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Om Utvecklingskartorna
Utvecklingskartorna är en bilaga till Grönprogram för Lunds kommun
och har tagits fram med syftet att visa på utvecklingsmöjligheter för
grönstrukturen i Lunds kommuns tätorter. Utvecklingskartorna tar
utgångspunkt i Grönprogrammets värdebeskrivningar och analyser.
Kartorna visar förslag på var grönstrukturen bör stärkas ekologiskt
eller rekreativt. Allmänna åtgärder, utan geografisk position, tillkommer i Grönprogrammets andra bilaga, handlingsplanen.
I utvecklingskartorna behandlas tolv olika geografiska områden för sig.
Sex av områdena behandlar Lunds tätort, indelningen utgår från den
områdesindelning som byggnadsnämnden beslutade om 2014. Övriga
sex områden behandlar övriga tätorter i kommunen.
Utvecklingskartorna har en tidshorisont på 10 år och ska uppdateras
minst en gång varje mandatperiod.

Hur ska de användas?

Utvecklingskartorna visar på var utvecklingen av parker och grönstrukturen bör prioriteras. Beslut om genomförande fattas årligen i
samband med kommunens ekonomiska verksamhetsplan eller löpande, beroende på insatsens karaktär.

Precis som grönprogrammet i stort ligger utvecklingskartorna som
underlag till planering, det är huvudsakligen i planeringsarbetet som
avvägningar mellan andra intressen görs. Där planer visar på en förändrad användning av ett grönområde visas detta i kategorin ”förändrad användning”.
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Figuren visar Grönprogrammets upplägg.
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Övriga underlag
Flera olika underlag har legat till grund för det som presenteras i kartorna och endast ett fåtal redovisas i kartmaterialet. För att få en heltäckande bild av de olika värdena förknippade med grönstrukturen rekommenderas att, utöver Grönprogrammets programdel, ta del av t.ex:

- Naturvärdesinventeringar för Lunds stad och
Lunds kommun

- Översiktsplan och Fördjupade översiktsplaner

- Bevaringsprogrammet

- Skyfallskarteringen

- Träddatabas
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Vad visas i kartorna?
NÄRNATUR OCH REKREATION är områden som erbjuder naturupplevelser eller som på annat sätt lämpar sig för tätortsnära friluftsliv.
Naturreservaten fyller ibland också denna funktion men visas som
kategorin naturreservat, se nedan.
CENTRUMPARK är en park som ligger centralt beläget i staden eller
tätorten och är en samlingsplats för hela tätorten. Ofta är det en äldre
park med olika typer av aktiviteter eller ett grönt torg.

STADSDELSPARK är en park som i sin karaktär knyter samman en
stadsdel. Stadsdelsparken innehåller högre kvalitéer och ska ha funktioner som kan locka invånare från hela stadsdelen. Stadsdelsparken
kan vara en viktig plats vid exempelvis högtider som valborg och
midsommar. Stadsdelsparken bör vara minst 3 ha och finnas minst
en i varje stadsdel eller större tätort men karaktären och placeringen
är viktigare än parkens storlek.
NÄRPARK innehåller ofta någon eller några funktioner och fyller en
viktig roll för närområdet och delar av stadsdelen. Tillsammans med
gröningen kompletterar närparken de privata gröna rummen i staden
som en lokalt viktig social mötesplats. En närpark har en storlek på
minst 1 ha och bör kunna nås inom 300 meter från bostaden.
GRÖNING är en mindre och lokal grön plats som ofta värderas högt av
boende i parkens direkta närhet. Närheten till en gröning eller annan
park är särskilt viktig för personer som inte kan ta sig så långt. En
gröning har en storlek på minst 0,2 ha och bör kunna nås inom 200
meter från bostaden.
PLANERAD PARK är parkmark som är planerad men ännu inte anlagd.

ANNAN GRÖNSTRUKTUR är gröna områden som under vissa tider
är tillgängliga för allmänheten att vistas på. Det kan vara parker som
ägs och förvaltas av annan än kommunen (t.ex. Akademiska hus
eller Statens fastighetsverk eller Svenska kyrkan) , begravningsplats,
koloni- och odlinglotter, idrottsanläggning, verksamhetsområde eller
kommunal parkmark utan större parkkvalitéer (grön gatumark,
buffertzoner mm).
NATURRESERVAT har skyddats på grund av att de är ekologiskt viktiga
miljöer och viktiga för och naturupplevelser och rekreation. Allemansrätten kan ibland vara inskränkt, detta står i reservatsföreskrifterna.
UTVECKLA OCH FÖRNYA är platser där det har identifierats ett behov
av förnyelse eller en potential att kunna tillföra kvalitéer till parken.
Det kan även vara planerade parker som kommer utvecklas till en
speciell karaktär, t.ex. stadsdelspark.

FÖRÄNDRAD ANVÄNDNING är platser där grönstrukturen kan
förändras inom utvecklingskartornas giltlightesperiod. Förändringen
kan motivera behov av utveckling på andra platser. Här finns även
parkmark som har relativt låga rekreativa och ekologiska värden som
skulle kunna användas till något annat, t.ex. dagvattenhantering, odling
eller bebyggelse. En förtätning av bebyggelse bör dock alltid utformas
så att den ger positiva effekter på rekreativa och ekologiska värden på
närliggande grönytor.

4

BARRIÄRER är vägar och järnvägar som försvårar för människor och/
eller flora och fauna att ta sig fram.
BEFINTLIGA GRÖNSTRÅK är sammanhängande gröna stråk som
nyttjas för rekreation och av flora och fauna. Grönstråken ska vara
framkomliga för människor.
UTVECKLA STRÅK isar behov av kopplingar för människor och/eller
flora och fauna. Kopplingar för människor syftar på attraktiva förbindelser till fots eller på cykel i sammanhängande grönska. Kopplingar
som överbrygger barriärer är särskilt viktiga.
GATURUM DÄR DE GRÖNA KVALITETERNA KAN STÄRKAS är gaturum
som skulle kunna omvandlas till mer gång- och cykelvänliga stråk med
höga rekreativa kvaliteter och grönska.

LUNDS KOMMUNS ÖVERSIKTSPLAN från 2018 visas där planen pekar
på nya områden för blandad bebyggelse, grönområde, särskilda verksamheter, verksamhetsområde och arbetsplatsområden fram till och
med 2040. Kategorin blandad bebyggelse kan även innehålla mindre
parker som gröningar eller närparker.
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1. Stångby
och Vallkärra

3. Norr

6. Öster

2. Väster

4. Centrum
5. Söder

Här visas en översikt över vilka stadsdelar och orter som behandlas i utvecklingskartorna.
Översiktskartorna visar parktyper och gröna stråk från Grönprogrammets programdel.
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7. Dalby

8. Veberöd

9. Södra Sandby

10. Genarp

11. Torna Hällestad

12. Revingeby
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Stångby och Vallkärra
Stångby och Vallkärra är två äldre byar med lantlig karaktär som genom sin närhet till Lund vuxit till stadsdelar.

Stångby har sitt ursprung i järnvägens utbyggnad med sin äldsta bebyggelse från 1920-talet. Byn har byggts ut framförallt under 1960-talet och 2000 talet. Byn är nu, under 2010-talet, i en kraftig expansionsfas, framförallt norr om stationssamhället.

Grönstrukturen i Stångby består i den äldre bebyggelsen av tre långsmala parker: Gästabudsparken, Törnrosaparken och
Ädelstensparken. I de nyare delarna har också nya parker tillkommit: Vagnparken, Skenparken och Lokparken i öster
samt Kulparken, Fredsparken och Träffparken i väster. På grund av den stora expansionsfas som Stångby nu är i finns
det också behov av större sammanhängande grönytor.

Under 2019 anläggs en större stadsdelspark, Stångby stadsdelspark. I framtiden kommer Stångby stadsdelspark bli
hjärtat i det utbyggda stationssamhället. Efter önskemål från boende i Stångby genomsyras parken av rörelse, aktiviteter och olika mötesplatser. Parken kommer bli ca 7 ha och få många entrépunkter som vänder sig mot bebyggelsen och
mötesplatser och stråk som kopplar samman dessa. Parken kommer ligga i anslutning till Tornvallen idrottsplats som
rymmer flera fotbollsplaner, tennisbanor samt en idrottshall och är ett samlande nav för idrott och motion.

Vallkärra är ursprungligen en kyrkby som byggdes ut med villor framförallt på 1960- och 1970-talet. Viktiga platser
är Vallkärrabäcken, de betade hästhagarna, de gamla gårdsmiljöerna, kyrkan, skolan och den uppvuxna vegetationen.
Linåkersparken, som är Vallkärras enda större park, är också stadsdelspark och samlingsplats vid exempelvis valborgsmässoafton och midsommar.
Behoven för att utveckla grönstrukturen i Stångby och Vallkärra handlar framförallt om att utveckla attraktiva gröna
gång- och cykelstråk in mot staden Lund, ut i det omgivande jordbrukslandskapet samt mellan de två samhällena. Stångby
och Vallkärras parker har inte naturvärdesinventerats men de största naturvärdena finns troligtvis i de äldre delarna av
Vallkärras bebyggelse och i det intilliggande naturreservatet Nöbbelövs Mosse. Planerade åtgärder för vattenhantering,
som dammar och fördröjningsmagasin runt Vallkärra och Stångby ger goda möjligheter att utveckla både ekologiska
och rekreativa kvaliteter.

Utveckla och förnya:

1. Stångby får en ny stadsdelspark som genomsyras av rörelse, aktivitet och mötesplatser. Fördröjning av
dagvatten kommer ge en tydlig identitet till parken.
2. Skogspartiet i södra Stångby bör utvecklas till en lekskog genom gallring och nya gläntor. Möjligheten
till ridning genom skogspartiet kan utvecklas.
3. Norra Linåkersparken är en viktig samlingsplats som bör utvecklas som park och därmed inte exploateras.

Förändrad användning:
4. Lekplats vid Pärlemorvägen i Stångby avvecklas då gata byggs på platsen.
5. Stationsområdet i Stångby utvecklas. Grönytor kan försvinna då området utvecklas till en mer urban
plats.
6. Detaljplan är framtagen (ej antagen) som möjliggör för förtätning samt ridvägar och gång- och cykelvägar i nord-sydlig riktning.

Utveckla stråk och kopplingar:
7. Kopplingen söderut från Vallkärra via Fredentorps begravningsplats och söderut bör ses över. (se
stadsdel norr)
8. Möjligheten att ströva längst Vallkärrabäcken från Fredentorp och upp mot Nöbbelövs mosse bör ses
över. Eventuellt genom breddning av Linåkersparken med gångstråk/beträda.
9. Ny koppling i form av gång och ridväg bör anläggas mellan Stångby och Vallkärra längs med bäcken.
10. Kopplingen från Stångby via Ladugårdsmarken och söderut mot Lund bör stärkas, särskilt sträckan
mellan Ladugårdsmarken och Stångby.
11. Ny ridväg mellan Stångby och Norra fäladen.
12. Möjligheten att skapa ett sammanhängande grönt stråk runt Stångby bör undersökas.
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Västra Lund
Västra Lund med stadsdelarna Gunnesbo, Kobjer, Väster och Värpinge representerar Lunds utbyggnadsetapper från
början av 1900-talet och fram till idag. Utbyggnaden har skett i öar samt längs vissa gator. Inom området finns därför
en stor variation av bebyggelsetyper och boendeformer vilket ger en småskalig karaktär och en blandad befolkning.
I västra Lund finns det många parker med olika karaktärer. Fornängen på Gunnesbo och Folkparken på Väster är stadsdelsparker och Bjeredsparken har genom renovering och utbyggnaden av Sockerbruksområdet blivit en centrumpark.
Vid speciella arrangemang är också Centrala idrottsplatsen en viktig mötesplats för hela staden. Det finns många koloniområden i stadsdelen vilket bidrar till grönstrukturen. Stadsdelen möter odlingslandskapet i väster och viktiga övergångszoner med rekreationsmark är Rinnebäcksravinen, Värpinge by och betesmarkerna längs med Höje å samt området
kring reningsverksdammarna. Värdefull natur finns framförallt vid det kommunala naturreservatet Rinnebäcksravinen
och runt reningsverksdammarna och Höje Å. Värpinge by utgör en målpunkt i det rekreationsstråk som går längs Rinnebäcksravinen till Höje Ås dalgång.

En fördjupad översiktsplan över Västerbro (Öresundsvägen med omnejd) antogs under 2018 och ger inriktning till utvecklingen av stora delar av stadsdelen. Området planeras att bli en blandad stad med både bostäder och verksamheter.
Med nya bostäder i området kommer också ett stort behov av ny parkmark och utveckling av den omkringliggande befintliga parkmarken. Bristanalysen i Grönprogrammets programdel visar på att tillgången på parkmark inte är tillräcklig
i dagsläget.
En ny fördjupad översiktsplan är under framtagande för Källby i sydvästra Lund. Planen kommer visa på hur området
ska utvecklas i förhållande till den nya stationen som kommer byggas på Klostergården 2024. En viktig fråga är huruvida
reningsverket kommer vara kvar i området. I samband med utvecklingen är det viktigt att koppla ihop grönstrukturen
mot centrala Lund och mot Klostergården samt ner mot Höjeådalen.

Utveckla och förnya:

1. Höjeådalen utvecklas ytterligare som rekreationsstråk i samband med nyexploateringar i södra Lund.
Lämpligheten att bilda naturreservat inom Höjeådalen bör utredas.
2. Holmbergska tomten sköts idag inte som parkmark utan har fått utvecklats fritt. En varsam upprustning skulle kunna höja platsens värden både ekologiskt och rekreativt. Tomten bör skyddas i plan.
Förslag till utvecklingsplan finns.
3. De klimatplanteringar som sattes vid Lyckebacken 2006-2008 bör utvecklas för rekreation och som en
länk mellan Pilelyckan och Höje Å.
4. Folkparken utvecklas som stadsdelspark. Länsstyrelsen utreder i nuläget om Folkparken ska byggnadsminnesförklaras.
5. Parker och grönstruktur utvecklas i samband med den planerade bebyggelsen i Västerbro.
6. Mästers park utvecklas i samband med nya bostäder vid Västerbro.
7. Parkstråket med Gustavshemsparken, Qvantenborgsparken och Slåtterbacken är en viktig koppling
mellan Kobjer och Västerbro och behöver utvecklas i samband med ombyggnad av Västerbro
8. Nytt grönområde föreslås som bland annat kan hantera översvämningsproblematik i västra Lund.
9. Bjerredsparken utvecklas i södra delen.

Förändrad användning:
10. Grönområde vid Sättaregatan ligger som parkering i detaljplan och kan vara lämplig för annan användning.
11. Plan finns för att bygga förskola i Vildandsparken.
12. Västertull kommer att förändras i samband med utvecklingen av Kongresshall vid tingsrätten.
13. Ny gymnasieskola kommer ta delar av grönyta i anspråk. Detaljplan är under framtagande.

Utveckla stråk och kopplingar:
14. Utveckla grönt stråk från Pilelyckan ner mot Höjeådalen och klimatplanteringar.
15. Utveckla grönt stråk från Bjerredsparken via Västertull ner mot Stadsparken via Svanegatan.
16. Från Höje Å kan en koppling via Rinnebäck och norrut till Nöbbelövs mosse utvecklas till ett sammanhängande stråk.
17. Gröna stråk utvecklas i den planerade bebyggelsen i Västerbro.
18. Inom FÖP Källby undersöks hur nya gröna stråk kan koppla samman Höjeådalen med befintliga stråk.
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Norr
Norra delen av Lund består av stadsdelarna Möllevången, Norra Fäladen, Nöbbelöv, Norra universitetsområdet och
Ideon-Pålsjö. Bebyggelsen är främst blandad bostadsbebyggelse med flerbostadshus, radhus och villor förutom i Norra
universitetsområdet och Ideon-Pålsjö som i huvudsak består av LTH:s lokaler, företag och verksamheter. Mindre stadsdelscentrum finns på Nöbbelöv och på Norra Fäladen. Kävlingevägen och järnvägen avgränsar mot Nöbbelöv och försvårar kontakten med angränsande stadsdelar. Norra ringen utgör en barriär mitt i stadsdelen.
Den största och viktigaste parken i området är Sankt Hans Backar som fungerar som ett rekreationsområde för hela
staden. Parken är namngiven efter Sankt Hans källa, där stadens befolkning under 1700-talet samlades för midsommarfirande. Den tidigare soptippen med flera höjder och branta slänter skapar goda förutsättningar för olika aktiviteter,
även pulka och skidåkning vid vinterväder.

Klosterängshöjden är ett annat rekreationsområde som också består av en före detta deponi, men jämfört med Sankt Hans
har Klosterängshöjden en mer ruffig karaktär som kan förstärkas och utvecklas. Klosterängshöjden kommer i och med
utvecklingen av stadsdelen Brunnshög utgöra ett strategiskt viktigt läge för utveckling av den tätortsnära grönstrukturen.
Nöbbelövsparken och Jaktparken är två stora parker som ligger centralt mellan olika bostadsområden och utgör ett viktigt
stråk mellan norr och söder. Tillsammans utgör de stadsdelspark på Nöbbelöv. Den långsträckta Borgareparken utgör
både ett grönt stråk och stadsdelspark på Norra Fäladen. På Möllevången, Norra universitetsområdet och Ideon-Pålsjö
är det generellt dåligt med kommunägd parkmark men stora gröna områden finns på LTH-området. Norra Kyrkogården
är en stor och viktig oas för både människor och djur och Smörlyckans idrottsområde är ett viktigt rekreationsområde.
Höga naturvärden finns på Norra Kyrkogården, S:t Hans, LTH-området och på Klosterängshöjden.

Utveckla och förnya:

1. Sankt Hans backar utvecklas som rekreationsområde.
2. Klosterängshöjden utvecklas som rekreationsområde med hänsyn till de befintliga naturvärdena.

Förändrad användning:
3.
4.
5.
6.

Skyddszoner längs Norra Gränsvägen på Norra Fäladen kan användas för förtätning.
Skyddszoner på Nöbbelöv kan användas för förtätning
Skyddszoner vid Sölvegatan kan användas för förtätning
Planerad förtätning på nuvarande ridhusanläggning.

Utveckla stråk och kopplingar:
7. Grönt stråk mellan Vallkärra och Nöbbelöv bör utvecklas
8. Kopplingar mellan Norra Fäladen och Brunnshög, via Klosterängshöjden bör utvecklas
9. Kopplingen mellan Norra Fäladen och Smörlyckan bör utvecklas när användningen av Smörlyckan
delvis förändras.
10. Tillgängligheten till Önnerupsbäcken kan utvecklas.

12

7

10

2

3

4

1

8

9

6

5

8

13

Centrum
Centrum består av stadsdelarna Stadskärnan, Södra innerstaden, Norra innerstaden och Professorsstaden. Stadskärnan
är tät med ett medeltida gatunät vilket ger en ålderdomlig och stadsmässig prägel. Renodlad bostadsbebyggelse utgör
endast en liten andel av stadsdelens yta.

Centrums allmänt tillgängliga grönytor består av Stadsparken, Lundagård, Botaniska trädgården och några mindre parker
samt gröna torg såsom Bantorget och Clemenstorget. Skyddszoner och grönytor längs vägar saknas nästan helt, vilket
ger en avsaknad av sammanhängande gröna stråk. Den för allmänheten tillgängliga parken hör som idé 1800-talet till
och de äldre parkanläggningar som fanns i staden var privata trädgårdar, eller avsedda för begränsade grupper.
Torgen har stor betydelse för stadskärnans karaktär och identitet samtidigt som de är viktiga offentliga platser i staden.
Mindre platsbildningar och gågatorna i centrala staden har också stor betydelse för upplevelsen av stadsmässighet och
som mötesplatser och vistelseytor. Den tidigare stadsvallen framgår av gatunätet genom bl. a Södra Esplanaden, Östra
Vallgatan och S:t Laurentiigatan. Rester av stadsvallen finns i Stadsparken och norr om S:t Laurentiigatan.
Stadskärnans miljö ger i mångt och mycket Lund dess identitet trots sin ringa storlek. Trots den täta bebyggelsen i stadskärnan finns det ett värdefullt inslag av grönska på kvartersmark. Träd på tomtmark har även betydelse för upplevelsen
av gatumiljön när trädkronorna blir en del av kvarterets gräns mot gatan. Gatuträden har väldigt stort värde för stadens
karaktär, exempelvis längst S:t Laurentiigatan och Karl den XI:s gata. Norr om Universitetsplatsen inom det tidigare lasarettsområdet finns solitära träd med högt estetiskt värde och små grönytor som nyttjas av studenter.

Centrum har ingen utpekad stadsdelspark men istället flera centrumparker som fungerar som mötesplatser. Särskilt
Stadsparken, med flera olika funktioner och kvaliteter, är en viktig grön mötesplats för såväl stadsdelen som hela staden.
Både i Stadsparken och Botaniska trädgården finns höga naturvärden, Stadsparken är natura-2000 område. Även Lundagård, Helgonabacken/UB-parken, Villa Sunnaparken och Östervångsskolan har höga naturvärden. De höga naturvärdena
i centrum är framförallt knutna till de gamla träd som finns i Lunds stadskärna.

Utveckla och förnya:

1. Löwegrenska trädgården kan förnyas och utvecklas.
2. Revingelyckan kommer att förnyas i samband med förtätning.
3. Hardebergaspåret utvecklas med nya gröna platser för kultur, aktivitet och idrott. Detaljplan för området är under framtagande.

Förändrad användning:
4. För Kvarteret Galten pågår detaljplaneläggning med avsikt att förtäta området.
5. Vid Fader Bergs väg har en ny detaljplan tagits fram för att pröva platsens lämplighet för bostadsbebyggelse, planen är under framtagande. För att påverka parken så lite som möjligt bör bebyggelsen
ligga längs med vägen och allén bör bevaras.
6. Ett planprogram är framtaget med syfte att förtäta och förädla Söderport. Planprogrammet påverkar
Margretedalsparken och ett antal träd i parken.

Utveckla stråk och kopplingar:
7. Södra Esplanaden är ett viktigt stråk och bör förnyas och utvecklas, arbetet har påbörjats.
8. Hardebergaspåret bör utvecklas ännu mer som ekologisk koppling genom östra Lund genom att möjliggöra för utvecklingen av grova träd. Stråket kan även stärkas ytterligare som motionsstråk.
9. En grön koppling mellan Stadsparken och Bjeredsparken bör utvecklas.
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Söder
Den södra delen av Lund består av stadsdelarna Klostergården, S:t Lars, Råbyholm, Nilstorp, Stampelyckan, Gastelyckan
och Råbylund. Nilstorp och Stampelyckan består i huvudsak av bostadsområden byggda under 1950- och 1960-talet,
med en blandning av radhus, villor och flerbostadshus. Klostergården är ett av Lunds större flerbostadsområden från
1960-talet som har kompletterats med nya bostäder under 80-talet och därefter. S:t Lars-området har under senare år
fått fler bostäder från att ha varit nästan helt uteslutande verksamhetsområde och Råbylund är ett nytt bostadsområde
med framförallt villor och radhus. Verksamheter finns främst inom Gastelyckan, Råbyholm och S:t Lars-området.

Viktiga närrekreationsområden är S:t Lars-området och Höjeådalen. Särskilt Höjeådalen utgör ett rekreationsområde
med upptagningsområde för hela staden. Tillgången på parkmark är begränsad inom Nilstorp och Stampelyckan, det
finns ingen park större än 3 ha, d.v.s. park som är så stor att den kan fungera som stadsdelspark. De parker som finns
är mindre och anlagda i anslutning till respektive bostadsområde. Stadsdelen upplevs dock som relativt grön tack vare
många uppväxta trädgårdar. Viktiga tillskott till grönskan är också koloniområdena och de äldre gårdarna längs med
Råbyholms allé.

Klostergården innehåller ett enhetligt bostadsområde med flerbostadshus, park, skola, kyrka och handel i ett sammanhang. Området är ett fint exempel på ett 60-tals område med integrerat stadsdelscentrum som fungerar än idag. Centralt i
Klostergården ligger Klostergårdsfältet som fungerar som stadsdelspark. Det gamla mentalsjukhuset Sankt Lars avslutar
staden i söder. Området har konverterats till i huvudsak andra ändamål, bl.a. företags- och skolverksamhet, under senare år har även nybyggda bostäder tillkommit. Såväl bebyggelsen som parken har stora kulturhistoriska värden. Parken
är ett viktigt rekreationsområde tillsammans med övriga delar av Höje Ås dalgång för hela Lunds tätort och en viktig
målpunkt för skolor i Lund. Tillgången till grönområden är god på Klostergården och S:t Lars.
I Råbylund med bebyggelse från 2010-talet och framåt finns flera nyanlagda parker, bland annat stadsdelsparken Mariaparken. Dagvattenmagasinet Råbysjön, med omgivande park- och rekreationsytor tillför stora rekreativa värden till
hela östra Lund. Runt Råbysjön finns också potential att utveckla höga naturvärden.
En ny Fördjupad översiktsplan är under framtagande för Källby i Sydvästra Lund. Planen kommer visa på hur området
ska utvecklas i förhållande till den nya stationen som kommer byggas på Klostergården 2024. I samband med utvecklingen är det viktigt att koppla ihop grönstrukturen mot centrala Lund och Västra Lund.

Utveckla och förnya:

1. Fortsatt utveckla Klostergårdsfältet som stadsdelspark.
2. Verka för att delar av S:t Larsparken blir allmän park på grund av mycket höga natur- och kulturvärden.
3. Grönytan skulle kunna utvecklas för rekreation, t.ex. för idrott.

Förändrad användning:
4. Ytan mellan Klostergården och Sunnanväg är planlagd för parkering idag men har gräsbevuxen med
en pileallé i norra kanten som bör bevaras.
5. Detaljplaner för Stora Råby med syfte att förtäta är under framtagande. Stora värden som är knutna till
ruderatmarken riskerar att förloras.

Utveckla stråk och kopplingar:
6. Utveckla stråk från Stadsparken/Stora Södergatan mot S:t Lars.
7. Utveckla rekreationsstråk som kopplar ihop Råbysjön med Nilstorp och ned mot Höje Å-stråket.
Rekreation bör fokuseras till den norra sidan, medan södra sidan kan fungera som en faunapassage.
8. Utveckla stråk som kopplar ihop Klostergården med västra Lund.
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Öster
Östra delen av Lund består av stadsdelarna Östra Torn, Linero, Tuna, Mårtens fälad och Brunnshög. Stora delar byggdes
ut under 1960- och 1970-talet med både radhus, villor och flerfamiljshus. Därefter har nya årsringar tillkommit under
1980- och 1990-talet. Östra Torns by finns kvar och är en viktig del av Östra Torns identitet med stora upplevelsevärden.

De östra stadsdelarna är separerade från övriga tätorten genom E22 och viktiga förbindelsepunkter är Sölvegatan, Tunavägen och Dalbyvägen. Hardebergaspåret är ett viktigt grönstråk och det gång- och cykelstråk som länkar samman
de östra delarna med den övriga staden. Tillgången på parkmark är god och det finns tre stadsdelsparker (samt en
planerad i Brunnshög) och ett flertal gröna gång- och cykelstråk. Parkerna förbinds av ett finmaskigt nät av gröna stråk
med gång- och cykelvägar. Många av parkerna och stråken är uppbyggda av täta blandplanteringar eller täta buskridåer
vilket medför liten kontakt med omgivande bostadsområden och minskar orienterbarheten.
Möjligheterna att nå omgivande landsbygd är mycket begränsade förutom via Hardebergaspåret. Naturreservatet Kungsmarken är viktigt för närrekreation. Mycket höga naturvärden finns i Tunaparken som har en gammal miljö med stora träd.

Utvecklingen av området Brunnshög har en viktig roll i hela stadens utveckling. Under 2019 kommer anläggandet av
Nobelparken och Kunskapsparken påbörjas. Nobelparken kommer bli en stadsdelspark med fokus på motionsrundor,
ätbart och dagvattenhantering. Kunskapsparken kommer vara en av kommunens största satsningar sedan stadsparken
och kommer ha gott om plats för naturliv, rekreation och motion samt erbjuda odlingsmöjligheter.

Utveckla och förnya:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Forskarparken är en viktig utvecklingsplats i samband med utveckling av Ideon och Medicon Village.
Toftaryggsparken bör utvecklas som stadsdelspark.
Sommarlovsparken bör förnyas och utvecklas.
Tunaparken bör förnyas och utvecklas.
Nobelparken kommer att utvecklas till Stadsdelspark
Kunskapsparken kommer att utvecklas till park och rekreationsområde.

Förändrad användning:
7. En ny detaljplan är framtagen som medger bebyggelse på grönytan vid Dag Hammarskjölds väg.
8. Gåsatoften kan ses över för allmänna ändamål, ex skola eller förskola.
9. Skyddszoner längst Sandbyvägen kan användas för förtätning.

Utveckla stråk och kopplingar:
10. Kopplingar mellan Norra Fäladen och Brunnshög, via Klosterängshöjden bör utvecklas (se även Norr)
11. Stråk som kopplar ihop Brunnshög med Östra Torn bör utvecklas
12. Gröna stråk inom Brunnshögsområdet bör utvecklas för att koppla samman de parker som kommer
byggas samt mot Vindarnas park
13. Stråk längs med Tunavägen, för att knyta samman Toftaryggsparken och LTH-området bör stärkas.
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Dalby
Dalby är byn uppe på åsen. Kyrkan har sedan 1000-talets mitt utgjort ett landmärke för byn och för det omgivande landskapet. Tätorten ligger i en sydsluttning på Romeleåsens västra utlöpare, mellan skog och slättbygd. Vid foten av sluttningen breder fullåkersbygden, med de stora slättgårdarna ut sig. I tätortens absoluta närhet finns flera naturområden.
Norr om Dalby på Kungsgårdens gamla utmarker ligger Skrylleskogen med stora värden för rekreation, friluftsliv och
naturvård. Dalby Söderskog, nordväst om orten är nationalpark och de andra delarna av Skrylleskogen är naturreservat.

Kring kyrkan och den historiska kärnan med stationsområdet i den södra delen ligger bostadsområden från 60-, 70och 80-talet. Dalby präglas av närheten till Lund och en stor del av befolkningen pendlar till Lund och Malmö. Förutom
kyrkan och Kungsgården finns flera platser med symbolvärden för byn. Kring Trekanten ligger Tingshuset, Gästis och
Skjutsstallarna, alla viktiga för Dalby. Täktverksamhet har funnits under lång tid i Dalby och rester finns från lertäkter
både nordöst och sydöst om byn. Strax öster om samhället finns Sydstens stenbrott.

Andelen kommunal parkmark per invånare är relativt hög i Dalby. Grönstrukturen är idag dock koncentrerad till de
nordvästra och sydöstra delarna av orten. Andelen parkmark är mindre i de centrala delarna av Dalby.
Bebyggelseutvecklingen har det senaste decenniet koncentrerats till de sydöstra delarna, vilket också har skapat ett behov
av en ny park i dessa delar. Den planerade Tegelbruksparken kommer att utvecklas till en stadsdelspark för denna del.

Utveckla och förnya:

1. Tegelbruksparken utvecklas till stadsdelspark.
2. Pinnmölleparken bör förnyas och utvecklas.
3. Utveckla och skydda som naturreservat samt utveckla rekreationsstråk.

Förändrad användning:
4. Vid Kvarnvången finns befintligt exploateringsprojekt tillsammans med LKF.

Utveckla stråk och kopplingar:
5. Koppling från Tegelbruksparken och norrut behöver lösas, en förbindelse i gräns med kv. Framgaffeln
vore önskvärt.
6. Tillgängligheten till fots och på cykel från tätorten till Dalby Söderskog bör förbättras.
7. Den gamla banvallen kan utvecklas som grönstråk.
8. Utveckla gångstråk öster om Dalby.
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Veberöd
Veberöd är ett gammalt stationssamhälle i sydöstra delen av kommunen på Romeleåsens norra sluttning. Tätorten ligger i anslutning till naturområdena på Romeleåsen, Klingavälsån, Humlamaden och Vombs fure. I nordost och nordväst
breder åkerlandskapet ut sig. Järnvägen som gick mellan Malmö och Simrishamn via Dalby, Veberöd, Sjöbo och Tomelilla
invigdes 1893. Persontrafiken längs banan upphörde 1970 men idag kan man istället cykla dressin mellan Björnstorp och
Veberöd. Den gamla bebyggelsekärnan är centrerad kring järnvägen i tidstypisk tegelarkitektur. Tegelbruket (-1972) och
stärkelsefabriken är två viktiga delar i Veberöds historia. Bebyggelsen i Veberöd består till stor del av småhusområden
som framförallt tillkom under 70-talet. Öster om Idalavägen, finns Idalagården med föreningsverksamhet och 4H-gård.
Närheten till naturområden som Idalaskogen och Skytteskogen gör att tillgången till tätortsnära natur är mycket god.
Men till skillnad från flera av de övriga tätorterna är den tätortsnära naturen inte skyddad. Veberödsbäcken som löper
genom orten är en viktig beståndsdel i grönstrukturen och bidrar med vackra vattenmiljöer. I och runt Veberöd finns
sandiga marker med höga naturvärden.
Veberöd har en stadsdelspark, Försköningen, som är i behov av utveckling.

Ny bebyggelse är planerad till de södra och västra delarna, ny parkmark kommer också tillkomma. En ny Fördjupad
översiktsplan för Veberöd är under framtagande.

Utveckla och förnya:

1. Utveckla och sköta platsen för att stärka de sandmarksarter som finns.
2. Ett samlat grepp bör tas om Stubbåkern och Bäckaparken som båda ligger i ett område med en översvämningsproblematik. Närheten till vatten är en viktig kvalité.
3. Försköningen bör utvecklas som stadsdelspark. Marken ägs idag av Svenska Kyrkan.
4. Skytteskogen bör utvecklas rekreativt. Då norra delen ligger som spårreservat i ÖP, bör utvecklingen
fokuseras till de södra delarna.
5. Ny bostadsbebyggelse söder om Klowholm ökar användningen och parken behöver utvecklas.
6. Utveckla och skydda Idalaskogen som naturreservat.
7. Utveckla och skydda som naturreservat.

Utveckla stråk och kopplingar:
8. Grönt stråk längs med Veberödsbäcken bör stärkas.
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Södra Sandby
Södra Sandby är beläget öster om Lunds stad. Söder om orten ligger Skrylleskogen och västerut höjer sig landskapet
mot Kungsmarken. Södra Sandby är en del av Flyingeslätten med sandrika marker. Sluttningen gör att det finns många
vackra vyer över Sandby, framförallt från söder och väster.

Bykärnan har utvecklats kring två stråk, ett nord-sydligt längs Sularpsbäcken och förbi kyrkan med medeltida anor,
med prägel av agrar by och ett öst-västligt präglat av stationssamhället. År 1905 öppnade Lund-Revinge järnväg med en
station i Södra Sandby. Orten expanderade i början av 1900-talet kring järnvägen och industrier lokaliserades hit som
mejeri och spritfabrik. Orten består i övrigt till övervägande del av villor, flertalet byggda under 1960– och 1970-talet.
Endast en mindre del av Södra Sandby har nyare bebyggelse. Bebyggelseområdena är till skillnad från i Dalby utbyggda
i olika riktningar.
Södra Sandby har mycket god tillgång till parkmark och grönstråk som binder samman de olika parkerna. Ett viktigt element är Sularpsbäcken som flyter diagonalt genom orten från sydväst till nordost ut mot Flyingeslätten. Bäcken bidrar
med många vackra utblickar. Uppströms Sularpsbäcken ligger naturreservatet Fågelsångsdalen med höga naturvärden.
En fördjupad översiktsplan antogs för Södra Sandby 2013. I norra Södra Sandby, Norreholm, byggs ett nytt bostadsområde med nya mindre parker, i enlighet med planen. Flera förtätningsytor på parkmark har pekats ut i planen.

Utveckla och förnya:
1.
2.
3.
4.
5.

Almbacken förnyas och utvecklas.
Sofielundsparken bör utvecklas som stadsdelspark.
Norrevångsparken bör förnyas och utvecklas.
Rekreation kan utvecklas i anslutning till ny dagvattendamm
Bilda naturreservat Skytteskogen

Förändrad användning:
6. Användningen av Furuparken, längst Revingevägen skulle kunna förändras.
7. Områden utpekade för förtätning på parkmark i FÖP Södra Sandby
8. Område utpekat för förtätning på parkmark i FÖP Södra Sandby, men med särskild hänsyn till grönstruktur

Utveckla stråk och kopplingar:
9. En grön koppling mot Skrylle är prioriterad, från Killebäcksängen och söderut, se även FÖP Skrylle.
10. Sularpsbäcken och kopplingen till Fågelsångsdalens naturreservat bör tillgängliggöras.
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Genarp
Genarp ligger i Lunds kommuns södra del vid foten av Romeleåsen med stora naturområden i öster och söder. Nordväst
om byn öppnar sig det storskaliga odlingslandskapet. Genarp är utvecklat som ett stationssamhälle och var slutstationen på tåglinjen Malmö-Genarp, linjen lades ner 1948 Byn har sedan lång tid tillbaka haft stark koppling till Häckeberga
gods där många av de boende i Genarp arbetade. I byns norra del ligger den gamla 1500-tals kyrkan som är ett framträdande landmärke med sitt spetsiga klocktorn. Kyrkan kan ses från ett flertal platser i byn och den utgör en fast punkt
att orientera sig efter.

Grönstrukturen i Genarp är omfattande i förhållande till ortens storlek. Ett flertal av parkerna har naturkaraktär och
består av skogspartier. Fjärilsparken är utpekad som stadsdelspark men har också karaktären av en centrumpark. Parkerna bildar några mer eller mindre sammanhängande stråk. Genarp har mycket fin koppling till naturområdet Risen
söder om tätorten. Genarp ansluter även mycket vackert till landskapet i sydväst med angöring från friluftsbadet.
Runt om Genarp finns flera naturreservat med höga naturvärden exempelvis Risen och Häckeberga-reservaten.

Utveckla och förnya:

1. Entré mot Häckeberga/Häckeberga kvarn.
2. Fäladsparkens kvaliteter kan utvecklas, t.ex. med fokus på naturlek.

Förändrad användning:
3. Detaljplan finns som medger viss förtätning i norra Gräntingeparken.

Utveckla stråk och kopplingar:
4. Kopplingar till Höje Å kan stärkas
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Torna Hällestad
Torna Hällestad ligger på en rullstensås mellan skog och jordbruksbygd
i det kuperade landskapet nordost om Dalby. I väster ligger Prästaskogen och Skrylleområdet, i övriga riktningar breder Revingefältet och
jordbrukslandskapet ut sig. Den äldre bebyggelsen i orten ligger längs
med Bygatan som slingrar sig genom byn. Kyrkan som anlades under
tidig medeltid är en central punkt och kyrkogården bidrar med sin
grönska till upplevelsen av det lilla samhället.
Grönstrukturen i Torna Hällestad består av ett fåtal parker och framförallt villaträdgårdar. Parkmarken i Torna Hällestad sköts av vägsamfälligheten för orten och är reglerad i detaljplan. Söder om Torna Hällestad intill väg 949 mot Dalby ligger Tornavallen med tennisbanor
och bollplaner. Norr om byn går en mycket vacker cykelväg på den
gamla banvallen som också ansluter till de södra delarna av Dalby.
Skåneleden löper strax norr om Torna Hällestad och orten omges av
naturområdena Knivsåsen i söder, Skrylleskogen i nordväst, Revingefältet i nordost och fäladsmarker mot Dalby i väster vilka bidrar till
höga ekologiska värden.
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Revingeby
Revingeby ligger mycket fint i landskapet med Revingefältet som omger byn i söder och väster. Revingefältet används som militärt övningsområde i kombination med omfattande betesdrift. Det öppna landskapet medför att det finns många vackra vyer från Revingeby och
ut i landskapet. Norr om byn tar det kuperade jordbrukslandskapet
vid och letar sig uppför sluttningarna. Kävlingeån rinner i öst-västlig
sträckning förbi Revingeby och bildar en markant gräns i norr. Kyrkans
läge i det öppna jordbrukslandskapet är ett starkt kulturmiljöintresse.
Grönstrukturen i Revingeby är koncentrerad till kyrkan och Byaparken
samt till området vid idrottsplatsen. Invånarna har relativt liten andel kommunal parkmark till sitt förfogande och den som finns är inte
sammanhängande. Orten ligger naturskönt med närhet till Kävlingeån
och dess rika vattenmiljöer.

Utveckla stråk och kopplingar:

1. Stråk från byn till ån bör utvecklas

1

29

