TORGSTRATEGI
- För en levande stadskärna

1.
INLEDNING
		
Bakgrund, avgränsningar och mål
		
Torg utanför stadskärnan
		Stadskärnans struktur
		Centrum i förändring
		
Brukare och målgrupper

3
4
5
6
7

2.
ANALYSER
		
Torg och andra offentliga ytor
		Karaktäristiska platser
		
Zoner och målpunkter
		
Året i Lund

8
9
10
11

3.
STRATEGIER
		
Strategier för en levande stadskärna		
		
Torgen som arena
		Prioriterat huvudstråk
		
Fyra torg - fyra karaktärer
			Clemenstorget
			Bantorget
			Stortorget
			Mårtenstorget		
		Stärka mellanrummen
		
Dygnet runt, året runt
4.
5.
TORGSTRATEGI - För en levande stadskärna
Tekniska förvaltningen 180703
Samråd har skett med Stadsbyggnadskontoret
och Kultur- och fritidsförvaltningen

GENOMFÖRANDE
Mer information/källor

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

BAKGRUND, AVGRÄNSNINGAR OCH MÅL

Lund står inför stora förändringar och det är viktigt att ta ett helhetsgrepp över torg och andra platser i staden för att kunna utveckla
dem i en medveten riktning. Det offentliga rummet har en viktig roll
som demokratisk arena och ska erbjuda något för alla oavsett ålder,
kön, etnicitet, socio-ekonomisk tillhörighet och funktionsvariationer.
Exempelvis är uteserveringar uppskattade inslag i stadsmiljön men det
måste även finnas attraktiva konsumtionsfria ytor där alla kan vistas på
lika villkor.
Utöver de centrala torgen finns det andra ytor i staden som fyller en
funktion som mötesplatser; mindre ytor eller mellanrum vars rumslighet och karaktär lockar till vistelse och ger en positiv upplevelse till den
som rör sig genom stadsrummet. Dessa mellanrum spelar en viktig roll
i det nätverk som våra offentliga platser bildar, både som egna platser
och för att koppla ihop och stärka de större torgen. I kommunen finns
det även andra offentliga platser som fyller viktiga funktioner för lundaborna, såsom stadsdelstorg. Dessa beskrivs kort på nästa sida, men
behandlas inte ytterligare i detta dokument.

Det goda
livet

Identitet
tradition

Vatten och
grönska

Kommunikation

Mötesplatser

Året runt
dygnet runt

Blomsterfägring

Lekfullhet
tillåtande

Evenemang

Mål
Våra torg och andra offentliga rum
i stadskärnan är en
viktig förutsättning
för att skapa en
attraktiv stad. De ska
tillsammans erbjuda en variation där
det finns något för
alla och utgöra en
tillåtande och inkluderande arena för
sociala möten och en
levande stadskärna.

Torgstrategins mål är i linje med kommunfullmäktiges mål att Lunds
kommun ska vara en attraktiv plats att leva och bo på. Torgen ska erbjuda en variation och bredd men sinsemellan ha starka tydliga karaktärer som gör dem till intressanta platser. Alla platser kan inte locka alla
men det ska finnas något för var och en.

att tillsammans skapa den attraktiva staden som är levande, tillåtande
och föränderlig. Det är människorna som gör staden och det är viktigt
att vi kan erbjuda jämlika, trygga, rena, tillgängliga platser utan konsumtionskrav, som kan användas över hela dygnet och året.

Det offentliga rummet är så mycket mer än den byggda miljön och det
är viktigt att samarbeta både förvaltningsöverskridande och externt för

Torgstrategin förhåller sig till andra dokument som behandlar stadskärnan, se sista sidan.

INLEDNING

3

TORG UTANFÖR STADSKÄRNAN
STÅNGBY

Utöver torgen i stadskärnan finns det andra torg som erbjuder service
och fungerar som mötesplatser; stadsdelstorgen i Lund samt de östra
tätorternas centrum. Till dessa hör Fäladstorget, Linero centrum, Karhögs torg, Klostergårdens centrum, Nöbbelövs torg samt centrum i
Stångby, Brunnshög, Södra Sandby, Dalby, Veberöd och Genarp.

NÖBBELÖVS
TORG

FÄLADSTORGET
BRUNNSHÖG

Stadsdelstorgen fyller en viktig funktion för vardagslivet för de boende
och har varierande karaktärer och innehåll. De ska i respektive stadsdel
fungera som en identitetsskapande plats som erbjuder förutsättningar
för möten, service och kommunikation. Dock behandlas de inte närmare i detta dokument då ett medvetet val har gjorts att fokusera på torg
och andra platser i stadskärnan.
På stadsdelstorgen ska det finnas uppställningsplats för food trucks,
tillgång till el, sittplatser samt service med god tillgänglighet och kommunikation. De ska fungera som attraktiva mötesplatser och erbjuda
närservice till de boende i området. Karaktär och utformning för respektive torg ska harmoniera med omgivande bebyggelse.

Mötesplats

Service

KLOSTERGÅRDEN C

LINERO
CENTRUM

KARHÖGS
TORG

Identitet

DALBY
Trekanten

SÖDRA SANDBY
Busstorget och Göranssons
rundning

VEBERÖD
Boddesplatsen

GENARP
Centrumparken
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STADSKÄRNANS STRUKTUR

En väsentlig del av staden utgörs också av mellanrummen mellan
husen som genom stadskärnans karaktäristiska gatunät skapar flera
sträckor med spännande rumslighet. Detta bör ses som en stor tillgång
för det offentliga rummet och de ytor som skapas mellan byggnaderna
bör utnyttjas på ett bättre sätt än idag - genom att ha ett helhetstänk
kring det offentliga rummet, från fasad till fasad.

use
t

Bilden till höger visar stadskärnans
struktur. Den yttre gränsen illustrerar
den gamla stadsvallen som det idag
endast finns kvar delar av. Genom
stadskärnan går Stora Södergatan/
Kyrkogatan/Bredgatan som en mittaxel, i övrigt är gatunätet relativt
oregelbundet. De fyra största torgen
(Clemenstorget, Bantorget, Stortorget och Mårtenstorget) är markerade
i svart. De är väldefinierade ytor som
utgör viktiga referenspunkter och
mötesplatser i stadskärnan.

Skomakaregatan öster om Stortorget är ett exempel på ett gaturum
där omgivande byggnaders vinklar bidrar till mindre, informella platser.
I skissen nedan är gaturummet skrafferat för att visa hur det breder ut
sig mellan fasaderna och skapar utrymmen. Genom att ta tillvara denna
typ av platser kan det offentliga rummet utnyttjas i större utsträckning
för att kunna erbjuda fler varierade miljöer. Till höger syns Adelgatan
med karaktäristisk kullerstensgata och låg bebyggelse med rosor intill
fasaden.

Sto
rto
rge
Rå
t
dh

Lunds identitet är nära kopplad till miljön inne i stadskärnan med sin
mångskiftande bebyggelse från olika tidsperioder och sitt slingrande medeltida gatunät. Gatorna kännetecknas av den lilla skalan, små
trånga gator som i flera kvarter kantas av lägre bebyggelse upp till tre
våningar.

dsSta llen
ha

Ovan skiss över hur gaturummet breder ut sig
längs Skomakaregatan. Till höger syns Adelgatan
med karaktäristisk kullerstensgata och låg bebyggelse med rosor intill fasaden.
Foto: Michaela Tellenmark
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CENTRUM I FÖRÄNDRING

Vi är inne i ett historiskt högt tempo när det gäller stadsbyggnad: det
planeras för nya stora bostadsområden samtidigt som delar av centrum byggs om. Det finns olika tolkningar för hur detta kommer att
påverka stadskärnan, men det som är säkert är att Lund kommer att
fortsätta växa både till yta och befolkningsmängd vilket skapar ett
underlag för centrum att växa.
Torgen har en viktig roll i stadens struktur som mötesplatser och med
pågående och kommande förändringar får de delvis nya roller. Exempel på detta är Clemenstorget, som påverkas av stationsområdets
ombyggnad samt anläggandet av spårvägen, och Mårtenstorget, vars
placering längst ifrån Lund C tydligare kommer att kunna kopplas till
de övriga torgen vid en utökning av centrum. Även Stortorget hamnar
i ett nytt sammanhang när Stadshallen byggs om och Rådhuset får nya
funktioner.
Det sker ständigt förändringar i Lunds centrum när det gäller utbud
av butiker och restauranger och centrumhandeln har klarat sig relativt bra med tanke på konkurrensen från externa köpcenter. Det är en
annan känsla att gå omkring i den småskaliga stadskärnan och detta är
också något som bör utnyttjas och lyftas för att Lund ska profilera sig i
regionen.

Foto: Miriam Preis

Foto: Kennet Ruona

Längs Klostergatan har det tillkommit flera restauranger och delikatessbutiker och gatan
har fått en nisch som matgata. Mårtenstorget är en självklar destination för många men har
potential att utvecklas.
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BRUKARE OCH MÅLGRUPPER

2754 ensamstående hushåll med barn

9800 boende i stadskärnan
41 000 studenter

67% med eftergymnasial utbildning
Inpendling 37 000
Utpendling 20 000

16 procent mellan 16-24 år

19 % födda utomlands

Trots att Lund är en studentstad syns inte studentlivet i någon större
utsträckning i centrum till vardags, då mycket av det är koncentrerat
mot stadens nordöstra delar, med utgångspunkt i Lundagård. Studenterna syns desto mer vid återkommande evenemang såsom Valborg
och Lundakarnevalen. Dock är inte Lund enbart en studentstad och
många som inte studerar söker sig till Malmö eller Köpenhamn på
grund av det större utbudet. Vad kan Lund erbjuda för att locka lundabor att stanna eller fler att besöka staden?
Tonåringar är också en viktig grupp som ofta blir förbisedd i planeringen av det offentliga rummet. Det är ingen köpstark grupp men har ofta
tid att vistas utomhus och är därmed viktiga för att göra staden mer
levande.

Vem är det offentliga rummet till för? Skissen ovan visar på det breda spektrum som kommunens befolkning utgör. Torget som plats har
sitt ursprung i antika Grekland där det fungerade som en demokratisk
arena där stadens invånare kunde göra sina röster hörda. Dagens torg
och offentliga platser bör spegla stadens befolkning och ge utrymme
för alla att ta plats i det offentliga rummet.
Lund har som studentstad en relativt ung befolkning. Den stora andelen studenter gör också Lund till en dynamisk stad med stor omsättning på befolkningen. Dessutom har staden en internationell prägel,
inte minst genom universitetet som lockar studenter och forskare från
hela världen. Dessa faktorer bidrar till en blandad befolkning, dock har
många den akademiska bakgrunden gemensamt vilket kan ses som en
homogeniserande faktor.

Foto: Miriam Preis

Foto: Miriam Preis

Platser och evenemang i det offentliga rummet lockar olika besökare och bör spegla befolkningen i stort. Det är viktigt att de är inkluderande och att alla känner att det finns något för
dem.
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TORG OCH ANDRA PLATSER
CLEMENSTORGET

Kartan visar olika typer av offentliga
platser - från definierade namngivna
torg till mindre, informella platsbildningar. Den visar hur de fyra största
torgen är sammankopplade genom ett
nät av mindre platser och stråk, där alla
delar är viktiga för en varierad helhetsstruktur och en levande stadsmiljö.
De heldragna pilarna representerar
stråk som redan fungerar medan de
streckade pilarna visar stråk med utvecklingsbehov/-potential. Bilden visar
även hur viktiga mellanrummen är, både
som egna platser och för att stödja de
stora torgen. Den visar också otydligheten i kopplingen mellan Stortorget och
Mårtenstorget, där både Stadshallen
och Botulfsplatsen spelar viktiga roller.

Petriplatsen

Västra
Stationstorget

Knut den Stores
torg

Lundagård

Bytaregränd

BANTORGET

Domkyrkoplatsen

STORTORGET

MÅRTENSTORGET

Kattesund
Botulfsplatsen
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KARAKTÄRISTISKA PLATSER

Så fort solen kommer fram på våren intas bänken längs Domkyrkans
södra sida och bänkarna på Stortorget av soltörstande lundabor. Även
Petriplatsen med sin grönska lockar många att slå sig ner. Dessa karaktäristiska lundaplatser har en historisk koppling till staden och fungerar
som mötesplats och vardagsrum - här blandas besökare och lundabor.
Utöver de etablerade platserna finns det många mellanrum i stadskärnan, se exempel nedan. I takt med att stadens struktur och dynamik
förändras krävs det att dessa ytor utnyttjas bättre för att nå upp till
dagens behov av mötesplatser. Funktioner som förr var självklara på en
plats måste omvärderas och i vissa fall bytas ut mot andra som skapar
det levande stadsliv vi vill ha. Hur ser lundabornas nästa favoritplats ut?

Till vänster dans i Kattesund under
Kulturnatten, Petriplatsen, som är en
av få gröna ytor i stadskärnan och
Domkyrkoplatsen där lundabor och
besökare samlas längs kyrkans södra
fasad. Nedan Kungsgatan samt Stortorget med dess solbänkar.

Foto: Meredith Andrews

Det finns även platser i anslutning till byggnader, såsom ytorna framför
Stadsbiblioteket, Stadshallen, Saluhallen och Konsthallen, som i större
utsträckning borde få sin karaktär utifrån byggnadens funktion. Många
verksamheter upplevs som anonyma utifrån och att luckra upp gränsen mellan inomhus och utomhus skulle gynna både verksamheter och
stadslivet.

Foto: Meredith Andrews

Foto: Per Nyberg

Foto: Kennet Ruona
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ZONER OCH MÅLPUNKTER
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Bilden visar på en bredd i stadskärnans
utbud som kan utvecklas genom att
ytterligare stärka specifika platser eller
stråk. Exempelvis har Mårtenstorget
stor potential att utveckla en nisch mot
mat och kultur med tanke på de starka
målpunkter som redan ligger vid torget
och som kan locka fler.

ntliv

Kartan visar hur de fyra största torgen
tangerar ett centralt område med fokus
på handel, restaurang och annan cityverksamhet. De färgade markeringarna
visar konceptuella zoner för transport,
handel, mat/deli, turism och studentliv.
Stjärnorna representerar viktiga målpunkter för kultur, nöje och transport.
Målpunkterna lockar olika brukargrupper och deras användning varierar över
dygnet och året.

handel

mat/deli
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Foto: Miriam Preis
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Även där kommunen inte står som avsändare ger evenemang i det offentliga rummet ett mervärde till stadsmiljön. För att skapa en levande
och föränderlig stadskärna måste kommunen se till att arenan - i detta
fallet våra torg och andra offentliga platser - stödjer och underlättar
för olika aktörer att genomföra arrangemang.
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VÅ R S T A D

Årshjulet visar exempel på händelser som syns eller kan synas i det
offentliga rummet. Vinterlund och Sommarlund är kommunens
arrangemangsplattformar och konceptet VårStad står för att Lund ska
vara Sveriges bästa vårstad. Dessa övergripande plattformar/koncept
ska återspeglas i stadens offentliga rum i form av utsmyckning, tillfälliga installationer, blomsterprogram, julbelysning etc. Därutöver finns
de veckovis återkommande evenemangen, såsom torghandel och
loppmarknad. En del arrangemang är utomhus och tar en naturlig plats
i det offentliga rummet - exempel på detta är Kulturnatten och Lundakarnevalen. Andra är inomhus men kan göra avtryck utomhus genom
utsmyckning kopplad till evenemanget.

en
aspel
Lund

ÅRET I LUND

Årshjulet visar exempel på händelser som syns eller kan synas i det offentliga rummet.
Vinterlund och Sommarlund är kommunens arrangemangsplattformar och konceptet
VårStad står för att Lund ska vara Sveriges bästa vårstad. Dessa övergripande plattformar/
koncept ska återspeglas i stadens offentliga rum i form av utsmyckning, tillfälliga installationer, blomsterprogram, julbelysning etc.
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STRATEGIER FÖR EN LEVANDE STADSKÄRNA

TORGEN SOM ARENA

Skapa fysiska förutsättningar för
evenemang och verksamheter samt
bejaka olika aktörers initiativ.

STÄRKA MELLANRUMMEN

!

Stärka stadens mellanrum för att
stödja de större torgen samt erbjuda
en större variation och dynamik.

DYGNET RUNT, ÅRET RUNT

PRIORITERAT HUVUDSTRÅK

Prioritera ett centralt huvudstråk som
stöds av ett nätverk av gator, gränder
och platser.

FYRA TORG, FYRA KARAKTÄRER
Renodla och utveckla de fyra största
torgens karaktärer så att de blir till
fyra unika individer.

#

Använda utsmyckning och belysning
för att variera det offentliga rummets
uttryck och funktion över dygnet och
året.

Genom dessa strategier ska Torgstrategins mål uppnås: att stadens
torg och andra offentliga platser tillsammans ska erbjuda en variation
där det finns något för alla samt utgöra en tillåtande och inkluderande
arena för sociala möten och en levande stadskärna.
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TORGEN SOM ARENA

Torg och andra platser definieras till stor del av det som händer på dem
och kommunen har en viktig roll i att tillhandahålla en arena som stödjer arrangemang och verksamheter samt erbjuder attraktiva komsumtionsfria ytor. Att bejaka olika aktörers initiativ ger ett ökat förtroende
för kommunen och en känsla av delaktighet, vilket stärker stadens sociala kapital. Det ska finnas en flexibilitet kring hur det offentliga rummet
kan och får användas, dock är det viktigt att avsändaren är tydlig samt
att torgens identiteter bibehålls.
För att skapa förutsättningar för evenemang krävs det en stödjande
infrastruktur i form av uppställningsytor, tillgång till el, avstängning av
trafik, sophantering, etc. Det ska även finnas tydlig information om
hur man ska gå tillväga för att hålla ett arrangemang. Torgens funktion
som handelsplatser är också viktig: torghandel, loppis, food trucks eller
butiker som tillfälligt använder gatan utanför är exempel på uppskattade inslag som bidrar till en föränderlig stadsmiljö och gynnar det lokala
näringslivet. Kommunens uppgift är att tillhandahålla en tillgänglig och
attraktiv arena, men det krävs också ett gemensamt ansvar och ett engagemang från näringsidkares och fastighetsägares sida för att skapa
en levande och upplevelserik stad som tar sig an de utmaningar som
centrumhandeln står inför som en möjlighet att utvecklas och ligga i
framkant.

Foto: Martin Olson

Foto: Meredith Andrews

Foto: Emmi Sundén

Foto: Kajsa Karlström

Genom att tillfälligt förändra en plats kan man få folk att se staden ur
nya perspektiv och få fler att ta plats i det offentliga rummet. Tillfälliga
installationer kan innefatta allt ifrån markbeläggning, möblering och
belysning till projektioner på fasader eller digitala lösningar. Att på detta sätt aktivera ytor medför en ökad trygghetskänsla, dessutom är det
ett bra sätt att marknadsföra staden på.
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PRIORITERAT HUVUDSTRÅK

Torgen i stadskärnan kopplas samman av ett nätverk
av gator och mindre platser. Genom dessa går ett
huvudstråk (lila pil) med en hög koncentration av
butiker, restauranger och kaféer. De turkosa linjerna illustrerar sekundära stråk som även de har ett
stort utbud av handel och restauranger. De rosa
streckade linjerna representerar ett nätverk av gator
som inte har samma utbud men som är viktiga som
alternativ och stöd till huvudstrukturen.
Huvudstråket ska prioriteras med avseende till drift
och utsmyckning och det ska ha förutsättningar för
tillfällig utsmyckning i form av krokar på fasader,
ställningar för vepor, etc. Detta medför en tydlighet kring flödena i stadskärnan där den övriga
strukturen inte är desto mindre viktig för att skapa
en dynamik mellan platser och stråk. Det är inte
alla verksamheter som vill ligga längs huvudstråket,
vissa har en profil som snarare behöver det lilla och
mindre generella.

CLEMENSTORGET

BANTORGET

STORTORGET

MÅRTENSTORGET
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FYRA TORG - FYRA KARAKTÄRER
CLEMENSTORGET: STADENS FOAJÉ
Som det första besökaren möter vid ankomsten till Lund blir Clemenstorget stadens ansikte utåt och dess entré. Kunskapsstråket
tar avstamp här med spårvägen och torget blir ett möte mellan den
gamla stadskärnan och den nya staden. Stationsområdet är en självklar målpunkt i staden och Clemenstorget fungerar som en nod för
transport och kommunikation, samtidigt som det erbjuder utrymme
för möten och stadsliv.
Clemenstorget anlades på 1890-talet utanför den medeltida stadskärnan i nära anslutning till järnvägsstationen och står idag inför
stora förändringar i och med byggandet av spårvägen och ombyggnationen av Lund C. Torgets ombyggnad innebär bland annat att det
förlängs över Bangatan, att cykelparkeringen tas bort från torgets
yta samt att en spårvagnshållplats byggs centralt på torget. Den nya
gestaltningen har sin utgångspunkt i träden och andra befintliga element och den förädlar torgets karaktär samtidigt som det kommer
att ansluta till den nya stationen. Torghandeln finns kvar.

Det regnar - ska vi ta
vagnen upp till mötet
på ESS istället?

Vi tar nästa tåg till Köpenhamn istället, så vi hinner
gå en runda i Lund först

HÅLLPLATS
SPÅRVAGN

LUND C

BOULE

I didn’t know there’s so
much more to Lund than
the Cathedral!

TORGHANDEL
UTESERVERING

Entré till staden
Detta är Lund
Kommunikation

Som det första besökaren möter vid ankomsten till Lund blir Clemenstorget stadens ansikte utåt och dess entré. Här möts nytt och gammalt och stadens delar kopplas samman.
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FYRA TORG - FYRA KARAKTÄRER
BANTORGET: DET GRÖNA TORGET
Bantorget har en unik karaktär som både torg och park - ett grönt
torg. Det har i motsats till stadens äldre torg aldrig varit ett handelstorg utan ett prydnadstorg sedan det planterades 1867 som Lunds första kommunalt anlagda plantering. Idag upplevs Bantorget främst som
ett parkrum som många passerar på väg till Lund C eller mellan stadens
västra och centrala delar. I torgets förädling höjs körbanorna till nivå
med trottoarerna och skapar en miljö där torget sträcker sig från fasad
till fasad.

UTESERVERING

Äntligen sol! Var inte
vintern ovanligt lång
i år?

KLOSTERGATAN

LUND C
Ska vi ta en AW
på Grand?

Torget omges av vackra fasader såsom Grand Hotel och Holmbergska
palatset och dess klassiska uttryck förstärks med en ny fontän, markbeläggning och vackra detaljer. Längs med torgets diagonala stråk
anläggs en sittmur och den befintliga gräsytan höjs upp. Både Lilla
Fiskaregatan och Klostergatan som är starka stråk utgår från Bantorget vilket gör det till en viktig entré till staden från Lund C. Den nya
gestaltningen skapar fler möjligheter för besökaren att stanna upp och
vistas på platsen, även utan att konsumera.

GRAND HOTEL
Gå du och shoppa
så väntar jag här vid
fontänen

LILLA FISKAREGATAN

STADSPARKEN

Grönt torg
Uteserveringar
Vatten

Bantorgets unika karaktär är att det är en blandning av torg och park. Dess pågående ombyggnad förädlar befintliga kvaliteter och skapar bättre förutsättningar för möten.
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FYRA TORG - FYRA KARAKTÄRER
STORTORGET: STADENS HJÄRTA
Stortorget är Lunds äldsta torg som på medeltiden var en utvidgning
av Stora Södergatan i en trekantig form som framträder än idag. Under
lång tid var det stadens viktigaste handelsplats och idag är Stortorget
det naturliga hjärtat bland stadens torg och det självklara valet som
samlingsplats för manifestationer, valbodar och liknande. Det är det
folkliga torget som passar lika bra till vardagshäng som till konserter
och evenemang. Soliga dagar är bänkarna på torgets norra del fullsatta
och skulpturen Rymdfält av fred av Eduardo Chillida, i folkmun kallad
Klumpen, är en självklar mötesplats för många.
Stadshallskvarterets ombyggnad tillsammans med Rådhusets ändrade
funktion kommer att påverka Stortorgets dynamik och flödet vidare
mot Mårtenstorget. I samband med dessa förändringar bör Stortorget
förnyas. Beroende på Botulfsplatsens framtida funktion ska den gestaltas och anpassas till både Stadshallen, Stortorget och Saluhallen. Det
finns idag en stark koppling mellan Stortorget och Bantorget via Lilla
Fiskaregatan, som ytterligare kan stärkas genom att höja upp Stora
Södergatans körbana.

Look at all those swedes
enjoying the sun, must
be hard here in winter...

LILLA FISKAREGATAN

Kom ner till stan,
jag väntar på dig vid
Klumpen!

STORA SÖDERGATAN

SOLBÄNKAR

SKOMAKAREGATAN

RÅDHUSET
Undrar vad som
händer i Stadshallen i helgen?

STADSHALLEN

Mötesplats
Det naturliga hjärtat
Demokrati

BOTULFSPLATSEN

Stortorget är stadens naturliga hjärta där man möts, demonstrerar och lapar sol. Stadshallskvarterets ombyggnad kommer att påverka torgets dynamik och flöden.
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FYRA TORG - FYRA KARAKTÄRER
MÅRTENSTORGET: MARKNADSTORGET 2.0
Mårtenstorget anlades på 1840-talet när staden expanderade och
består idag till största del av en öppen yta som främst används till
torghandel och parkering. I och med ombyggnationen av Saluhallen
och den upphöjda körbanan väster om torget upplevs torgytan nu mer
sammanhängande och med sin öppna yta finns det stor potential i att
omgestalta och förnya Mårtenstorget till ett modernt marknadstorg
utifrån befintliga attraktiva funktioner.

STADSTEATERN

KONSTHALLEN
UTESERVERING

Mårtenstorget är det torg som ligger längst ifrån Lund C och kopplingen till Stortorget bör stärkas för att tydligare integrera torget i huvudstråket. En konsekvens av att Mårtenstorget ligger som det gör är att
det upplevs som det lokala torget för lundensaren - detta ger en positiv känsla av att hitta en alternativ plats med lokal och lekfull karaktär.
Ytan har bra förutsättningar som evenemangsplats och skulle kunna
vara en varierande och tillåtande yta. Uteserveringarna längs torgets
norra sida tillsammans med Saluhallen skapar förutsättningar för en
ännu tydligare prägel av mat- och marknadstorg. Det finns även viktiga
målpunkter för kultur- och nöjesliv på och i närheten av torget och det
planeras för bostäder och verksamheter i Kv Galten söder om torget.

Efter utställningen
ska jag prova något
nytt på Saluhallen

SALUHALLEN

LEK & KONST

Vi går och
leker medan du
handlar!

Det är så nice på Mårtenstorget, man träffar
alltid någon man känner

EVENEMANG

TORGHANDEL

Marknad
Kultur & mat
Lekfullhet

KV GALTEN

Mårtenstorget är ett handelstorg med lokal karaktär och har förutsättningar att få en
tydligare nisch mot kultur och mat.
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STÄRKA MELLANRUMMEN

Clemenstorget
Lund C
Juridicum
Knut den
Stores torg

Bantorget

förhåller sig till omgivande platser och stråk och hur viktiga de är för
stadens helhetsstruktur. En mindre plats kan erbjuda en annan mer
intim känsla än ett stort torg, dessutom kan de vara att föredra under
årets kalla del. Dock utnyttjas ofta inte dessa ytor till sina fulla potential. I takt med att staden förändras kan funktioner behöva omvärderas
och eventuellt flyttas för att möta dagens behov av mötesplatser och
vistelseytor. Exempelvis är cykelställ viktiga men bör placeras på ett
sätt som främjar stadslivet.

Klostergat

an

Lunds stadskärna karaktäriseras till stor del av det medeltida gaturummet och dess gränder och mellanrum. I dessa finns en till stor del
outnyttjad potential för att skapa mötesplatser. Genom att ta ett
helhetsgrepp kring stadskärnan och ha ett sekventiellt tänk kring
nätverket av offentliga platser kan dessa mindre platsbildningar eller
mellanrum användas som viktiga element för att koppla torgen till en
större struktur. Detta skapar en mer dynamisk upplevelse när man rör
sig genom staden och en större variation platserna emellan.
Skissen ovan visar ett exempel på mellanrum runt korsningen Bytaregatan/Knut den Stores gata. Här syns det tydligt hur mellanrummen
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DYGNET RUNT, ÅRET RUNT

Stadens utsmyckning lyfter fram årstidsväxlingarna och låter dem synas i det offentliga rummet och detta ska tydligare kopplas till det som
händer i form av evenemang och högtider. Det ska synas när något är
på gång och det ska finnas infrastruktur för detta i form av krokar på
fasader, hållare för vepor, fästen för markangöring, etc. Detta ska prioriteras längs huvudstråket. En utökad dialog med fastighetsägare och
näringsidkare där dekorationer och teman samordnas ger större effekt
både för stadsmiljön och den enskilda verksamheten.
Vi använder staden på olika sätt under året. Under sommarhalvåret är
det lätt och härligt att vistas utomhus medan det kan ta emot på vintern. Då är en lösning att satsa mer på stadens mellanrum och mindre
platser, som erbjuder en mer skyddad miljö. Även belysningen spelar en
viktig roll under dygnets och årets mörka delar. Exempelvis finns det
många fina byggnader som skulle lyftas med fasadbelysning, samtidigt
som det gör staden tryggare och vackrare. Även här måste kommunen
föra en dialog med fastighetsägare och hitta lösningar för samfinansiering, drift, etc.
Genom att använda digitala lösningar i form av hashtags, appar, audio
guides, etc kan platser eller evenemang marknadsföras utanför den
fysiska platsen. I en alltmer digitaliserad värld bör kommunen på vissa
platser bidra med wifi och laddningsstationer. Stadsmiljön ska erbjuda
en helhet som känns spännande och inkluderande, både för lundabor
och besökare. Detta bidrar även till branding och marknadsföring av
staden.

Foto: Christiaan Dirksen

STRATEGIER

20

GENOMFÖRANDE

CLEMENSTORGET
Steg 2

TILLFÄLLIGT

FUNKTIONER

Ombyggnation
Lund C
Knut den Stores
BANTORGET
Steg 1

Nordsydliga
stråket

DIGITAL DIMENSION

#!

?

Sommarlund
EVENEMANG

Klostergatan

Föreningslivet

STORTORGET
Steg 3
Botulfsplatsen

Julbelysning
Pop-up

MÅRTENSTORGET
Steg 4
Kv Galten

När det gäller de stora torgen bör Stortorget byggas om efter Bantorget och Clemenstorget och därefter Mårtenstorget. Kopplingen torgen emellan behöver stärkas och här är Botulfsplatsen och Stadshallen
viktiga pusselbitar.
Detta dokument har ingen tidsmässig avgränsning och det ska snarast
implementeras i berörda verksamheter. Genom att tillämpa de beskrivna strategierna kommer vi att uppnå torgstrategins övergripande målsättning: att skapa en attraktiv stad med en bredd och variation som
erbjuder något för alla. En ökad kommunikation och samordning både
internt och externt är en förutsättning för ett lyckat resultat.

BESTÄNDIGT

Kattesund

TILLFÄLLIGA
INSTALLATIONER

VARDAGSLIVET

Långlördag

FYSISK PLATS

AKTÖRER

KOMMUNEN
Tekniska förvaltningen
Kultur och fritid
Stadsbyggnadskontoret
Serviceförvaltningen

EXTERNA AKTÖRER
Fastighetsägare
Näringsidkare
Universitetet
Citysamverkan
Föreningslivet

Det är många aktörer som berörs och ansvarar för det offentliga rummet och ett
utökat samarbete är av stor vikt för att skapa en levande stadsmiljö.
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