorna i byn upplevs som tråkigt.
Bilen som transportsätt dominerar fortfarande möten människor
emellan på gatorna är få.
Ekonomiska konsekvenser
Det dagliga transportarbetet inom tätorten är fortsatt högt och
innebär ett stort resursslöseri. Bilen fortsätter att vara det huvudsakliga sättet att ta sig fram och många väljer dessutom att
handla i externa etableringar såsom exempelvis Center Syd, då
de ändå har vanan inne att ta bilen för att handla och centrum ej
har getts en möjlighet att utvecklas. För de små handlarna på
orten kommer detta på sikt ställa till ekonomiska problem.
Kostnaderna hålls i första hand nere men kommer att öka på
sikt med höga underhållskostnader för gator och vägar.
Centrala ytor används inte för bebyggelse vilket ej är bra ur
ekonomisk synvinkel.
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vara relativt låga i förhållande till de fördelar anläggningen ger
fastighetsägaren.

5.1.2 Förslaget
Kulturella konsekvenser
Komplettering av bebyggelse i de centrala delarna kommer
återskapa en tät by.

Kommunala kostnader i form av vägar, gc-vägar, torg och andra
allmänna ytor som skall tillskapas. Utbyggnad av skola, barnomsorg och äldrevård är också kostnader som läggs på kommunen. Kostnader för enskilda byggnationer som ej ligger inom
kommunens område täcks av exploatören.

Centrumhuset blir mer öppet vid en ombyggnation då de starkt
horisontella dragen mildras.

Nyinflyttning på orten ökar skatteintäkterna.

Ekologiska konsekvenser
Biodiversiteten ökas märkbart i de centrala delarna av Södra
Sandby. Takträdgården medför ökad biologisk mångfald i de
centrala delarna då växterna lockar till sig fåglar, fjärilar och insekter.

Omfattningen av människors dagliga transporter med bil beräknas minskas varför kostnader för vägunderhåll, bensin och
andra liknande kostnader sänks.
Ökad attraktivitet i centrum kommer leda till att fler väljer att
handla i den egna kommundelen och därmed kommer handlarna få ökade intäkter.

Markanvändningen förändras på ett flertal ställen från parkmark
och industri till byggnader med bostäder och verksamheter, men
förändringen bedöms inte medföra negativa konsekvenser för
flora eller fauna.
Genom en förtätning av de centrala delarna minskar bilanvändningen och resurshushållningen blir enligt undersökningar
mindre per person ju tätare man bor.
Trafikminskningen i de centrala delarna kommer leda till minskat
buller och avgaser lokalt.
Sociala konsekvenser
Möjligheterna att umgås ökas när möjligheter att bo i byn för
olika generationer främjas, lägenheter i de centrala delarna möjliggör för pensionärer och unga att få ett trevligt boende utan att
ha ett hus.
Utbyggnad i de centrala delarna, liksom förnyelse i gatumiljön
ger ett ökat underlag till verksamheter på orten.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnader i form av ökat underhåll av parkmark och offentlig
plats kommer öka. Driftskostnad av en takträdgård kommer att
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