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”Stationsmiljön runt

Lund C behöver
kapacitetsförstärkas...
Stadsmiljön kring Lund C
är i behov av utveckling...

1
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Ramprogrammet ska klarlägga

INLEDNING

områdets förutsättningar och

redogöra för en långsiktig och
hållbar stadsutveckling i området.

Lund C
1.1 Varför Ramprogram Lund C ?
står inför stora
förändringar. Resandet med tåg har under en längre
period ökat starkt och fortsätter att göra så. Mellan
1983 – 2007 ökade antalet tågresor 10 gånger.
Lund C är idag Skånes största och Sveriges tredje
största centralstation. Antalet tågresenärer per
dygn uppgick 2013 till 40 000. Prognoserna för
framtiden är 50 000 tågresenärer per dygn 2020
och 70 000 tågresenärer per dygn 2030.
Området

kring

Lund

C

Den befintliga
stationsmiljön är inte
rustad för att klara denna
ökning.
Kapaciteten för tågtrafiken på stationen med
sex plattformsspår är visserligen tillräcklig för
att klara det ökade resandet och Trafikverket
ser därför inget behov av att bygga om själva
spåranläggningen inom överskådlig tid. Men redan
idag är kapaciteten i stationsmiljön som helhet och
hos andra trafikslag kraftigt ansträngd. Kapaciteten

för gående, cyklister, stadsbussar, regionbussar,
fjärrbussar, bil och taxi måste förbättras för att
klara det ökade resandet. Exempelvis så måste
antalet cykelparkeringsplatser kring Lund C utökas
från ca 3500 till 7000.
Samtidigt så är stationsmiljön och stadsmiljön
kring Lund C i behov av utveckling:
• Pla sformsförbindelserna behöver bä re
komfort och kapacitet.
• Clemenstorgets och Bangatans stadsrum
domineras av trafikfunk oner och parkering.
• Den västra sidan av området saknar framsidor
mot de oﬀentliga rummen.
• Barriäreﬀekterna mellan den östra och västra
sidan är påtagliga.
• Orienterbarheten och överblickbarheten är
bris ällig.
RAMPROGRAM FÖR LUND C
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Trots dessa brister innehåller den befintliga

miljön stor potential som kan tas tillvara och
användas som utgångspunkt när området ska
utvecklas:

Möjligheterna är goda att omvandla entrén
till Lund till ett sammanhållet, levande stadsrum,
med service, puls och utveckling på båda sidor av
stationen.

• Clemenstorget och Bangatan kan öppnas upp
och utvecklas ll e sammanhållet stadsrum
som flätas ihop med det historiska Lund.
• Stadsrummet på västra sidan kan färdigställas
och stärkas genom ny llsko av ak viteter
och nya lokaler för service och handel.
• Bjeredsparkens omvandling kan fortgå för
a erbjuda både avkoppling och
ak vitet som e komplement ll den östra sidan.

Planområdets avgränsning på flygfoto
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1.2 Ramprogrammets mål och sy e
På uppdrag av byggnadsnämnden har
stadsbyggnadskontoret tagit fram detta ramprogram
för utvecklingen av området kring Lund C.

Huvudfrågeställningarna för hur området ska
utvecklas är:
• Hur ska området u ormas för a möta e
fördubblat tågresande de närmaste 20-25 åren?
• Hur kan området u ormas för a bli mer
a rak vt för lundabor och besökare?

har fastställt
utvecklingen av området. Dessa är:
Kommunstyrelsen

mål

för

• E a rak vt sta onsområde och välfungerande
resenärsservice för e avsevärt ökat resande de
närmaste 20 - 30 åren.
• E posi vt första möte med Lund och dess
stadskärna.
• Goda anslutnings- och bytesmöjligheter.
• Områdets förutsä ningar som handels- och
mötesplats förstärks.
• En robust struktur oavse järnvägens fram da
höjdläge.

Ramprogrammets syfte är att, med utgångspunkt
i dessa mål, klarlägga förutsättningarna och ange
riktlinjerna för utvecklingen av hela stationsområdet
Lund C. Ramprogrammet ska ligga till grund
för detaljplaner för respektive delområde för att
möjliggöra en successiv utveckling av området.

RAMPROGRAM FÖR LUND C
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2.1 STRATEGIER

{

För att nå de uppsatta målen för utvecklingen
av området kring Lund C har den övergripande
strukturen utformats enligt följande strategier:
I detta avsnitt ges en förklaring
till vad strategierna innebär.
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Organisera och prioritera
Samlade lösningar för respektive trafikslag gör
det möjligt att främja hållbara resor.
Stråk för bil-, cykel-, gång- och kollektivtrafik

Förslaget innebär en prioritering av de hållbara

organiseras på ett tydligt och effektivt sätt.

transportslagen. Cykelparkeringar och lösningar för
kollektivtrafiken placeras närmast stationsområdet,
följt av lösningar för biltrafiken. Stängningen av
Bangatan möjliggör barriärfria byten, plats för
gång- och cykeltrafiken och i förlängningen en
attraktivare stadsmiljö

Genom att stänga Bangatan för biltrafik kan
kollektivtrafiken med stadsbussar, regionbussar
och spårvagn ges samlade och lättillgängliga
lösningar på den östra sidan. Angöringstrafiken
med bil till stationen förläggs huvudsakligen till
den västra sidan.
De samlade lösningarna för motortrafiken ger
möjlighet att skapa större tydlighet i gång- och
cykelflödena samtidigt som det ger möjlighet att
skapa större sammanhängande cykelparkeringar i
strategiska lägen.

Samlade lösningar för respektive trafikslag gör det möjligt att främja hållbara resor.

RAMPROGRAM FÖR LUND C
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Optimera
Förbättringar, ombyggnader och nybyggnader
maximerar kapaciteten hos stationsmiljön.
Den föreslagna strategin för organisering av

Västra stationstorget sammankopplas med en

trafikslagen ger möjlighet att stärka kapaciteten i
stationsmiljön. Rydes undergång och Mittelbron
utökas i storlek och ges en högre standard.
Skyttelbron kopplas till det övergripande gång- och
cykelnätet med en ny gång- och cykelramp genom
kvarteret Spoletorp. Ett större sammanhängande
resecentrum placeras vid Clemenstorget och
sträcker sig via den breddade Mittelbron över
till den västra sidan. Spårvägens hållplats
förläggs till Clemenstorget som omvandlas till
Lunds nya centrum för kollektivtrafikresenärer.
Regionbusstrafiken får en ny terminal i kvarteret
Spoletorp. Bangatan får en funktion som nav
för stadsbusstrafik, gångtrafik samt hantering av
nedfart till det nya underjordiska cykelgarage
som anordnas under gatan. Nya cykelgarage
uppförs även i anslutning till Rydes undergång och
Mittelbron på den västra sidan och i anslutning till
Skyttelbron i kvarteret Spoletorp.

ny entréplats utanför resecentrum på den västra
sidan och förbättrar på så sätt tillgängligheten
för gång-, cykel- och angöringstrafiken. Nytt
underjordiskt parkeringsgarage uppförs i kvarteret
Häradshövdingen och sammankopplas med
befintligt garage under västra stationstorget.
Lokföraregatan förlängs ner till västra stationstorget
och möjliggör på så sätt angöringstrafik till
stationen längs en lång sträcka.

Förbättringar, ombyggnader och nybyggnader maximerar kapaciteten hos stationsmiljön.
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Sammankoppla
Stora sammanhängande stadsrum knyter samman
området från nord till syd och över järnvägen.
är inriktad på att skapa stora
sammanhängande stadsrum på båda sidor av
stationen. På den östra sidan kan den rådande
vitaliteten i stadslivet tas tillvara när Bangatan
stängs för biltrafik. Detta gör det möjligt att
utforma miljön längs Bangatan på ett sådant
sätt så att den knyter samman torgmiljöerna på
Clemenstorget och Bantorget. På den västra sidan
skapas själva ramverket för ett nytt sammanhållet
stadsrum när Lokföraregatans gaturum förlängs
ner till Trollebergsvägen. Det nya gaturummet
kommer att utgöra en tydlig entré till Lund C
och stadskärnan med direkt koppling till det
övergripande gatunätet. Gaturummets sträckning
mellan Västra stationstorget och Trollebergsvägen
kommer endast att innehålla gång- och cykeltrafik
Strukturen

men utformas så att det visuellt blir en självklar
del av gaturummet i övrigt. Den nya gatumiljön
sammanfogas med Västra stationstorget, en ny
entréplats vid Mittelbron och Bjeredsparken för att
åstadkomma det nya sammanhängande stadsrum
som eftersträvas på den västra sidan.
Kombinationen av att utöka kapaciteten och

höja standarden på Rydes undergång, Mittelbron
och Skyttelbron och att samtidigt skapa stora
sammanhängande stadsrum på båda sidor av
järnvägen kommer att ge den kontinuitet kring
stationsmiljön som krävs för att upplevelsemässigt
sammankoppla Lund över järnvägen.

Stora sammanhängande stadsrum knyter samman området från nord till syd och över järnvägen.

RAMPROGRAM FÖR LUND C
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Förädla och förtäta
Karaktären hos den nya miljön skapas när de
kvaliteter som redan finns i den befintliga miljön
tas tillvara.
Genom att förädla de kvaliteter som redan

Ny bebyggelse uppförs i strategiska lägen och

finns läggs grunden till de karaktärsdrag som blir
utmärkande för den nya stationsmiljön. På den
östra sidan är det stenstadens fotgängarinriktade
stadsliv som tas tillvara och utvecklas. På den
västra sidan byggs det vidare på den omvandling av
Bjeredsparken till en aktivitetsfylld innerstadspark
som redan är påbörjad. När Lokföraregatans
gaturum förlängs
blir det möjligt att låta
upplevelsen av parkrummet sträcka sig hela vägen
från Bryggaregatan till Trollebergsvägen. Då
miljön öster om Lokföraregatan i princip görs bilfri
längs hela sträckningen så kan den urbana miljön
från Mittelbron och söderut gestaltas så att den
upplevs som en del av själva parken.

införlivas med befintliga bebyggelsemönster.
På så sätt förstärks den urbana inramningen
kring stadsrummen. Ett ökat resandeunderlag,
nya boende och kontorsarbetsplatser bedöms ge
underlag för fler utåtriktade verksamheter på både
den västra och östra sidan av stationsområdet.
Därför förses de nya byggnaderna med tydliga
framsidor som möjliggör kommersiella/offentliga
lokaler i bottenvåningarna mot de omgivande
stadsrummen.

Förtätningsåtgärder och nya funktioner stärker stadsrummen.
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Attrahera
De mångsidiga stadsrummen utformas så att
människors behov sätts i centrum.
I de stora sammanhängande stadsrummen

prioriteras vistelseytor och utrymme för gående
och cyklister. Trafikstrukturen organiseras och
effektiviseras så att människorna i staden lyfts
fram. Skillnaden i karaktär mellan stenstaden
på den östra sidan och parkmiljön på den västra
sidan betonas och används som en styrka. Den
övergripande strukturen lägger på så sätt grunden
till ett attraktivt stationsområde omgivet av
attraktiva stadsrum. En hög kvalitet i utförandet
kommer att höja upplevelsen ytterligare.

Attraktionen ökar i stadsrummen kring stationsområdet

RAMPROGRAM FÖR LUND C
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2.2 HUVUDDRAGEN I
FÖRSLAGET
en tydligare ordning och
effektivare struktur som kan möta ett ökat resande
föreslås nya samlade lösningar för regionbuss,
lokalbuss, cykelparkeringar, bilparkering, taxi
samt hämtning och lämning. En ny spårväg som
försörjer en kraftfull tillväxt av näringsliv och nya
boendemiljöer i nordöstra Lund får en hållplats på
Clemenstorget.

För

att

skapa

Vistelseytor för stadsliv frigörs och ramas in av
befintlig och ny bebyggelse för bl.a. resecentrum,
handel, kontor, tingsrätt och kongress- och hotell.
Torg, parker och gatumiljöer byggs om och förnyas
för att skapa förutsättningar för en välfungerande
resemiljö som integreras med attraktiva platser för
möten och stadsliv.
Planförslaget resulterar i ett område som fogas

samman både i nordsydlig riktning, på vardera
sidan järnvägen, och i östvästlig riktning över
järnvägen. Det stora sammanhängande stadsrum
som skapas på den västra sidan sträcker sig
upplevelsemässigt hela vägen från Bryggaregatan
i norr till Trollebergsvägen i söder. Det stora
sammanhängande stadsrum som skapas på den östra
sidan sträcker sig upplevelsemässigt hela vägen
från Clemenstorget via Bangatan till Bantorget.
Med befintlig och ny bebyggelse skapas en tydlig
inramning av dessa stadsrum. Med val av innehåll
och en medveten utformning skapas en kontinuitet
i upplevelsen.

Östra sidan
• Bangatan och Clemenstorget blir e
ny sammanhållet stadsrum
• Clemenstorget blir det nya
sta onstorget
• Ny bebyggelse i kvarteret Spoletorp
• Ny cykelparkeringsgarage under
Bangatan
• Ny bebyggelse norr och söder om
gamla sta onsbyggnaden

Järnvägsområdet
• Ny resecentrum sträcker sig över
spåren
• Rydes undergång, Mi elbron och
Sky elbron kapacitetsförstärks
• Sta onsområdet kopplar samman
östra och västra sidan

Västra sidan
• Ny sammanhållet stadsrum
med grön karaktär
• Ny bebyggelse får lokaler
i bo envåningar och tydliga
framsidor
• Ny entréplats vid Mi elbron

I detta avsnitt presenteras vilka åtgärder som
föreslås för att skapa de stadsrum som eftersträvas.
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• Västra sta onstorget omgestaltas
• Ny kongressanläggning i kv
Häradshövdingen

PROGRAMFÖRSLAG
P
ROGRAMFÖRSLAG

Bj
n
ke
ar
sp
ed
er
Sky elbron
kv
Spoletorp

an
egat
örar
Lokf

Nya
ngsrä en

Resecentrum
öst

Clemenstorget

Mi elbron
Resecentrum
väst

kv Bytarebacken

Rydes undergång

Bangatan

Västra sta on

Ny bebyggelse (se sid 41)
Förtätningspotential
kv Häradshövdingen

Utvalda huvudstråk för:
Stadsbuss

(se sid 37)

Regionbuss (se sid 37)
Spårväg

Bantorget

Cykelstråk (se sid 33)
Biltrafik angöringstrafik
(se sid 34)

0
50
100
Övergripande struktur.

200

300

400

500 meter
R
RAMPROGRAM
AM
AMP
A
MPRO
ROG
R
OG
OGRAM FÖR
FÖR LUND
FÖ
LUND
UN
ND C
ND

17
17

PROGRAMFÖRSLAG

Norr till söder - Spoletorp till Bantorget
Det stora stadsrum som sträcker sig från

Bantorget till Clemenstorget innehåller ett rikt
gatuliv med många människor i rörelse. Genom
att endast tillåta behörighetstrafik längs denna
sträcka reserveras stora ytor för gående, cyklister
och busstrafik. På så sätt skapas förutsättningar
att skapa ett sammanhållet och attraktivt stadsrum
som erbjuder en tillgänglig och bekväm stadsmiljö.
En arkitekttävling för gestaltning av hela
stadsmiljön kring Clemenstorget och Bangatan
vanns av White arkitekter AB, Ebba Matz och
Atkins.
Deras förslag ger en flexibel och öppen stadsstruktur
med bra tillgänglighet. De sammanhållande
elementen i förslaget, såsom belysning och möbler,
sammanhållande elementen
” De
i förslaget skapar en helhet i
stadsmiljön samtidigt som det
bildas mindre stadsrum med
skilda drag.

skapar en helhet i stadsmiljön, samtidigt som det
bildas mindre stadsrum med skilda drag.
Clemenstorget omgestaltas och får en tydlig

funktion som nav för kollektivtrafikresenärer. Från
det trafikseparerade torget nås med enkelhet tåg,
spårväg, stadsbuss, regionbuss och cykelgarage i
en miljö som är helt barriärfri för den oskyddade
trafikanten.
Mitt på Clemenstorget placeras en ny hållplats för
spårväg. Spårvägstrafiken kommer att gå diagonalt
över torget med riktning mot Sankt Laurentiigatan.
Gestaltningsmässigt öppnas torget upp genom att
befintliga staket, gräsytor och cykelparkeringar
ersätts med en gemensam yta under träden på
vilken fotgängare fritt kan röra sig. Torget förses
med en grusad yta under trädplanteringarna med
inslag av granithällar vid spårvägshållplatsen
och övriga sittplatser. Platanerna bevaras i så stor
utsträckning som möjligt.
Från torget finns nedfarter till ett nytt stort garage
för cyklar, dels via en mindre trappa med möjlighet

Vy från Fredsgatan mot väster och den nya anslutningen till Skyttelbron från östra sidan.
18
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Resecentrums placering
ger en tydlighet över vart
resenärsfunktionernas
tyngdpunkt är förlagd.

att leda ner cykeln, och dels via ramper placerade
i Bangatan.
Samlingspunkten för kollektivtrafikresenärer blir

det nya resecentrum som spänner över spårområdet
från den östra till den västra sidan. Resecentrums
östra del, Resecentrum öst, placeras norr och väster
om Tullkammaren. Av hänsyn till Tullkammarens
kulturhistoriska värde och den kringliggande
stadsmiljön så kommer den nya byggnaden att
utformningsmässigt samspela med den befintliga
byggnaden.
Resecentrum öst kommer att utgöra en fondbyggnad
som ramar in stadsrummet på såväl Bangatan
som Clemenstorget. Byggnadens placering ger
en tydlighet över vart resenärsfunktionernas
tyngdpunkt är förlagd för besökare till Lund C.

På den nya byggnadens västra sida kommer Carl
Bernlundsgata att förlängas ner längs spåren och
sammankopplas med Bangatan. Gatusträckningen
förses med busshållplatser för stadsbussarna.
I kvarteret Spoletorp föreslås ny bebyggelse

innehållandes bl.a. en ny terminal för
Regionbussarna.
Kvarteret
angränsar
till
Clemenstorget och resecentrum och har
ett fördelaktigt läge att exponera både
kollektivtrafikfunktioner
och
verksamheter.
Kvarteret är synligt från hela Clemenstorget och
byggnadshöjden ska anpassas till den rytm och
skala som finns hos den befintliga bebyggelsen
kring torget.
Regionbussarna kommer att ansluta under
kvarterets västra sida ut mot Carl Bernlunds gata.
Bussterminalen utformas så att trafik mellan
kvarteret Spoletorp och Clemenstorget undviks
och personflödet mellan Spoletorp, Clemenstorget
och resecentrum kan ske barriärfritt.
I norra delen av kvarteret placeras gång- och
cykelramper som sammankopplar Skyttelbron med

Kvarteret Spoletorp ansluter till Skyttelbron och det nya Resecentrat, med regionbussterminal i bottenvåningen.

RAMPROGRAM FÖR LUND C

19

PROGRAMFÖRSLAG

Spolegatan. I anslutning till cykelrampen förläggs
cykelparkeringsplatser.
Under kvarteret kommer ett bilgarage att anordnas
med infart från Britta Holmströms gata.
föreslås få trädplanteringar som
möjliggör attraktiva platser för uteserveringar. Då
en stor mängd människor kommer att röra sig längs
gatan måste gaturummet hållas öppet och vara fritt
från hinder.

Bangatan

Gatan förses med ett nytt cykelstråk och bredare
trottoarer i nord-sydlig riktning. Cykelstråket
ansluts direkt till ramperna som leder ner till det
nya stora cykelgaraget under gatan. Garaget blir
Bangatans andra lager för resenärer. Det blir en
upplyst bekväm plats, med möjlighet att blicka upp
på Bangatan och att snabbt bege sig in till Rydes
undergång utan att behöva gå upp först. Garaget
ansluts via rulltrappor, till resecentrum i den norra
kanten.

Bangatan i dagsläget

gaturummets inramning
och
vitalisera
Bangatans
västra
sida
föreslås ny bebyggelse norr och söder om
befintlig
stationsbyggnad.
Byggnaderna
kommer att ha fasader mot både Bangatan
och större platsbildningar/torg; Bantorget
respektive
platsbildningen
söder
om
Godsmagasinet. Av denna anledning är det
särskilt viktigt att förse dessa byggnader
med offentligt tillgängliga bottenvåningar.

För

att

stärka

Bangatan blir stadsbusstorg och förses bl.a. med bredare trottoarer och mer ytor för vistelse.

20

RAMPROGRAM FÖR LUND C

PROGRAMFÖRSLAG

Clemenstorget blir ett stationstorg som erbjuder barriärfria byten till samtliga kollektivtrafikslag och ytor för stadsliv.

Norr till söder - Bryggaregatan till
Trollebergsvägen
gaturum förlängs ner till
Trollebergsvägen och gestaltas om i sin
helhet. Gaturummets sträckning mellan Västra
stationstorget och Trollebergsvägen kommer endast
att innehålla gång- och cykeltrafik men utformas så
att det visuellt blir en självklar del av gaturummet
i övrigt. På så sätt blir det möjligt att skapa ett
stort sammanhållet stadsrum som sträcker sig hela
vägen från Bryggaregatan till Trollebergsvägen på
järnvägens västra sida.

Lokföraregatans

För att tydliggöra gaturummets funktion som entré
till Lund C, och samtidigt behålla de värdefulla
kvaliteterna i Bjeredsparken, läggs stor omsorg
om dess gestaltning. Gaturummet förses med
enkel- och dubbelsidig alléplantering längs hela
dess sträckning. På dess västra sida föreslås endast

gångtrafik. Likaså på dess östra sida norr om Västra
stationstorget. Från Västra stationstorget och
söderut förläggs kombinerad gång- och cykelbana
i gaturummets östra del.
Norr om Västra stationstorget sker cykling på
cykelbanan i Bjeredsparken eller i blandtrafik på
gatan.
Biltrafiken på Lokföraregatan kommer att utgöras
av angöringstrafik till Lund C och bebyggelsen i
området. De delar av gatan som innehåller biltrafik
ska utformas för trafik i låga hastigheter och erbjuda
goda möjligheter för gående och cyklister att korsa
gatan.

” Bebyggelse ska

uppföras med
tydliga framsidor
mot stadsrummet.
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Markbehandlingen i gaturummet kommer att
ges samma omsorg som i övriga delar av Lunds
centrum och utformas för att smälta samman med
gestaltningen i Bjeredsparken, på en ny entréplats
vid Mittelbron och på Västra stationstorget.
Ambitionen är att det stora stadsrummet på

västra sidan ska gestaltas så att det upplevs som
att parkrummet sträcker sig hela vägen från
Bryggaregatan till Trollebergsvägen. Stadsrummet
kommer dock att delas upp i sekvenser. Miljön
norr om Mittelbron kommer även fortsättningsvis
att utgöra en grön parkmiljö medan miljön söder
om Mittelbron kommer att bli mer hårdgjord i
markskiktet. Dock kvarstår trädvolymerna som ett
viktigt sammanhållande karaktärsdrag.
Ny bebyggelse ska uppföras med tydliga framsidor

mot det nya stadsrummet. Framtida förtätningar på

den västra sidan i t.ex. Sockerbruksområdet och
längs Öresundsvägen bedöms tillsammans med ett
framtida ökat resande ge underlag för kommersiella
lokaler i bottenvåningarna på den nya bebyggelsen.
Den nya bebyggelsen väster om Lokföregatan
placeras i anslutning till kvarterslinjerna enligt
mönster från kvartersstaden med en tydlig utsida
och en tydlig insida.
Den nya bebyggelsen mot järnvägen föreslås
ansluta till det påbörjade mönstret där med
individuella märkesbyggnader med framsidor åt
såväl stationsområdet som Bjeredsparken.
gör
Bjeredsparken mer användbar för fler av stadens
invånare med t.ex. en större nyanlagd lekplats.
Tanken är att den påbörjade omvandlingen av
parken till en aktivitetsfylld innerstadspark
ska fortgå. Därför föreslås nya paviljonger
på strategiska lägen i parken. Tanken är att
Åtgärder

har

redan

Entréplats till Resecentrum väst ska gestaltas som ett grönt torg med stora trädvolymer.
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verksamheterna i paviljongerna ska vara offentliga
och tillgängliga såväl dagtid som kvällstid för att
ytterligare levandegöra parkmiljön.
Förlängningen av Lokföraregatan innebär att

Västra stationstorgets östra sida kan dedikeras
till vistelseytor samt till gång- och cykeltrafik.
Torgmiljön förlängs upp i Bjeredsparken och
kopplas samman med en ny entréplats framför
Mittelbron. På så sätt skapas ett enda stort
sammanhängande urbant stadsrum som är fritt från
korsande biltrafik och som är kopplat direkt till
stationsmiljön. Samtidigt skapas goda möjligheter
för angöring med bil till denna miljö längs
Lokföraregatan.
Vid den nya entréplatsen vid Mittelbron föreslås
en ny byggnadsvolym (Resecentrum väst),
innehållande bl.a. resandeservice, med direkt

anslutning till bron. Norr om Resecentrum väst
kommer en ny tingsrättsbyggnad att uppföras.
Entréplatsen kommer att utformas som ett grönt torg
så att den upplevelsemässigt sammanlänkas med
Bjeredsparken och miljön på Västra stationstorget.
På västra stationstorgets norra del föreslås en

lägre byggnad som innehåller en ny nedfartsramp
till underjordiskt cykelgarage samt kommersiella
lokaler som vänder sig åt söder.
Den befintliga nerfarten till parkeringsgaraget
byggs om och förläggs i en lägre byggnadsvolym
med möjlighet till lokal. Byggnaden föreslås få en
skulptural karaktär.
Västra stationsbyggnaden föreslås få en påbyggnad
med två våningar för att matcha övrig bebyggelse
kring torget och ge torget en tydligare inramning.
Ny bebyggelse föreslås även söder om Västra

Västra stationstorgets får mer ytor för vistelse samt gång- och cykeltrafik när Lokföraregatan förlängs söderut.
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foto: Bergslagsfoto
Flygfoto över Lund C

stationsbyggnaden i anslutning till de befintliga
skolbyggnaderna.

har bedömts vara högre än de värden platsen har
idag.

I torgets södra del skapas en ny entré till
Klosterkyrkan och dess kyrkogård.

Det är önskvärt att de kulturhistoriskt värdefulla
delarna av den befintliga tingsrättbyggnaden
bevaras och att ny bebyggelse anpassas efter detta.
Ett sätt att göra detta är genom att förlägga en
mindre platsbildning och en gångpassage söder om
tingsrättsbyggnaden. Sett från Byggmästaregatan
kommer Klosterkyrkan att utgöra fondmotiv i
gångpassagen.

föreslås ny
bebyggelse som ansluter i skala till den högre
bebyggelsen i omgivningen. Bebyggelsen placeras
i anslutning till kvarterslinjerna och ges en god
kontakt med de omgivande gaturummen. I synnerhet
mot Klosterkyrkan och Västra stationstorget är
utgångspunkten att skapa hela bottenvåningar med
kommersiella eller offentligt tillgängliga lokaler.

I

kvarteret

Häradshövdingen

Ny bebyggelse föreslås även på den nuvarande
platsbildningen vid Västertull. Värdet av att kunna
använda ytan för att uppföra en ny märkesbyggnad
och skapa ett urbant stadsrum mot Trollebergsvägen
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I kvarteret planeras för en hotell- och
kongressanläggning. De volymstudier som
genomförts visar att detta är möjligt, men det är
inte förrän man vet en sådan anläggnings slutliga
omfattning som det går att avgöra om det är möjligt
att bevara den befintliga tingsrätten.

PROGRAMFÖRSLAG

I kvarteret föreslås ett nytt underjordiskt
parkeringsgarage i två våningar som sammankopplas
med befintligt garage under Västra stationstorget.
Uppgångar från garaget placeras mot Västra
stationstorget, i anslutning till Klosterkyrkan och
mot Trollebergsvägen.
Norr om Västra stationstorget föreslås

möjlighet till förtätning i samtliga kvarter längs
Lokföraregatans västra sida. Kvarteren innehåller
väldigt generösa gårdsytor och har en karaktär
som inte utnyttjar det centrala läget till fullo. I
framtiden bör det vara aktuellt med en utveckling
av miljön längs Byggmästaregatan.
I kvarteret Stinsen föreslås att kvarteret utökas
österut och förses med nya byggnader placerade
i gatulinjen med offentliga och kommersiella
lokaler mot stationsområdet. Det föreslagna
stadsbyggnadsgreppet kan genomföras utan att
detta genomförs. Det är dock viktigt att påpeka
att den skisserade nybebyggelsen ger en helhet i
bebyggelsestrukturen på Lokföraregatans västra sida
som stärker det föreslagna stadsbyggnadsgreppet.

RAMPROGRAM FÖR LUND C
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Stadens entré kopplar över
spårområdet
Stadens möte med järnvägen har stor betydelse

för hur tågresenärer upplever entrén till Lund.
Inom programområdet kommer detta möte att
vara medvetet gestaltat på ett stadsmässigt sätt.
Samtliga nya byggnader som uppförs i anslutning
till spårområdet förses med tydliga framsidor
vända mot perrongerna. På så sätt sammanfogas
spårområdet med den omgivande staden.
Upplevelsen när resenären stiger av och på tåget
blir att denne befinner sig, inte bara på stationen
utan framför allt, mitt i stadens centrum.
I själva stationsmiljön sker en rad åtgärder som
ytterligare ökar attraktiviteten kring spårområdet.
Det nya resecentrummet, de nya cykelgaragen
och en uppdatering av de befintliga kopplingarna
över spåret är exempel på åtgärder som inte
bara höjer standarden för resenären utan också

Spårområdet sammanfogas med de omgivande stadsrummen
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stärker järnvägsområdet som ett positivt
stadsbyggnadselement. Såväl Rydes undergång
som Mittelbron utökas i bredd och utformas
med en hög standard i likhet med den nyanlagda
Skyttelbron. Samtliga kopplingar över och under
järnvägen kommer att hantera stora flöden med
trafikanter i en miljö som också sammanfogar
stadsrummen på den östra och västra sidan. För
att lyckas fullt ut med denna uppgift krävs att
kopplingarna och de anslutande byggnaderna/
byggnadsdelarna gestaltas på ett sätt som skapar
en helhetsupplevelse hela vägen (fram till de
omgivande stadsrummen).
Sammantaget ger de föreslagna åtgärderna en
möjlighet att utveckla stadsrummen kring och
över spårområdet så att barriäreffekten kan
motverkas och stationsområdet upplevas som en
attraktiv och välfungerande koppling mellan Lunds
östra och västra sida.
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Stadsmiljön och bebyggelsens karaktär kommer

att hänga samman över järnvägen och få olika
uttryck i sekvenser från norr till söder.
Längst i norr, mellan Kung Oskars bro och
Skyttelbron, möter stenstadens kringbyggda
kvarter på östra sidan den nya stenstadsbebyggelsen
inom Sockerbruksområdet. Bebyggelsen vänder
på båda sidorna en framsida mot järnvägen och
stadsstrukturen kopplar ihop staden över järnvägen.

I norr kopplar stenstaden stadsstrukturen över järnvägen.

Mellan Skyttelbron och Mittelbron växer en modern
stationsmiljö med ny storskalig bebyggelse fram.
Kristallen och den nya tingsrätten på den västra
sidan och ny bebyggelse i kv Spoletorp på den östra
sidan ramar in stationsmiljön. Stationsfunktionerna
– t ex region- och fjärrbussar – finns i direkt
anslutning till plattformarna.
Mellan Mittelbron och Rydes undergång utvecklas
och kompletteras den befintliga stationsmiljön.
Godsmagasinet och stationshuset på den östra
sidan och Västra station på den västra sidan ramar
in järnvägen. Gatu- och torgmiljöerna som ansluter
på båda sidor om stationen utvecklas till allt mer
intensiva stadsrum präglade av stationsfunktioner.
Söder om Rydes undergång fram till
Trollebergsviadukten finns lummig grönska
som ger ett grönt samband mellan Bantorget
på den östra sidan och Klosterkyrkan och den
nya kongressanläggningen på den västra sidan.
Sambandet tvärs över järnvägen kan tydliggöras
genom att gallra i grönskan och öppna tydligare
siktlinjer t ex mot Klosterkyrkan från Klostergatan.

Mellan Skyttelbron och Mittelbron byggs en modern
stationsmiljö med storskalig bebyggelse.

Mellan Mittelbron och Rydes undergång skapas intensiva
stadsrum kring stationsfunktionen.

I söder ger grönskan en naturlig koppling över järnvägen.
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Järnvägens framtida höjdläge
I ett långsiktigt perspektiv kan kopplingarna

tvärs dagens järnvägsområde komma att få helt nya
förutsättningar. Om stationsanläggningen förläggs
i tunnel kan den västra sidan barriärfritt kopplas
samman med stadskärnan. En tunnelförläggning av
stationen skapar radikalt annorlunda förutsättningar
för disponeringen av området och det som har med
kopplingen mellan tåg och övriga trafikslag att
göra behöver ges en ny utformning.
De tekniska förutsättningarna för att förlägga
järnvägen i tunnel utreddes översiktligt 2009.
Slutsatsen av utredningen var att en borrad
tunnel med underjordschakt för stationen är det
alternativ som medför minst störningar och det
är dessutom minst kostsamt. En borrad tunnel
kan få ett stationsläge under mark placerat så
att stationsentréer i markplan kan anpassas till
stadsstrukturen och kopplas till de noder som i
dagsläget och i programförslaget är viktiga.

Om järnvägen kan förläggas under mark skapas en
kvarterstruktur snarlik den i övriga innerstaden.
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Programförslaget är utformat så att det med
järnvägen förlagd i tunnel kan kompetteras med
ny bebyggelse och nya gatukopplingar. Den
i ramprogrammet föreslagna bebyggelsen är
placerad så att den kan fungera på ett naturligt
sätt även i en ny struktur utan järnväg i markplan.
Befintliga historiska järnvägsbyggnader, såsom
Tullkammaren, Godset och centralstationen kan
med fördel bevaras. Skyttelbron och Mittelbron har
med järnvägen i tunnel inte längre någon funktion
och kan tas bort.
Dagens spårområde frigörs för stadsbebyggelse
och måtten fungerar väl för kompletterande
kvartersbebyggelse. Bredden blir cirka 40-60
meter. Gatunätet på östra och västra sidan kan
kopplas samman, t ex kan Lokföraregatan kopplas
till S:t Laurentiigatan, S:t Petri Kyrkogata, Britta
Holmströms gata och Bangatan. Karl XII gatan
kan förlängas till Fabriksgatan.

PROGRAMFÖRSLAG

STRUKTUR OCH FUNKTION
För att förklara programområdets
uppbyggnad, innehåll och funktioner har
följande kapitel delats upp enligt schemat
bredvid.

Trafikstruktur (kapitel 2.3)
I detta avsnitt förklaras vilka lösningar som
föreslås för samtliga berörda trafikslag.

Kvarter för kvarter (kapitel 2.4)
I detta avsnitt förklaras vad som händer i respektive
kvarter inom planområdet.

Oﬀentliga rum (kapitel 2.5)
I detta avsnitt förklaras vad som händer i de största
offentliga rummen inom planområdet.

PAR
K
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KAPITEL 2.3 TRAFIKSTRUKTUR
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GÅNGTRAFIK

SPÅRVÄG

Programförslaget är utformat på så sätt att

framkomligheten för fotgängare ökar, byten
mellan transportslag förenklas och området
som helhet blir mer attraktivt för fotgängare.
Mittelbron förlängs och blir en del i det
nya resecentrum samtidigt som Bangatan
sammankopplas med Carl Bernlunds gata på
västra sidan om Resecentrum öst. Det största
fotgängarflödet till och från stationen, via
Mittelbron, separeras från busstrafiken, vilket leder
till positiva effekter för både gång- och busstrafiken.
För att klara det ökade flödet av fotgängare
föreslås bl.a. att Mittelbron breddas och förses
med rulltrappor mot norr, väster och öster.
Även en breddning av Rydes undergång
föreslås, inklusive förbättrade förbindelser med
markplan genom rulltrappor. Från resecentrum
är det viktigt att kopplingarna till spårvagn,
stadsbuss och regionsbuss görs med hög
kvalitet ur gångtrafikantens perspektiv med god
orienterbarhet, trygghet och säkerhet.
Föreslagna åtgärder undanröjer de flaskhalsar

i trafiksystemet som finns i dagsläget i Rydes
undergång, på Mittelbron samt vid övergångsstället
över Bangatan vid Tullkammaren.

Foto: Annika André SBK
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Hållplats för spårvagn placeras centralt på
Clemenstorget.

I enlighet med antagen detaljplan (PÄ 15/2012

1281K-P86) placeras hållplatsen för den framtida
spårvägen centralt på Clemenstorget. Spårvägen
ska trafikera sträckan Lund C – ESS och förväntas
ha en turtäthet på 7,5 minuter i rusningstrafik. Stort
fokus bör läggas på gestaltning och möblering av
allmän platsmark för att skapa bra möjligheter till
byte mellan olika trafikslag på Lund C.

Foto: Annika André SBK
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CYKEL

300
100

markplan

500

400
kommer det i huvudsak
finnas tre möjligheter att korsa spåren: vid
Trollebergsviadukten, Kung Oskars bro samt
Skyttelbron.

För

4000

cyklister

Skyttelbron som etablerades 2014 ersätter dagens
cykelkoppling via Mittelbron. Via ramper för
gång- och cykeltrafik genom kvarteret Spoletorp
sammankopplas
Skyttelbron
direkt
med
Spolegatan och vidare österut via Fredsgatan mot
St. Laurentigatan.
Antalet cykelparkeringsplatser kring Lund C

1700

Övergripande cykeltrafikstråk samt cykelparkeringsplatser
i respektive garage. På den östra sidan beräknas cirka 500
platser finnas kvar i markplan.

utökas från dagens ca 3500 till 7 000 för att möta
det ökade resandet. För att minska ytanspråken
för cykelparkering föreslås merparten ordnas
i cykelparkeringsanläggningar under och över
mark, bl. a. i ett cykelgarage under Bangatan,
med plats för ca 4000 cyklar. För kompletterande
korttidsparkering för besökare kring Bangatan/
Clemenstorget föreslås ca 500 cykelplatser i
markplan.
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BILTRAFIK
att Bangatan och
Klostergatan stängs för allmän biltrafik. Detta
innebär att den zon för behörig biltrafik som idag
finns i mitten av stadskärnan utökas fram till Lund
C. Detta görs för att skapa utrymme för ett ökat
kollektivt resande, och göra mer plats tillgänglig
för stadsliv och vistelse. En stängning för allmän
biltrafik medför en försämring av biltillgängligheten
till Lund C och stadskärnan öster om järnvägen.
Det finns dock fortsatt möjlighet att ta sig med
bil till östra sidan av stationen. Den primära
tillfartsvägen blir via Spolegatan, från vilken man
når parkeringsgaraget i Spoletorpskvarteret och
Centralgaraget. Det blir fortsatt också möjligt att
ta sig till området via St Petri Kyrkogata, men då
denna är enkelriktad och St Laurentiigatan föreslås
stängas i samband med att gatan får spårväg,
måste man sedan ta sig ut via Spolegatan. För
att Spolegatan ska bli den huvudsakliga gatan
som används kan det vid behov bli aktuellt med
förändrad reglering kring de mindre gatorna i
området. Södra delen av Spolegatan och norra
delen av Clemenstorget föreslås enkelriktas för
biltrafik, bl a för att ge utrymme för en reglerad
taxilösning i Spolegatan
Planförslaget

innebär

behovet av dagens stora vändzon och det blir
möjligt för taxi och fjärrbuss att nyttja gatan.
Bruksgatans förlängning kan med fördel utformas
som ett gångfartsområde över en torgmiljö där
oskyddade trafikanter prioriteras. För att minimera
trafikmängderna föreslås att Bruksgatan endast får
trafikeras av behörighetstrafik.
Lokföraregatans kommer fortsättningsvis att
utredas i den framtida detaljplaneringen där gatans
placering fastställs.
Ramprogrammet tar höjd för att totalt sett kunna

öka bilparkeringsutbudet kring Lund C med ca
100-200 platser för allmänheten. Detta för att det
ökade tågresandet leder till fler anslutningsresor
med bil, men också för att delvis kompensera för
den försämrade tillgängligheten till stadskärnan
från väster. Det sker en viss omfördelning av var
platserna finns, t.ex. minskar antalet allmänna
platser på Spoletorpstomten, men samtidigt
tillkommer ett antal nya platser i det nya garaget i
kvarteret Häradshövdingen.
Korttidsparkering för att hämta/lämna på östra

På den västra sidan av stationen föreslås

Lokföraregatan utvecklas så att den kopplar
ihop Bryggaregatan med nya resecentrum och
västra stationstorget. Det skapas en tydligare
framsida av den västra stationssidan och därmed
också en tydligare framsida av stadskärnan för
bilburna från väster. Lokföraregatan utformas
med fokus på de oskyddade trafikanternas
behov. Fotgängares och cyklisters möjligheter
att korsa gatan prioriteras genom att gatan får en
smal körbana och korsningspunkterna höjs upp
så att hastigheterna sänks. Bruksgatan kopplas
ihop med Lokföraregatan. Därmed elimineras
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sidan stationen reduceras något när platserna längs
Bangatan försvinner. Platserna på Clemenstorgets
norra sida behålls dock, och vid behov kan också
parkeringshuset på Spoletorpstomten nyttjas. På
västra sidan sker korttidsparkering för hämta/
lämna utmed Lokföraregatan, primärt i anslutning
till Västra station och Resecentrum väst (ca 50-60
bilplatser). Flertalet av de parkeringsplatser som
idag finns utmed Lokföraregatan och bl.a. används
för boendeparkering försvinner, och nyttjarna
av dessa får istället hitta platser i närliggande
parkeringshus eller på övriga gatuparkeringsplatser.

PROGRAMFÖRSLAG

P

P
taxi
taxi

Hämta /lämna

P

P

Parkeringsgarage
Huvudgata

P

Lokalgata
Endast
behörighetstrafik

P

Översiktlig biltrafikstruktur
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Taxi
Taxi förläggs till både västra och östra sidan

av Lund C, i nära anslutning till resecentrum.
För att begränsa antalet uppställda taxibilar och
minska ytanspråket föreslås en reglerad lösning
för taxitrafiken (liknande lösningar finns bl.a. på
Malmö C och Helsingborg Knutpunkten). På den
västra sidan föreslås taxiuppställning under/öster
om Resecentrum väst, och på den östra sidan
i Spolegatan. För att få plats med en reglerad
taxilösning i Spolegatan föreslås gatan enkelriktas
söderut mellan Fredsgatan och Clemenstorget. Det
uppskattade behovet med reglerad lösning är 4-6
bilplatser på var sida om stationen.

Godstrafik
Bangatan kommer även fortsättningsvis att vara

öppen för behörighetstrafik och godstransporter
kan fortsätta trafikera området ungefär som
idag. När dagens omfattande personbilstrafik
försvinner från gatan förbättras förutsättningarna
för godstransporter avsevärt. Likt idag kommer
lastzoner finnas på ett flertal platser i området.
Exakt placering fastställs i samband med det
fortsatta planarbetet.

Bangatan kommer även fortstättningsvis att behöva kombinera varuleveranser och busstrafik
36
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BUSSTRAFIK

Stadsbusstrafik med föreslagna hållplatslägen.

Regionbusstrafik med föreslagna hållplatslägen.

Den föreslagna förändringen av gatunätet på

De busslinjer som idag trafikerar St. Laurentiigatan
flyttas till Spolegatan och Kung Oskars väg. Det
innebär dels att busstrafiken på Clemenstorgets
norra sida och på St Laurentiigatan försvinner, och
dels att passagen mellan Resecentrum öst och den
nya regionbussterminalen i kvarteret Spoletorp kan
hållas fri från motorfordon. På så sätt skapas goda
förutsättningar för regionbussresenärer samtidigt
som stadslivet kan utvecklas kring Clemenstorget.

östra sidan påverkar busstrafikens körvägar. När
Bangatans sammankopplas med Carl Bernlunds
gata på västra sidan om Resecentrum öst elimineras
en av dagens främsta konfliktpunkter mellan
fotgängare och bussar (vid Tullkammaren). Detta
tillsammans med den reducerade personbilstrafiken
leder till kraftigt förbättrad framkomlighet för
busstrafiken.
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En regionbussterminal i form av en ö-terminal

med sågtandsuppställning placeras i kvarteret
Spoletorp, norr om Resecentrum öst, En ö-terminal
ger en mer samlad lösning för resenärerna jämfört
med uppställning längs vanlig gata, samtidigt som
den är mer yteffektiv än en dockningsterminal.
Terminalen placeras halvvägs under en ny
byggnadskropp. Stödpelare går ner i mitten av
plattformen. Ö-terminalen utformas med så kallad
sågtandsuppställning för att öka kapaciteten och
få in fem oberoende hållplatser i varje riktning.
Detta bedöms av Skånetrafiken täcka behovet
för regionbusstrafiken inom överskådlig framtid,
och det ges även utrymme för flygbussar.
Regionbussterminalen är i första hand tänkt för
regionbusslinjer som har Lund C som start- och
målpunkt. För genomgående linjer används en
hållplats som etableras mellan Resecentrum öst
och järnvägen.

Fred
Fr
edsg
sgatan

Sp
poleg
gatan
Clemenstorget

En stadsbussterminal föreslås på Bangatan mellan

Bangatan

Resecentrum öst och gamla stationshuset. Beroende
på utvecklingen av det framtida stadsbussnätet,
som f n studeras i en linjenätsutredning, kan också
andra hållplatser i stationsområdet bli aktuella.
I linjenätsutredningen studeras olika scenarier
för stadsbussarnas trafikering av Lund C och
stadskärnan, exempelvis studeras att några linjer
inte längre passerar Botulfsplatsen utan istället
passerar Lund C, vilket förutsätter ett hållplatsläge
för norrgående stadsbussar på Bangatan. Om alla
stadsbusslinjer fortsatt ska gå till Botulfsplatsen
krävs att befintlig hållplats vid Bantorget behålls.
Resultatet av linjenätsutredningen kommer att
integreras i det fortsatta planarbetet för Lund C.

Busslösningar för östra sidan. Regionbussterminalen
fungerar som en ö-terminal. Sågtandslösningen ger plats till
fler bussar. Stadsbussarnas huvudsakliga hållplatsläge blir
förlagd i Bangatan nära Godsmagasinet.
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FJÄRRBUSS OCH
TÅGERSÄTTANDE BUSS

JÄRNVÄGEN OCH FRAMTIDA
HÖGHASTIGHETSTÅG

Fjärrbusstrafik (t ex Swebus och Bus4You)

I en studie från 2011, som togs fram gemensamt

föreslås få en placering på Bruksgatan på västra
sidan av Lund C. Detta eftersom den stora
majoriteten av fjärrbusstrafiken har den västra
sidan som målpunkt och på så sätt får en kortare
körsträcka. Den tillgängliga hållplatsytan liksom
vändmöjligheterna talar också för att den västra
sidan är en bättre uppställningsplats för fjärrbussar.

av Lunds kommun, Skånetrafiken och Trafikverket,
analyserades kapaciteten på järnvägen genom
Lund.

vid avbrott
tågtrafiken förläggs till Bruksgatan.

Även

ersättningsbussar

för

Med den planerade (och finansierade) utbyggnaden
av fyra spår från Arlöv fram till Högevall i
Lund bedöms det finnas tillräcklig kapacitet på
järnvägssystemet inom en överskådlig framtid
(ca 2040). Även Lund C med sina sex spår och
sex plattformar bedöms ha tillräcklig kapacitet
för denna tidshorisont. Några ytterligare större
insatser för att höja kapaciteten på själva järnvägen,
utöver de redan beslutade inklusive smärre
trimningsåtgärder av signalsystem och liknande,
bedöms därför inte nödvändiga den närmsta tiden.
Det pågående arbetet med Sverigeförhandlingen

Bruksgatan

H

syftar till att bygga höghastighetsjärnväg
Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö.
Lunds kommun planerar för att höghastighetstågen
ska kunna göra uppehåll vid Lund C. Enligt
preliminära bedömningar är kapaciteten på
järnvägsanläggningen tillräcklig för att klara
detta. Ramprogrammets föreslagna förstärkningar
av stationsmiljön bedöms ge en standard på
Lund C som klarar de krav som kan komma
att ställas på en station för höghastighetståg.
Kompletterande utredningar under 2015 kommer
dock genomföras för att säkerställa att eventuella
nya krav som preciseras i det nationella projektet
för höghastighetståg kan klaras vid Lund C.

Fjärbusstrafik med föreslaget hållplatsläge.
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2.4 KVARTER FÖR KVARTER
I detta avsnitt förklaras vad som händer i
respektive kvarter inom planområdet. Här ges
bl.a. svar på frågor som: Vilken sorts bebyggelse
föreslås? Vilka funktioner föreslås? och vilken
roll får kvarteret i stadsmiljön?

Översikt över ny bebyggelse i området.

Konferens/hotell
Paviljong/restaurang
Kontorsbyggnad/övrigt
Resecentrum
Hotell/kontor/handel
Bostadsförtätning
Huvudsaklig användning av ny bebyggelse
RAMPROGRAM FÖR LUND C
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Buss- och cykelrörelser genom kvarteret Spoletorp

Kvarter 1 Spoletorp
I kvarteret Spoletorp föreslås ny bebyggelse
innehållandes bl.a. en ny terminal för Regionbussarna.
Kvarteret angränsar till Clemenstorget och
resecentrum och har ett fördelaktigt läge att exponera
både kollektivtrafikfunktioner och verksamheter.
Kvarteret är synligt från hela Clemenstorget och
byggnadshöjden ska anpassas till den rytm och skala
som finns hos den befintliga bebyggelsen kring torget.
Regionbussarna kommer att ansluta under kvarterets
västra sida ut mot Carl Bernlunds gata. Bussterminalen
utformas så att trafik mellan kvarteret Spoletorp och
Clemenstorget undviks och personflödet mellan
Spoletorp, Clemenstorget och resecentrum kan ske
barriärfritt.
Entréer till kontor/hotell/service/handel placeras
huvudsakligen i den södra delen av kvarteret mot
Clemenstorget samt mot Spolegatan.
I norra delen av kvarteret placeras gång- och
cykelramper som kopplar Skyttelbron med
Spolegatan. I anslutning till cykelrampen förläggs
cykelparkeringsplatser.
Under kvarteret kommer ett bilgarage att anordnas
med infart från Britta Holmströms gata.
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Fakta

Innehåll:
Kontor, hotell, handel eller service.
I bottenvåningen en terminal för
regionbusstrafik i anslutning till
Carl Bernlunds gata.
Genom kvarterets norra del förläggs en gång- och
cykelramp som sammankopplar Skyttelbron med
Fredsgatan. Cykelrampen fungerar även som
cykelparkering.
Parkeringsgarage i källaren. Nedfartsramp till
parkeringsramp placeras norr om cykelrampen.

Ytor:
Cirka 30 000 kvm BTA, fördelat på det södra huset
(22 000 kvm hotell/kontor/handel varav minst 1000
kvm handel), det norra huset (cirka 5000 kvm kontor
och handel i bottenplan) samt bottenvåningen (cirka
2500 kvm bussterminal). Parkeringsgarage i två plan
under mark med cirka 180 platser.

Våningsantal:
Cirka 6 - 7 våningar.

PROGRAMFÖRSLAG
Kvarter 2 Resecentrum

Samlingspunkten för kollektivtrafikresenärer blir
det nya resecentrum som spänner över spårområdet
från den östra till den västra sidan. För att förenkla
förståelsen har byggnaden delats in i tre delar:
Resecentrum väst, Mittelbron och Resecentrum öst.
Cykelkoppling

Resecentrum öst:
Busstrafik
Offentliga lokaler

Barriärfri kontakt

Kvarteret Spoletorps samspel med omgivningen.

Resecentrums östra del placeras norr och väster
om Tullkammaren. Av hänsyn till Tullkammarens
kulturhistoriska värde och den kringliggande
stadsmiljön så kommer den nya byggnaden att
utformningsmässigt samspela med den befintliga
byggnaden.
Byggnaden kommer att utgöra en fondbyggnad
som ramar in stadsrummet på såväl Bangatan som
Clemenstorget. Dess placering ger en tydlighet över
vart resenärsfunktionernas tyngdpunkt är förlagd för
besökare till Lund C.
Placeringen av byggnaden i anslutning till
Clemenstorget med tillgång till spårvägstrafik i öster,
stadsbusstrafik i väster och söder och regionbusstrafik
i norr kräver att entréer finns mot alla väderstreck.
Direktkontakt med cykelgaraget i söder skapas inne i
byggnaden via en rulltrappa till källaren.

entréer

fondbyggnad
koppling
stadsliv
tydlig
resenärsfunktion

Kvarteret Spoletorp får en nära koppling till resecentrum.

Resecentrum östs samspel med omgivningen.
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Fakta

Innehåll:
I bottenvåning entréer,
väntplatser samt service
eller restaurang i Tullkammaren.
En våning upp, i anslutning
till Mittelbron, väntplatser
samt handels- och servicelokaler.

Ytor:
2000 kvm väntytor och 1400 kvm handel/service.

Illustration över hur Resecentrum
samspela med Tullkammarens takform.
illustration:Metro arkitekter AB

Våningsantal:
2 våningar.

Genomskärning av resecentrum öst och kopplingen mot cykelgarage och spårområdet, illustration:SBK
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Mi elbron:
Mittelbron, liksom övriga kopplingar, kommer att
hantera stora flöden med trafikanter i en miljö som ska
sammanfoga stadsrummen på den östra och västra
sidan och samtidigt erbjuda trivsamma väntytor och
goda kopplingar till plattformarna. För att lyckas
fullt ut med detta krävs att bron och de anslutande
byggnaderna gestaltas på ett sätt som skapar en
helhetsupplevelse hela vägen från Clemenstorget till
entréplatsen utanför Resecentrum väst.
Den nya Mittelbron, invändigt sedd från öst till väst.
Metro Arkitekter AB

Bron utökas i bredd norrut för att innefatta hisspaketen
och skapa väntzoner mellan de befintliga hissarna.
Dagens trappor ersätts av rulltrappor och hela bron
väderskyddas och ges en ny gestaltning.

Fakta

Innehåll:
Den nya Mittelbron ansluter till det nya resecentrat på
västra sidan. Metro Arkitekter AB

Väntytor, passage och handel.

Ytor mm:
500 kvm väntytor och passage,
80 kvm handel

Ovanvåningen på resecentrum öst, ansluter till
Tullkammaren och Mittelbron via en vänthall med
service. Metro Arkitekter AB

entré
Resecentrum
väst

entré
Resecentrum öst

entré
cykelgarage

Mittelbrons samspel med omgivningen.
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Resecentrum väst:
Vid den nya entréplatsen i direkt anslutning till
Mittelbron placeras Resecentrum väst innehållande
bl.a. resandeservice. Byggnaden utformas som en tydlig
entré till Lund C från Bjeredsparken och utgör ett tydligt
komplement till Resecentrum öst.
Byggnaden utformas, i enlighet med det påbörjade
mönstret väster om järnvägsspåren, som en fristående
märkesbyggnad med framsidor åt stationsområdet och
Bjeredsparken. Bottenvåningens västra fasad öppnas
upp mot Bjeredsparkens gång- och cykelstråk. Den
norra fasaden öppnas upp mot den gemensamma ytan
mellan tingsrätten och resecentrum. Angöring för
taxibilar placeras längs byggnadens östra fasad, mellan
perrong 6 och byggnaden.
Cykeltrafik, från gång- och cykelstråket i Bjeredsparken,
leds via en ramp till en parkeringslösning på andra
våningen med koppling till Mittelbron.

Fakta

Innehåll:
Kontorslokaler. I bottenvåning
vänt ytor, handel och service.
På andra våningen cykelparkering.

Ytor mm:
400 kvm vänt ytor och passage, 500 kvm handel/
restaurang och cirka 5000 kvm kontorslokaler.
Cykelparkering med 400 platser.

Våningsantal:
Cirka 6-7 våningar.

ljö

kmi

Par

Utformningen av resecentrum kan göras på många
olika sätt, exempelvis kan Mittelbrons bredd ökas för
att ge mer plats till resenärsservice och väntytor. Detta
skulle ge förutsättningar för en ännu högre standard för
resenärerna i stationsanläggningen.

entréer

entréer butik
ramp till
cykelgarage

I den fortsatta planeringsprocessen kommer
utformningen av resecentrum att prövas ytterligare för
att säkerställa att Lund C får en attraktiv profilbyggnad
som stärker stationens och stadens identitet.

Resecentrums samspel med omgivningen.

Bredden på Mittelbron kan ökas för att ge ytterligare plats
för resenärer.
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Sektion

Tingsrätten

Tullkammaren
Väntplatser
Mittelbron

Taxi

Sektionslinje

Butiker och lokaler

Cykelramp

Resecentrum väst, öst och Mittelbron. Överst sektion från spårområdet, följt av planritning för
ovanvåningarna och nederst bottenvåningarna.
illustration: SBK/Metro arkitekter AB
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Kvarter 3 Rydes undergång

Rydes undergång, liksom övriga kopplingar, kommer
att hantera stora flöden med trafikanter i en miljö
som ska sammanfoga stadsrummen på den östra
och västra sidan och samtidigt erbjuda trivsamma
väntytor och goda kopplingar till plattformarna.
För att lyckas fullt ut med detta krävs att tunneln
och de anslutande byggnaderna gestaltas på ett sätt
som skapar en helhetsupplevelse hela vägen från
Bangatan till västra stationstorget.

Fakta

Innehåll:
Utökad gångtunnel.

Rydes undergång kapacitetsförstärks med nya entréer,
bredare gångtunnel, och nya hissar. Gångtunneln
förses med nya kopplingar till plattform 1 samt till
cykelgaraget. Samtliga entréer byggs om och förses
med rulltrappor.
Ombyggnaden kräver en varsamhet och omsorg
för den ursprungliga stationens kulturmiljö. Vissa
ingrepp krävs dock för att möjliggöra en större
kapacitet.

Befintliga plattformstrappor behöver ersättas av
rulltrappor med bättre kapacitet.

Genomskärning av Rydes undergång och kopplingen mot cykelgarage.
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Genomskärning av Rydes undergång. Storleken på
dagens gångtunnel visat i röd markering

Sektion av Rydes undergång mellan Bangatan till höger i bild och Västra stationstorget till vänster ,
illustration:Fojab Arkitekter

Kvarter 4 Västra sta onsbyggnaden
Västra stationsbyggnaden föreslås få en
påbyggnad med två våningar samt en utbyggnad
söderut i fyra våningar för att matcha övrig
bebyggelse kring torget och ge torget en tydligare
inramning. Byggnaden förses med entréer både
mot torget och den gårdsmiljö som byggnaden
delar med de gamla skolbyggnaderna i söder.
Det befintliga cykelgaraget utökas i storlek och
ges en högre standard. En ny nedfartsramp till
cykelgaraget placeras på Västra stationstorgets
norra sida.

Fakta

Innehåll:
Påbyggnad med kontorslokaler
på Västra
stationsbyggnaden. Utökat
cykelgarage i källarvåning.
Utbyggnad av Västra stationsbyggnaden söderut
med kontorslokaler samt i bottenvåning handel
och service.

Ytor mm:
cirka 3000 kvm ny våningsyta ovanpå befintliga.

Våningsantal:
4 våningar.
entré
cykelgarage

d
exponera
fasader

torget ramas in

e
ramp
bilgarage

Översiktlig analys som visar hur Västra
stationsbyggnaden
samspelar
med
omgivningen.
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Kvarter 5

Entrébyggnad

ll Rydes

Kvarter 6

Cykelgarage under

undergång

Bangatan

Entrébyggnaden till Rydes undergång rivs delvis
och byggs om. Restaurangtillbyggnaden (Viggos
hamburgare) rivs och ersätts med en ny byggnad
innehållande ny vänthall samt restaurang- och
servicefunktioner.

Under Bangatan förläggs ett nytt stort cykelgarage
som sträcker sig från Resecentrum i norr till Rydes
undergång i söder. Garaget kommer att hantera en
stor mängd av cykelparkeringarna vid Lund C.

Tillbyggnaden ger en tydlig inramning av platsen
mellan Rydes undergång och Godsmagasinet och blir
en central byggnad som fångar upp många människor
från stadskärnan. Eftersom byggnaden kommer
att hantera en stor mängd gångtrafikanter behöver
entréer och passager utformas med generösa mått.

Garaget förses med en uppgång direkt till Resecentrum
och en koppling direkt in i Rydes undergång. Från
Bangatan leder två ramper ned till garaget; en från
söder och en från norr. För att spara plats i Bangatan
utformas ramperna som svagt lutande trappor. Det är
möjligt att cykla nedåt, men cykeln får annars ledas
ner/upp i skenor.
Trappor placeras i varje hörn i garaget i anslutning
till gångvägar till plattformar och till Clemenstorget.

Fakta

Garaget utformas som en upplyst bekväm plats med
hög standard och en rymlig takhöjd på ca 2,8 meter.

Innehåll:
Passage och entré till
Rydes undergång,
restaurang och servicelokaler.

Ytor:
cirka 1000 kvm

Våningsantal:
2 våningar

Exempelbild från cykelgarage vid Malmö C.
tydlig
platsbildning
med stadsliv

gångtrafik

offentliga sidor

Entrébyggnadens samspel med omgivningen.
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Fakta

Innehåll:

entré från
resecentrum

entré från
torget

Cykelparkeringsplatser.

entréer från
Bangatan

Ytor mm:
Cirka 5400 kvm cykelgarage i ett plan. Garaget
förväntas innehålla cirka 4000 cyklar.

Våningsantal:
1 våning under mark.

entré från
Rydes

Cykelgaragets kopplingar till omgivningen.

Utsnitt som visar garagets utbredning under Bangatan.
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Nya ngsrä en

Kvarter 7 Paviljong i Bjeredsparken

Kvarter 8

Som ett led i den påbörjade omvandlingen av
Bjeredsparken till en aktivitetsfylld innerstadspark
föreslås nya paviljonger på strategiska lägen i parken.
Tanken är att paviljongen ska inrymma förskola samt
offentliga verksamheter som är tillgängliga såväl
dagtid som kvällstid för att ytterligare levandegöra
parkmiljön. På sikt föreslås en större paviljong
centralt i Bjeredsparken på den plats förskolan ligger
idag. Paviljongen kan fortfarande innehålla förskola
men kompletteras med nya funktioner. Paviljongen
placeras i anslutning till Vävaregatan och Brotorget
och ges en god kontakt med sin omgivning.
Paviljongen förstärker inramningen kring torget men
utformas så att den upplevs som en självklar del av
parkmiljön

En ny tingsrättsbyggnad uppförs i enlighet med
gällande detaljplan för fastigheten.
Byggnaden
utformas
som
en
fristående
märkesbyggnad
med
framsidor
åt
både
stationsområdet och Bjeredsparken. Angöring sker
från Bruksgatan öster om byggnaden, samt från
söder.
Den södra och mest publika entrén vänds mot
Resecentrum väst och det offentliga rum som
skapas mellan byggnaderna. För att anpassa sig till
skalan hos intilliggande märkesbyggnader förses
byggnaden med två expansionsvåningar för övrig
kontorsverksamhet.

Fakta

Fakta

Innehåll:

Innehåll:

Restaurang, förskola, möteslokaler
och liknande.

Tingsrätt, kontor,
parkeringsgarage i källare.

Ytor:

Ytor:

Cirka 1500 kvm.

Cirka 10 000 kvm BTA ovan jord (tingsrättsbyggnad
med kontor). Cirka 2000 kvm BTA källare med
parkering, häkte och arkiv.

Våningsantal:
2 våningar + eventuellt indragen 3:e våning

Våningsantal:
Cirka 2 – 6 våningar.

framsidor

or

sid

fram

ramar in torget

målpunkt i
parken
huvudentré
gemensam
platsbildning

Paviljongens samspel med omgivningen.

52

RAMPROGRAM FÖR LUND C

Nya tingsrättens samspel med omgivningen.
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Kvarter 9 S nsen

å
4-5 v

För att kunna tillvarata kvarterets fulla
utvecklingspotential och skapa en bättre helhet i
bebyggelsestrukturen på Lokföraregatans västra
sida föreslås att kvarteret utökas österut och förses
med nya bostadsbyggnader placerade i den nya
gatulinjen.

n

De nya byggnaderna anpassas i skala och utformning
efter den befintliga bebyggelsen i kvarteret.

å
4-5 v

Byggnaderna förses med lokaler och service i
bottenplan. På så sätt får Lokförargatan ett tydligare
gaturum och området tillförs mer aktivitet.

n

Det
föreslagna
stadsbyggnadsgreppet
kan
genomföras utan att detta genomförs. Det är dock
viktigt att påpeka att den skisserade nybebyggelsen
ger en helhet i bebyggelsestrukturen på
Lokföraregatans västra sida som kraftigt stärker det
föreslagna stadsbyggnadsgreppet.

De nya byggnaderna placeras utmed
Lokföraregatans nya sträckning.

Fakta

Innehåll:
Bostäder. Handel och service
i bottenvåning på nya byggnader
mot Lokförargatan.
Parkeringsgarage i källare på
nya byggnader.

avgränsar och
kopplar samman

t
stärk
m

cirka 7000 kvm BTA ovan mark fördelat på
bostäder (5000 kvm BTA) samt handel/service
(2000 kvm). Parkeringsgarage i bottenvåningen
inhyser nya bilplatser.

u
gatur

Ytor:

De nya byggnadernas
omgivningen.

samspel

med

Våningsantal:
Cirka 4 – 5 våningar
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Kvarter 10 Klosterkyrkan och de

gamla skolbyggnaderna

Ambitionen är att den kulturhistoriskt värdefulla
miljön kring Klosterkyrkan och de gamla
skolbyggnaderna ska bli en tydligare del av
inramningen kring västra stationstorget. En ny
gemensam gård skapas mellan skolbyggnaderna
och utbyggnaden av västra stationsbyggnaden.
Gården ges god kontakt med västra stationstorget
och möjliggör passage från torget till miljön öster om
Klosterkyrkan.
Parkmiljön öster om Klosterkyrkan förnyas och
gestaltas så att den gestaltningsmässigt hänger samman
med den nya gårdsmiljön och skolbyggnaderna.
Väster om skolbyggnaderna skapas en ny entré till
Klosterkyrkan och dess kyrkogård.
Gestaltningen av den nya bebyggelsen, gårdsmiljön
och parkmiljön anpassas till den kulturhistoriska
miljön.

Fakta

Kvarter 11 Häradshövdingen

I kvarteret Häradshövdingen föreslås ny bebyggelse
som ansluter i skala till den högre bebyggelsen i
omgivningen. Bebyggelsen placeras i anslutning
till gatulinjerna och ges en god kontakt med de
omgivande gaturummen. I synnerhet mot öster
och Västra stationstorget är utgångspunkten att
skapa hela bottenvåningar med kommersiella eller
offentligt tillgängliga lokaler.
Ny bebyggelse föreslås även på den nuvarande
platsbildningen vid Västertull. Värdet av att kunna
använda ytan för att uppföra en ny märkesbyggnad
och skapa ett urbant stadsrum mot Trollebergsvägen
har bedömts vara högre än de värden platsen har idag.
Det är önskvärt att de kulturhistoriskt värdefulla
delarna av tingsrätten bevaras och att ny bebyggelse
anpassas till de kulturhistoriskt värdefulla
byggnaderna i omgivningen. Förslagsvis förläggs en
mindre platsbildning och en gångpassage söder om
tingsrättsbyggnaden. Sett från Byggmästaregatan
kommer Klosterkyrkan att utgöra fondmotiv i
gångpassagen.
I kvarteret planeras för en hotell- och
kongressanläggning.
De
volymstudier
som
genomförts visar att detta är möjligt, men det är
inte förrän man vet en sådan anläggnings slutliga
omfattning som det går att avgöra om det är möjligt
att bevara den befintliga tingsrätten.

Innehåll:
Service och handel

Våningsantal:

I kvarteret föreslås ett nytt underjordiskt
parkeringsgarage i två våningar som sammankopplas
med befintligt garage under Västra stationstorget.
Uppgångar från garaget placeras mot Västra
stationstorget, i anslutning till Klosterkyrkan och
mot Trollebergsvägen.

2 våningar

koppling mot
torget

gemensam
gård

pas

sag

e

bottenvåningar
med gatukontakt

möjlig
gångväg
tydligt urbant rum

Ny och befintlig bebyggelses samspel med
omgivningen.
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Kvarteret Häradshövdingens samspel med
omgivningen.
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Kvarter 12 Bytarebacken

Fakta

Innehåll:
Kongress- och hotellanläggning.
Parkering i källargarage. Infart
sker från ombyggd ramp på
Västra stationstorget. Garaget
sammankopplas med befintligt garage på Västra
stationstorget.

I kvarteret Bytarebacken föreslås åtgärder för att
förbättra kontakten mellan kvarteret och de omgivande
stadsrummen. Den västra fasaden öppnas upp och
kompletteras med lokaler som riktas ut mot Bangatan.
Det befintliga caféet inne på Ica Malmborgs öppnas upp
mot Clemenstorget och Bangatan. Förgårdsmarken
frigörs
för
utökade
uteserveringsmöjligheter
i
samband
med
Bangatans
omvandling.
Det är önskvärt att byggnadens arkitektoniska uttryck
förändras så att den på ett bättre sätt bidrar till en
attraktiv stadsbild och ett välkomnande första möte
med Lund.

Ytor mm:
Cirka 25 000 kvm BTA ovan mark fördelat
på kongress (minst 12 500 kvm BTA), hotell
och lokaler i bottenvåningen. underjordiskt
parkeringsgarage i två våningar med ca 450 nya
bilplatser.

Fakta

Innehåll:
Handel och kontor.

Våningsantal:
Cirka 4- 6 våningar.

Ytor:
Ingen ny bebyggelse.

Våningsantal:
Oförändrat.

Disposition som visar ett möjligt alternativ för ny
kongressanläggning och hotell i kvarteret.

RAMPROGRAM FÖR LUND C
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Centralsta onen
(gamla sta onsbyggnaden)

Kvarter 13 Godsmagasinet

Kvarter

Godsmagasinets norra tillbyggnad, innehållande
cykelgarage, trappa och rulltrappa, tas bort för att ge
plats för resecentrum och ny bussgata.

Den gamla stationsbyggnaden, (Centralstationen),
har inte längre någon huvudfunktion som
stationsbyggnad vid Lund C. Befintlig väntsal och
dess koppling till Rydes undergång bevaras dock som
en del av stationsfunktionen .

Den
kulturhistoriskt
Godsmagasinet bevaras.

värdefulla

delen

av

14

Nedgången till Rydes undergång rivs delvis och byggs
om (se kvarter 3). Ombyggnaden av nedgången till
Rydes undergång kräver en varsamhet och omsorg
för den ursprungliga stationens kulturmiljö. Vissa
ingrepp krävs för att möjliggöra en större kapacitet.
Fakta

Restaurangtillbyggnaden (Viggos hamburgare) rivs
och ersätts med ny byggnad innehållande ny vänthall
samt restaurang- och servicefunktioner i två våningar.

Innehåll:
Service, handel och övriga
komplement till resenärer.

Fakta

Innehåll:
Ytor:

Handel och kontor.

Ingen ny bebyggelse.

Ytor:
Ingen ny bebyggelse.

Våningsantal:
Våningsantal:

Oförändrat.

Oförändrat.

del som rivs

del som
bevaras

Redovisning av vilka delar av Godsmagasinet
som rivs och bevaras.
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Stationsbyggnadens fasad mot söder.
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Kontorshus söder om
centralsta onen

Kvarter 15

För att stärka gaturummets inramning och vitalisera
Bangatans och Bantorgets västra sida föreslås en
ny byggnad söder om befintlig stationsbyggnad.
Byggnaden anpassas i skala efter den befintliga
stationsbyggnaden och placeras så att siktlinjen
mot Klosterkyrkan från Klostergatan bevaras.
Sammanbyggnad med befintlig stationsbyggnad
undviks av kulturhistoriska skäl.

Då byggnaden har fasader mot Bangatan och
Bantorget förses den med en offentligt tillgänglig
bottevåning. Restaurang, café eller liknande
placeras med fördel i byggnadens södra del så att en
uteservering kan bli en del av miljön på Bantorgets
västra sida.

Fakta

Innehåll:
Kontor. I bottenvåningen
även handel och service.
offentliga
bottenvåningar
Viktig sik
tl

inje

förgå
sammrd koppla
Bant an med r
orge
t

Ytor:
Cirka 2300 kvm BTA fördelat på kontor (cirka 1800
kvm BTA) och lokaler i bottenvåningen (cirka 500
kvm BTA).

Våningsantal:
3 våningar + indragen 4:e våning.
Kontorshusets samspel med omgivningen.

Fotomontage över föreslagen byggnadsvolym. I bakgrunden syns Klosterkyrkan samt kongressanläggning.
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2.5 OFFENTLIGA RUM
I detta avsnitt förklaras vad som händer i de
viktigaste offentliga rummen inom planområdet.
Här ges bl.a. svar på frågor som: Vilken sorts
möblering (byggnader, markmaterial m.m.)
föreslås? Vilka funktioner föreslås och vilken
karaktär får det offentliga rummet?
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3

1

4

2
5
1. Clemenstorget
2. Bangatan
3. Bjeredsparken
4. Entréplats resecentrum väst
5. Västra sta onstorget

Stadsrummens samspel med övriga komponenter kring Lund C
60
0

R
RAMPROGRAM
AMP
AM
M ROG
RO
O RAM
A FÖ
FÖR
ÖR L
LUND
UND
ND
N
DC

PROGRAMFÖRSLAG
Stadsrum 1 Clemenstorget

Innehåll:
Trädplanteringar,
spårvägshållplats,
torghandel,
gångstråk, vistelseytor, väntytor, gångytor, cykelväg,
trappa till cykelgarage, uteserveringar m.m.

Förutsättningar:
Clemenstorget omgestaltas och får en tydlig funktion
som nav för kollektivtrafikresenärer.
Från det
trafikseparerade torget nås med enkelhet tåg, spårväg,
stadsbuss, regionbuss och cykelgarage i en miljö som
är helt barriärfri för den oskyddade trafikanten.
Mitt på Clemenstorget placeras en ny hållplats för
spårväg. Spårvägstrafiken kommer att gå diagonalt
över torget med riktning mot Sankt Laurentiigatan.
Från torget finns nedfarter till ett nytt stort garage för
cyklar, dels via en mindre trappa med möjlighet att leda
ner cykeln, och dels via ramper placerade i Bangatan.
Torghandel kommer liksom idag att bedrivas i torgets
sydöstra del.
Med de nya byggnaderna i torgets västra del,
Resecentrum öst och bebyggelsen i kvarteret Spoletorp,
får torget en tydligare inramning. Torget ska ges en

bättre koppling till omkringliggande verksamheter och
öppnas upp för ett bredare användningsområde.
Möjligheter för aktiviteter på torgytan ökas.
Clemenstorget omfattas av det vinnande tävlingsförslag,
”Kontrapunkt”, som tagits fram av White arkitekter
AB, Ebba Matz och Atkins på uppdrag av tekniska
förvaltningen.
Enligt förslaget får torgets golv ett nytt formspråk där
de tidigare gångstråken och ”riktningarna” tonas ned.
Befintliga staket, gräsytor och cykelparkeringar ersätts
med en öppen yta under träden på vilken fotgängare
fritt kan röra sig. Markmaterialet ska återspegla en
hög grad av tillgänglighet. Platanerna bevaras i så
stor utsträckning som möjligt. För att ge träden bättre
växtförutsättningar samtidigt som ytan hårdgörs med
grus kommer sk. skelettjordar att anläggas.
Träd, bänkar, skärmtak, handledare och viktiga
byggnadskomponenter belyses. Stråken betonas med en
jämn belysning. Mötespunkter ges en friare belysning.
Clemenstorget som platsbildning binds samman av
svaga positionsljus som ligger i ett rutnät på marken.

Clemenstorget blir ett torg för stadsliv och kollektivtrafikresenärer, fritt från genomfartstrafik
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Stadsrum 2 Bangatan

Innehåll:
Hållplatser för stadsbusstrafik, bussgata, nedfartsramper
till cykelgarage, informationsplatser, cykelväg,
gångytor, vistelseytor, uteserveringar m.m.
Nedfartsramp till
cykelgaraget
Sektionslinje

Förutsättningar:

Bussgatan får
bättre plats

Bangatan omfattas av det vinnande tävlingsförslag,
”Kontrapunkt”, som tagits fram av White arkitekter
AB, Ebba Matz och Atkins på uppdrag av tekniska
förvaltningen.

A

Uteserveringar i
Bangatan bibehålls
och utökas

Större plats för
stadsliv

Nya byggnader
stärker gaturummet

Förslaget tar avstamp i att stadsbusstrafiken angörs
läng Bangatan i höjd med Godsmagasinet. Nedfart till
cykelgaraget under Bangatan sker längs två ramper i
höjd med Ica Malmborgs. Längs Bangatans östra sida
förläggs ett nytt cykelsstråk och bredare trottoarer.
Mellan Godsmagasinet och entrén till Rydes undergång
frigörs en större yta från cykelparkeringar. Platsen
förses med ljusinsläpp till cykelgaraget och fungerar
samtidigt som möblering av stadsrummet. Kopplingen
från Rydes undergång mot Knut den stores torg
förväntas få stora mängder gångtrafik. Utformningen
av passagen över gatan i denna del kommer att anpassas
efter detta.
Bangatan föreslås få trädplanteringar som möjliggör
attraktiva platser för uteserveringar. Då gatan kommer
att hantera stora folkströmmar måste gaturummet hållas
öppet för rörelsemönster. Av denna anledning kommer
större ansamlingar av cykelparkeringar, bänkar och
planteringstråg att undvikas.
För att stärka gaturummets inramning och vitalisera
Bangatans västra sida föreslås ny bebyggelse norr
och söder om befintlig stationsbyggnad. Byggnaderna
kommer att ha fasader mot både Bangatan och
större platsbildningar/torg; Bantorget respektive
platsbildningen söder om Godsmagasinet. Byggnaderna
förses med offentligt tillgängliga bottevåningar.
På gatans östra sida föreslås att den västra fasaden i
kvarteret Bytarebacken öppnas upp och kompletteras
med lokaler som riktas ut mot Bangatan.
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Plattformsmiljön kommer även fortsättningsvis att vara
ett inslag i Bangatans gaturum.

Uteserveringarna längs Bangatan och den gröna miljön vid
Bantorget är ett mycket uppskattat inslag som ska ges större
utrymme.

Sektion A

väntyta

3 m hållplats

3 m hållplats

väntyta

nedfartsramper

3m cykelstråk

ljusinsläpp

Sektion genom Bangatan från Godsmagasinet till kv Bytarebacken.
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Stadsrum 3 Bjeredsparken

Innehåll:
Grönytor och planteringar, lekplats, pulkabacke,
löparstråk, gång- och cykelväg, amfiteater, paviljonger,
vistelseytor, aktivitetsytor

Förutsättningar:

Den norra delen
bibehåller sin
nuvarande
karaktär
Paviljong i
parkrummet bidrar
till liv och rörelse
Zonen mellan
Resecentrum och
västra station blir
en plats för aktivitet

Som ett led i utvecklingen av Sockerbruksområdet
startades 2013 en ombyggnad och förnyelse av
Bjeredsparken. Både fotgängare och cyklister har fått
ett nytt och ljussatt stråk längs den gamla Bjeredsbanan.
Parken har fått en attraktiv lekplats och nya planteringar
med träd, perennväxter och vårlökar. Den befintliga
amfiteatern har renoverats och några stora vackra träd
har ljussatts.
Tanken är att den påbörjade omvandlingen av parken
till en aktivitetsfylld innerstadspark ska fortgå. Utöver
redan genomförda åtgärder föreslås möjlighet att
uppföra nya paviljonger med utåtriktad verksamhet
samt ytterligare vistelseytor i parkmiljön.
På sikt föreslås att de befintliga förskolebyggnaderna
rivs och ersätts med en ny paviljong som, i jämförelse
med de befintliga förskolebyggnaderna, tar en mindre
del av parken i anspråk samt ges en bättre kontakt med
omgivningen. Den nya paviljongen kan bl.a. innehålla
förskola.

Kopplingen stärks
till Västra station

Cykelstråket genom Bjeredsparken kan på
sikt förlängas söderut mot Arenan och Höje
å, samt norrut mot Öresundsvägen.
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Mötet med Lokföraregatan:
Lokföraregatan får bitvis en ny karaktär. I den norra
sektionen (A) bibehålls befintlig förgårdsmark och
trottoar, men körbanan behöver breddas till 6,5 meter.
Längs denna sektion behöver intrånget i parken inte bli
mer än 1,5 meter.

A

Den södra sektionen (B) ska även kunna hantera
kantstensparkering och trädplanteringar vilket innebär
att sektionen växer och förses med trottoar längs den
östra sidan. Intrånget i Bjeredsparken blir större på
denna sträcka.

B

Sektion A
BJEREDSPARKEN

befintliga mått

6,5 m

körbana

2,5 m

6,5 m

2,5 m

körbana

parkering / plantering

4m

Ny bebyggelse

trottoar & förgårdsmark

2m

parkering / plantering

Sektion B

trottoar och
förgårdsmark

trottoar

BJEREDSPARKEN

Bef. bebyggelse

RAMPROGRAM FÖR LUND C

65

PROGRAMFÖRSLAG
Stadsrum 4 Entréplats ll Resecentrum

väst
Innehåll:
Planteringar, vistelseytor, uteserveringar, gång- och
cykelväg, bilplatser för korttidsparkering, körväg för
behöriga taxibilar och bussar.

Förutsättningar:
Entréplatsen utformas som ett grönt torg så att den
upplevelsemässigt sammanlänkas med Bjeredsparken
och miljön på Västra stationstorget.
Platsen förseslås få en omsorgsfull markbehandling. Ett
gestaltningsförslag kommer att tas fram.
Entréplatsen kopplas samman med Västra stationstorget
i en bilfri miljö.
Angöringsparkering sker längs Lokföraregatan i direkt
anslutning till entréplatsen. De nya byggnader som
föreslås i anslutning till entréplatsen får offentligt
tillgängliga lokaler och entréer som vänder sig mot
platsen.

Entréplats
resecentrum väst
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Stadsrum 5 Västra sta onstorget

Innehåll:
Byggnad med nedfartsramp till cykelgarage samt
kommersiella lokaler, byggnad med nedfartsramp
till parkeringsgarage, planteringar, vistelseytor,
uteserveringar, gång- och cykelväg, bilplatser för
korttidsparkering, körslinga för trafik till och från
parkeringsgarage, entré till Klosterkyrkan.

I torgets södra kant förläggs en ny entré till kyrkogården
som förbättrar kontakten mellan torget och kyrkan.

Förutsättningar:

Torget förseslås få en omsorgsfull markbehandling.
Avsikten är att ett gestaltningsförslag ska tas fram för
att styra dess utformning mer i detalj.

Torget får en tydligare inramning då västra
stationsbyggnaden får en påbyggnad med två våningar
och en utbyggnad söderut samtidigt som ny bebyggelse
uppförs i kvarteret Häradshövdingen.

All ny bebyggelse runt torget förses med offentligt
tillgängliga bottenvåningar med entréer mot torget.
I torgets södra kant byggs den befintliga nedfartsrampen
till bilgaraget om. Rampen placeras inne i en lägre
byggnad som också innehåller någon form av
kommersiell lokal.

Torget kopplas samman med den nya entréplatsen
utanför Resecentrum väst i en bilfri miljö.

Genom att göra stora delar av torget bilfritt frigörs ytor
för vistelse, uteserveringar och gångtrafik.
I torgets norra kant uppförs en ny lägre byggnad med
kommersiella lokaler med söderläge mot torget. En ny
cykelramp till ett utbyggt underjordiskt cykelgarage
placeras strategiskt inne i byggnaden i direkt anslutning
till cykelvägen.

Västra stationstorget

Ny lägre byggnad vid Västra stationstorgets norra kant förses
med cykelramp och kommersiella lokaler
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GENOMFÖRANDE
3.1 TIDPLAN OCH
UTBYGGNADSETAPPER

Del 1 2016 - 2017
Clemenstorget byggs om i samband
med att spårvägens hållplats anläggs.
Förändringen av Bangatans utformning
närmst kvarteret Bytarebacken kan
påbörjas.

2016

2017

Del 1
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Del 2 2017 - 2019
Skyttelbrons cykelkoppling byggs
tillsammans med cykelparkering
i Spoletorpstomtens norra del.
Cykelparkeringarna avlastar Bangatans
cykelparkering. Regionbussterminalen
byggs, troligen samtidigt som de första
etapperna av resten av kvarteret på
Spoletorpstomten, detta för att avlasta
busstrafiken längs Bangatan. Västra
sidan byggs om och kompletteras med
nya stationstorg mot Lokföraregatan, för
att i nästa etapp kunna stänga för allmän
biltrafik längs Bangatan.

2018

Del 2

GENOMFÖRANDE

temporär busstrafik

temporär busstrafik

Del 3 2019 - 2020
Cykelgaragets västra del byggs
och Godsmagasinets norra del rivs,
samtidigt som busstrafiken kan ledas
längs Bangatans östra del.

Del 4 2020 - 2021
Cykelgaragets östra del byggs,
samtidigt som busstrafiken kan ledas
längs Bangatans västra del.
Bangatans nya utformning kan fullt
ut färdigställas först när cykelgaraget
har anlagts.

Kapacitetsförstärkningen av
Resecentrum, Mittelbron och
Rydes undergångs bör inledas
så snart som möjligt.

3.2 ANSVARSFÖRDELNING
2019

2020

Del 3

2021

Del 4

Inom programområdet finns en rad
offentliga stadsrum där kommunen har
ansvar för drift och underhåll.
Det som anses tillhöra järnvägsområdet
sköts av Trafikverket. Resecentrum och
kvartersmark i södra delen av Spoletorp
hanteras av Jernhusen.
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Flytt av ledningar
Planområdet genomkorsas av både fjärrvärme-,

vatten- och elledningar. Vattenledningsnätet
med
spillvatten-,
fjärrvärmeoch
dagvattenledningar måste läggas om i Bangatan
för att det underjordiska cykelgaraget ska kunna
anläggas. Förslag till nytt läge för ledningarna
blir längs den östra kanten av cykelgaraget.
Ledningarna behöver ett utrymme för service
och dylikt som är cirka 6 meter brett. Placeras
kulverten för ledningarna i direkt anslutning till
cykelgaragets östra vägg, kan garageväggen
fungera som en stödmur och serviceutrymmet
minskas något. Ovanför ledningarna bör inga
större träd planteras eller andra åtgärder utföras
som äventyrar tillgängligheten till ledningarna.

Vatten- och avloppsledningar inom
programområdet

Ledningar på den västra sidan om
stationsområdet bedöms kunna ligga kvar under
allmän platsmark/gatumark.
Planförslaget innebär att elledningar inom

området kan komma att flyttas. Flytten av dessa
bedöms vara lättare att hantera.

Fjärrvärmeledningar inom
programområdet

Omläggning av ledningarna i
förhållande till cykelgaragets
utbredning.
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Förslag till hur schaktets servicezon behöver
kunna fungera.

GENOMFÖRANDE

4

KONSEKVENSER
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4.1 BEHOV AV
MILJÖBEDÖMNING
Detaljplaner ska miljöbedömas och en
miljökonsekvensbeskrivning upprättas, om man
vid en behovsbedömning kommer fram till att
genomförandet av planen kan leda till en betydande
miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är
att integrera miljöaspekter i planen, så att en hållbar
utveckling främjas.
Nedan
redovisas
stadsbyggnadskontorets
bedömning
utifrån
förordningen
om
miljökonsekvensbeskrivningar, bilaga 2 och 4.

Platsen
Planområdet utformas med hänsyn till att
järnvägsområdet inhyser både Södra stambanan
och Västkustbanan, vilka är rekommenderade
färdvägar för farligt gods. Järnvägen ingår
dessutom i riksintresse för kommunikation enligt
3 kap 8§ MB.

Planen
Planförslaget föreslår en ny trafikstruktur
kring Lund C för att enklare och mer effektivt
försörja området med ett ökat antal resenärer i
åtanke. Kring stationsområdet föreslås en rad
stadsutvecklingsprojekt för att stärka målpunkter,
knyta samman den östra och västra sidan
och förädla befintliga lokaler. Nya byggrätter
föreslås bland annat innehålla kontor, bostäder,
konferensanläggning, hotell, handel och garage.
Planen bidrar till att uppfylla de nationella
miljömålen om begränsad klimatpåverkan och
god bebyggd miljö. Vidare stödjer planförslaget
LundaEkos strategi för bilsnål samhällsplanering
som anger att förtätning i goda kollektivtrafiklägen,
särskilt spårbundna, ska prioriteras.

74

RAMPROGRAM FÖR LUND C

Påverkan
Planområdet berör ca 23 hektar mark som är till
stora delar ianspråkstagen till stadsbebyggelse.
De ytor som inte är bebyggda utgör diverse
parkeringsytor, cykelparkeringar och restytor kring
järnvägen.
Planförslagets påverkan härrör från de nya
byggrätter som föreslås och trafikomläggningens
påverkan på närliggande bostäder. De ickehårdgjorda ytor som ianspråkstas bör kompenseras
med gröna tak och andra dagvattenfördröjande
åtgärder.

Ställningstagande
Stadsbyggnadskontoret bedömer med vägledning
av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar
att planförslaget inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18
§§ miljöbalken och i 5 kap 18 § plan- och bygglagen.
Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet
av ramprogrammet belyses därför inte i en
miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken. Risker
från godstrafik samt trafikbuller från järnvägen ska
utredas i kommande detaljplanearbete.

KONSEKVENSER
4.2 HÄLSA OCH SÄKERHET

Dagva en
De förtätningar som föreslås sker i huvudsak
på redan hårdgjord mark. I samband med
fortsatt planering kommer dagvattenutredningar
att tas fram för respektive fastighet.
Inriktningen är att dagvattnet ska fördröjas lokalt
så långt det är möjligt.

Trafik
Programförslaget innebär förtätning med nya
verksamheter och funktioner i området, vilket
innebär ökad trafik på såväl gång- och cykelbanor
som på befintligt gatunät. De trafiklösningar som
föreslås kan hantera de ökade trafikflöden som
väntas komma samtidigt som de ger en ökad
trafiksäkerhet i området.

Buller
Riksdagen
har
i
samband
med
Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 fastställt
riktvärden för trafikbuller som normalt
inte bör överskridas vid nybyggnation av
bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller
väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur:
Ökad exploatering innebär ökad trafik som i sin tur
innebär ökad bullernivå. Området är i dagsläget
utsatt för höga bullervärden i nära anslutning
till järnvägen. Detta är en begränsning främst
för möjligheten att anordna bostäder i närhet av
banområdet.

Bedömning av förändrade
biltrafikflöden
Stängningen av Bangatan och Klostergatan leder
till en omflyttning av biltrafiken till det återstående
gatunätet. Tydligast kommer det att märkas på
Kung Oskars väg, men även t ex Spolegatan och
Fasanvägen får ökad biltrafik. Trollebergsvägen
däremot förväntas få minskad biltrafik, eftersom
genomfartsmöjligheten via Bangatan försvinner.
I figuren nedan redovisas en bedömning av vilka
gator som påverkas mest av förändringarna, och
hur stora förändringarna kan förväntas bli.

Bedömning av förändrat
vägtrafikbuller
Biltrafikförändringarna (se ovan) kommer att
leda till förändringar i trafikbullernivåerna utmed
aktuella gator, både höjningar och sänkningar. Det
krävs dock ganska stora förändringar av trafikflödet
för att förändringen i bullernivå ska vara märkbar.
Generellt gäller att fördubblad trafikmängd ger
en ökning av bullernivån med 3 dB(A). Utifrån
bedömda trafikförändringar har bullerberäkningar
genomförts. Dessa redovisas nedan.

Gällande riktvärden för trafikbuller

Bostäder, vård- och undervisningslokaler
ekvivalentnivå ute
frifältsvärde
inne
maximalnivå
ute
frifältsvärde
inne

Kontor, butiker, lokaler:
ekvivalentnivå ute
inne

frifältsvärde

55 dBA
30 dBA
70 dBA
45 dBA
(nattetid)

65 dBA
40 dBA
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Beräknade trafikförändringar till följd av genomförandet av ramprogrammet. Utöver förändrade vägval ingår
också ett förväntat ökat bilresande till och från stationen, som följd av det ökade tågresandet. Merparten av
anslutningarna till det ökade tågresandet förväntas dock ske till fots, per cykel eller med kollektivtrafik.

Översiktligt beräknade nivåer för vägtrafikbuller idag och efter genomfört ramprogram, utifrån förändrade
biltrafikflöden enligt ovan. Beräkningarna är gjorda för ”värsta fallet”, dvs utifrån det högsta trafikflödet och
det kortaste avståndet gata och hus. Mer detaljerade bullerberäkningar kommer genomföras i det fortsatta
planarbetet.
* St Laurentiigatan får kraftigt minskat vägtrafikbuller när den mesta biltrafiken försvinner från gatan,
samtidigt tillkommer buller från planerad spårtrafik. Detaljplanen för spårväg Lund C-ESS redovisar buller
från spårtrafik upp till 57 dB(A) ekvivalentnivå respektive 76 dB(A) maximalnivå
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Risk och farligt gods
Byggnation i närheten av järnvägsområdet medför
en riskbild som i uppföljande planering behöver
en ingående analys. En inledande utredning om
risk och farligt gods i området är genomförs
av WUZ Risk Consultancy på uppdrag av
stadsbyggnadskontoret.
Södra stambanan transporterar farligt gods genom
Lund. Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen
och föremål som har sådana farliga egenskaper att
de kan orsaka skador på människor, miljö eller
egendom om det skulle ske en olyckshändelse.
Exempel på olyckshändelser är urspårningar
och sammanstötningar, varav urspårningar är
dominerande i sammanhanget.
Vid en olycka kan farligt gods ge upphov till en rad
olika skador beroende på vilket ämne som berörs
och vad som sker vid själva olyckstillfället.
Närmast olyckan är det generellt störst andel
frätskador. Därefter följer brännskador upp
till 50 meter från olycksplatsen och sedan
förgiftningsskador på längre avstånd.
Vid en diskussion kring riskbild talar man om olika
typer av bebyggelse:
• Mindre känslig bebyggelse avser sådan
bebyggelse och markanvändning som omfa ar få
och vakna personer. Exempel på markanvändning i
denna kategori är handel, parkeringshus, och tekniska
anläggningar.
• Normalkänslig bebyggelse avser sådan
bebyggelse och markanvändning som omfa ar
färre personer än känslig bebyggelse, sam digt
som personerna får vara sovande, givet a de har
god lokal kännedom. Exempel på markanvändning
är småhus, kontor (i 1-2 plan, ej hotell) och mindre
kulturanläggningar.
• Känslig bebyggelse avser sådan bebyggelse
och markanvändning som omfa ar utsa a eller
många personer. Exempel på markanvändning är
flerbostadshus, större kontor, vård, skola och tät
centrumbebyggelse.
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4.3 SOCIALA KONSEKVENSER
Nytillskott av bebyggelse kring Lund C kommer
till stor del att vara av känslig karaktär. Byggnation
i anslutning till resenärsfunktioner räknas dock
inte som känslig bebyggelse, men uppförandet
av ett resecentrum i anslutning till Lund C
kommer givetvis att utformas för att ge resenärer
ett tillfredsställande skydd mot olyckor. Detta
gäller speciellt väntsalar och lokaler för service
som placeras ovanpå spårområdet. En särskild
studie kring säkerhetshöjande åtgärder ska göras i
samband med kommande planarbete.

Barnperspek v
Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till
barns intressen, behov och situation i enlighet
med barnkonventionen tagits. Planförslaget ger en
tryggare trafikmiljö och större vistelseytor i staden
samtidigt som utvecklingen av Bjeredsparken
fortgår. Detta är åtgärder som ökar barns
möjligheter att röra sig i staden. Placering av nya
lekytor mm. studeras i samband med framtida
gestaltning av de offentliga platserna.

Tillgänglighet
Säkerhetshöjande åtgärder
Rekommenderat avstånd till södra Stambanan kan i
vissa fall minskas genom att olika säkerhetshöjande
åtgärder utförs. De åtgärder vars säkerhetshöjande
effekt som bedöms vara relevanta för s:a Stambanan
genom Lund är brandskyddad fasad samt markeller separationsåtgärder. Med brandskyddad fasad
avses exempelvis ett utförande i valfritt material
som uppfyller lägst brandteknisk klass EI 30 med
fönster (ej öppningsbara) i brandteknisk klass
EW30. Exempel på mark- eller separationsåtgärder
är ett tråg som är nedsänkt minst 0,3 m i förhållande
till intilliggande mark, en vall eller perrong mellan
järnvägen och planområdet.

Lu
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt
5 kap miljöbalken gäller för svaveldioxid, bly,
kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10).
Enligt miljöförvaltningens uppgifter överskrids
inte miljökvalitetsnormerna inom Lunds kommun.
Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer
inom planområdet. Trafiktillskottet från den
förändring som planförslaget innebär bedöms inte
förändra nivåerna för befintlig bebyggelse.

78

RAMPROGRAM FÖR LUND C

Vid utarbetande av planförslaget har kravet
på god tillgänglighet och användbarhet för
funktionshindrade beaktats. Hur kraven på
tillgänglighet i 12 § BVF (byggnader) samt
3 kap 15 § PBL (tomter) i detalj kommer att
tillgodoses avgörs i samband med byggnads- och
markprojekteringen och därmed vid kommande
bygglovprövning och bygganmälan.
Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven
enligt ovan kan uppfyllas.

Trygghet
Genom att öppna upp den västra sidan av
stationsområdet och förse den med fler målpunkter
och entréer ges möjlighet till folkliv på platser som
i dagsläget inte används lika frekvent. Attraktiva
stadsrum främjar möten mellan människor och
därigenom skapas den goda staden. Generellt
kommer kapacitetsförstärkningen av Lund C att
innebära att fler personer är i rörelse i området
under en större del av dygnet. Detta ökar den
upplevda tryggheten.
Miljöerna under mark, såsom Rydes undergång
och det nya cykelgaraget under Bangatan, ägnas
särskild omsorg för att öka tryggheten.
Dessa förses t.ex. med med ljusinsläpp och rymlig
takhöjd och görs enkla att överblicka.

KONSEKVENSER
Utveckling av service
I dagsläget är merparten av handel och service
lokaliserad kring Bangatan och vidare in i stadskärnan.
Lägen för handel har vuxit fram där människor rört
sig samtidigt som det funnits tillgång till bra lokaler.
Planförslaget förväntas ge flera nya lokaler som kan
komplettera det befintliga utbudet av service. T.ex.
ska resecentrum kunna innehålla både restauranger,
uppehållsytor och mindre handelsetableringar.
De nya byggnader som föreslås på den västra sidan
kommer att skapa nya möjligheter att etablera fler
målpunkter med service där. En etablering av en
konferensanläggning i kvarteret Häradshövdingen
kommer att skapa helt nya förutsättningar för
Västra Stationstorget att utvecklas till en naturlig
punkt för handel och folkliv. Kvarteret Spoletorp
förslås innehålla verksamheter i bottenplan
vända ut mot Spolegatan, samt även viss service
på själva plattformen vid bussterminalen.
Nedan redovisas hur ett genomförande av
planförslaget kan påverka utvecklingen av service
i området.

Resecentrum

Resecentrum

Hotell

Hotell

Dagligvaru

Dagligvaru

Övrig handel

Övrig handel

Restaurang / Café

Restaurang / Café

Lokaler med service i dagsläget.

Lokaler med service : förväntad utveckling.
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4.4 GRÖNSTRUKTUR
En ny dragning av Lokföraregatan som ett led i att
stärka upp gaturummet och skapa nya förutsättningar
för bebyggelse föreslås. Delar av nuvarande
Bjeredsparken kommer att behöva användas för
körbana, trottoar och nya platsbildningar.
Kartan visar med färg vilket område som
påverkas av Lokföraregatans nya sträckning och
föreslagen ny bebyggelse. Det behövs cirka 5000
kvadratmeter för att iordningställa. Parkens totala
yta är i dagsläget cirka 29000 kvadratmeter.
Det krävs ingrepp i parken för att iordningställa
torg- och gator. Den södra delen av parken är
den del som får störst påverkan. Delen framför
resecentrum väst/Mittelbron kommer till viss del
att hårdgöras och få en mer urban karaktär.
Under 2014 förnyades vegetationsbeståndet i
parken med cirka 70 nya träd. Nyplanteringar
föreslås även ske i samband med utvecklingen av
parkmiljön med nya platsbildningar.

Karta som visar vilka ytor som tas i anspråk i parken för att
tillgodose en ny trafikstruktur.
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5.1 OMRÅDESINFORMATION

Läge
n
ke
ar
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Ramprogramområdet är beläget kring Lunds
centralstation.
Trafiklösningarna behöver innefatta kopplingar
till övergripande strukturer, vilket har definierat
avgränsningen. Bjeredsparken tas in i sin helhet i
programområdet.

Clemenstorget

Markägoförhållanden
Programområdet innefattar ett flertal fastigheter.
De delar som de största förändringarna föreslås
på är kommunalägda fastigheter samt fastigheter
ägda av Jernhusen AB och Trafikverket. Kartan till
höger redovisar med färger vilka dessa fastigheter
är och hur de förhåller sig till järnvägsområdet.

Klosterkyrkan - Bantorget

Planområdets avgränsning..
Fastigheter som ingår i planområdet :
Kvarteret Brädgården (Brädgården 1, 2, 3, 4, 6, 8),
Innerstaden 1:1, Innerstaden 2:1, Innerstaden 3:1,
Innerstaden 3:16, Innerstaden 3:17, Innerstaden 3:3,
Innerstaden 3:4, Bytarebacken 30, Bytarebacken
39, Väster 2:1, Kristallen 1, Banvallen 1, Bjärreds
banan 1, Landstinget 1, 2, 3 och 4, kvarteret
Stinsen (Stinsen 1, 2, 3, 4, 5), Häradshövdingen 2,
Klosterkyrkan 4, Klosterkyrkan 5,

övriga fas ghetsägare

Fastigheter som ingår i planområdet
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5.2 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

ÖP 2010

Gällande detaljplaner

Följande ställningstaganden i gällande översiktsplan
(ÖP 2010) är relevanta för planförslaget:

För ramprogramområdet gäller detaljplanerna:
Detaljplan för Öresund 4 m m genomförandetid 201206-15.
Detaljplan för del av Postterminalen 1 m fl. 2019-08-27.
Detaljplan för del av Klostergården 1:1 m fl. 2008-0213.
Detaljplan för kvarteret Häradshövdingen m fl. 200401-12.
Detaljplan för Bytarebacken 29 m fl. 2014-06-17.
Detaljplan för Kristallen 1 m fl. 2016-03-25.

• Fler oﬀentliga platser ska skapas för möten
mellan

olika

grupper av människor.

• Kra ig befolknings llväxt förväntas och har
kopplats ll en tågstrategi ll år 2037. Vilket även
avspeglas i en prioritering av hållbara transporter
som utvecklingsmotor.
• Lunds fysiska planering ska bidra ll a Lund
stärker sin roll som llväxtmotor i regionen.
• Spårtrafik inom 1-20 år berör ramprogrammets
område.
• Förtäta staden på kollek vtrafiknära punkter.
• Personal- och besöksintensiva verksamheter ska
prioriteras i lägen med god kollek vtrafik.

Stadsplaner:
Stadsplan för bebyggande av egendomen Spoletorp
med därintill liggande jordar uti staden Lund
upprättad 1880.
Stadsplan till ändring och utvidning avseende
kvarteret Loket och närmsast tillgränande områden
upprättad 1944.
Stadsplan för delar av Galgevången, Olshög,
Helgonagården, Möllevången och Plantagelyckan
upprättad 1927.
Stadsplan för kvarteret Brädgården upprättad 1934.
Stadsplan för ändring av del av kvarteret Brädgården
upprättad 1960.

Riksintressen
Genom området löper Södra stambanan och
Västkustbanan, vilka båda omfattas av riksintresse
för järnvägen enligt 3 kap 8 § MB. Sträckan är
också utpekad transportled för farligt gods.
Riksintressena redovisas som vatten- och
markområden erforderliga för nuvarande och
planerad järnvägsanläggning samt byggnader
och anläggningar som har direkt samband med
funktionen att bedriva tågtrafik. De områden – av
varierande bredd – som gränsar till järnvägsområdet
är viktiga influensområden för att trygga såväl
järnvägsanläggningens nuvarande som framtida
funktion.
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5.3 PÅGÅENDE PLANERING
I OMGIVNINGEN

Öresundsvägen FÖP
Det pågår ett utvecklingsarbete (fördjupning av
översiktsplanen) med inriktning att omvandla
området kring Öresundsvägen till ett stadsstråk
med förtätningar och blandade funktioner.

Banvakten 1
Ett av kvarteren längs Byggmästaregatan/
Rallaregatan
kompletteras
med
ny
bostadsbebyggelse i fyra våningar.

Detaljplaner för spårväg Lund C ESS
Detaljplanerna för spårvägen Lund C - ESS har
antagits av Kommunfullmäktige i december 2014.
För närvarande är planerna överklagade.

Tidig planskiss över utbyggnaden av Sockerbruksområdet

Sockerbruksområdet
Förtätningen av Sockerbruksområdet börjar närma
sig ett färdigställande planmässigt. Planeringen av
byggnation norr om Kung Oskars väg är den sista
pusselbiten för att ge planstöd till förtätningen där
stenstaden kan överbrygga järnvägen.
Kung Oskars väg får en annorlunda karaktär
när gatan trädplanteras på båda sidor och breda
trottoarer ökar framkomligheten.

Kung Oskar

Illustration till detaljplan för spårväg Lund C - ESS.

Planförslaget
innehåller
bebyggelse
med
stenstadens karaktär, två bostadskvarter med i
huvudsak flerbostadshus och ett kontorskvarter
med ett kontorshus med lokaler mot Kung Oskars
väg. Byggnaderna ska ligga i suterräng med delvis
underjordiskt parkeringsgarage i ett eller två plan.
Byggnaderna ska i huvudsak ha entréer mot Kung
Oskars väg, Norra Spolegatan och Carl Bernlunds
gata samt mot inkilade entréplatser och mot
gårdsgatan/gångfartsområdet längs järnvägen.

Illustrationsplan till detaljplan för Kung Oskar 3 och 4.
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5.4 HISTORIK OCH
KULTURMILJÖ

Bevarandeprogram
Programområdet
ingår
i
området
för
bevaringsprogram ”Clemens och Drottens rotar”
samt ”Lund utanför vallarna del II”. Karta nedan
redovisar vilka byggnader inom, eller angränsande
till programrområdet som är av kulturhistoriskt
värde.

Riksintresse för kulturmiljövärden
Lunds stadskärna
Lunds stadskärna är av riksintresse för
kulturmiljövärden.
Motivering:
Stiftsstad och universitetsstad, en av landets
äldsta och mest betydande medeltidsstäder, som
speglar utvecklingen från kyrklig metropol till
universitetsstad med expansiv utveckling under det
sena 1800-talet och 1900-talet. (Skolstad).
Uttryck för riksintresset:
Det oregelbundna medeltida stadsplanemönstret
med tillskott från senare tider, tomtstruktur,
platsbildningar.
Domkyrkan,
medeltida
hus, stadsvallen och andra lämningar från
medeltiden. Olika byggnader för universitetet
och det intellektuella livet. Stadssiluetten,
siktlinjer ut från staden och in mot Lund från det
omgivande slättlandskapet. Bebyggelsens skala,
volym och placering. Den sydskandinaviska
bebyggelsetraditionen med sina småskaliga hus i
tegel och korsvirke från den förindustriella perioden,
och den mer storstadsmässiga bebyggelsen från
1800-talets slut och 1900- talets början. Gaturummets
karaktär, platsbildningarna och gårdsrummen.
Stadens offentliga byggnader. Järnvägsmiljön
som en viktig faktor bakom 1800-talets
expansion. Handels- och hantverksgårdar, och
bostäder och bebyggelseområden som visar
levnadsförhållandena för skilda sociala skikt och
vid olika tidpunkter. Parker och planteringar, både
inne i det medeltida stadsområdet och i zonen
runtomkring, vilken dessutom präglas av många
institutioner och av villabebyggelse. Spår av gamla
infartsvägar, gränser och andra markförhållanden i
det som tidigare var obebyggda marker runt staden.

Utbredning av Riksintresse kulturmiljö för Lunds stadskärna (MK87)

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i anslutning till programområdet.
Röda byggnader är kulturhistoriskt värdefulla. Svarta byggnader är sådana
som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt
värdefull miljö.
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Tullkammaren

Bantorget

Tullkammaren är en kulturhistoriskt värdefull
byggnad, rödmarkerad i Bevaringsprogrammet.
Byggnaden uppfördes 1894.

Bantorget utformades som finrum i staden för
att möta resenärer till Lund. Torget anlades och
trädplanterades några år efter det att järnvägslinjen
öppnades 1856. I slutet av 1800-talet anlades även
den representativa bebyggelsen runt torget med
Grand Hotel från 1899 som tydlig fondbyggnad.

Tullkammaren från historiskt foto

Clemenstorget
Clemenstorget är markerad som ”kulturhistoriskt
och/eller miljömässigt värdefull gatusträckning
eller platsbildning” i Bevaringsprogrammet.
Clemenstorget anlades på 1890-talet i samband
med planeringen av området nordväst om den
forna stadsvallen. Vid denna tidpunkt fanns endast
bebyggelse vid torgets södra sida. 1894 uppfördes
även Tullkammaren vid torgets västra sida.
Tillskottet av byggnaderna i norr och öster gav
Clemenstorget en karaktär av samma art som den
vid Bantorget. Torget stensattes 1913, men fick sin
särpräglade gestaltning under 1940-talet då plataner
planterades och en yta avsattes för torghandel i
sydöst. Clemenstorgets södra del omvandlades
totalt på 1970-talet då det äldre byggnadsbeståndet
i Bytarebacken revs och gav plats åt ett affärs- och
kontorshus i det så kallade Fokushuset.

Bantorget

Godsmagasinet
Byggnaden uppfördes mellan 1857-59 och är ett av
landets äldsta järnvägsmagasin, kanske det äldsta
bevarade. Exteriörerna är väl bevarade med fasader
av handslagen tegel. Byggnaden används nu till
lokaler för restaurang och butiker. Tillbyggnadern
norrut är adderad på senare år.

Godsmagasinets södra gavel

Clemenstorget sett från ovan
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Klosterkyrkan
Byggnaden är skyddad enligt KML 4§. På platsen
anlades ett nunnekloster för benediktinorden
på 1100-talet. Klosterkyrkan i rött tegel är den
enda kvarstående delen av det forna klostret.
I sin nuvarande gestaltning härrör byggnaden
från 1300-talet. Omgivande kyrkogård ingår i
helhetsmiljön.

Folkskolorna i kv Klosterkyrkan
Den första skolbyggnaden uppfördes 1860 och
innehöll även lärarebostad. Efter tilltagande
urbanisering och befolkningsökning krävdes
ytterligare en skolbyggnad vilken uppfördes
1903. 1860-års skola innehåller en fast flygel med
putsade fasader, den förutsätts vara senare men
redan på stadskartor från 1875 och framåt finns en
flygel i detta läge, vilket kan tyda på att stommen är
ursprunglig eller åtminstone mycket tidig, eller att
en flygel ersatts med senare byggnadsdel i samma
läge. Skolgården är förenklad och asfalterad.

Klosterkyrkan

Folkskolorna

Tingsrä en
Den södra delen av tingsrätten är den äldsta delen.
Den innehåller huvudentré, foajé, förhandlingssalar
och en öppen atriumgård. Den stora tingssalen
känns igen utvändigt med sitt höga tälttak.
Byggnaden är typisk i sina material och formspråk
för Hans Westmans arbete vid denna tid och
uppvisar likheter med Katolska kyrkan i Malmö.
De tillbyggnader som gjordes 1975 av samme
arkitekt är mindre framträdande. Under 2010
tillgängliggjordes huvudentrén på ett varsamt sätt.
Tingsrätten

Sta onsbyggnaden
Byggnaden är uppförd 1856-59 troligen efter
ritningar av samme danske arkitekt som ritade
Malmö stationsbyggnad. Byggnaden har genomgått
flera ändringar och tillbyggnader med exteriörerna
tämligen väl bevarade. Den underjordiska passagen
är klädd med kakel och har tidigare haft överljus
som försett gången med dagsljus. Perrongtaken och
gc-bron över järnvägen är skyddade i detaljplan
med rivningsförbud.
Stationsbyggnaden
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