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Vision
Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet.

I Lund har kunskap förändrat världen i mer än 1000 år. Nytänkande och problemlösande ligger i vår natur. Vi hämtar kraft i historien för att tillsammans med andra
skapa framtiden.
Lund är en plats där du kan vara dig själv, där du vill bo, utvecklas och bidra till
framtiden. Här finns en unik kunskapskultur där olikheter berikar. Vi vågar tänka
stort och visa handlingskraft. Genom öppenhet och tillit till varandra låter vi
idéerna växa till hållbara lösningar på dagens och morgondagens utmaningar.

Tillsammans kan vi mötas, skratta och lösa världsproblem. Genom att visa vägen
och inspirera andra visar vi att Lund är ett levande och ledande kunskapscentrum
som gör skillnad.
Då, nu och i framtiden. Här och i världen.

Lämna synpunkter på förslaget

Nu är det dags att lämna synpunkter på detta förslag på fördjupning av
översiktsplanen för Källby. Det måste du göra skriftligt och senast den
25 oktober 2019.
Dina synpunkter lämnar du via websidan lund.se/kallby, skickar med
e-post till stadsbyggnadskontoret@lund.se eller som brev till
Stadsbyggnadskontoret, Lunds kommun, Box 41, 221 00 Lund.
Skriv FÖP Källby i ämnesraden eller på kuvertet.

Det här dokumentet och en miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning finns
på lund.se/kallby. Där finns även information om planerade
dialogaktiviteter.

Vad är en fördjupning av översiktsplanen?

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan
för hela kommunen. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut
om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön
ska användas, utvecklas och bevaras. En översiktsplan är vägledande, till
skillnad från detaljplaner som är juridiskt bindande. I Lunds kommuns
översiktsplan, Kf 2018-10-11, formuleras kommunens långsiktiga viljeinriktning. En fördjupning av översiktsplanen är en vidareutveckling av den
kommunomfattande översiktsplanen. En fördjupning kan omfatta ett tematiskt område eller en geografisk del av kommunen, såsom en stadsdel. I en
fördjupning preciseras den kommunomfattande översiktsplanens intentioner eller så föreslås ändringar.
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En fördjupning av översiktsplanen upprättas enligt planprocessen som
anges i plan- och bygglagen: samråd – utställning – antagande – laga kraft.

Sammanfattning
2024 står en ny järnvägsstation klar vid Klostergården. Huvudfrågan i detta samrådsförslag är hur Lund bäst kan dra nytta av en ny pågatågstation i ett av Lunds
mest attraktiva lägen, nära stadskärnan och nära Höje å – Lunds stads vattendrag.
Den nya stationen kommer att bli en central del i områdets utveckling – nya bostäder, service och kontor kommer att byggas och idrotts- och rekreationskvalitéer
utvecklas i närområdet. Målet är en mer blandad stadsdel som växer fram under
längre tid.
Källby och sydvästra Lund pekas ut som ett av de viktigaste utbyggnadsområdena
i den nyligen antagna översiktsplanen. Detta förslag utgår också från översiktsplanens tre målområden om ett växande, grönare, mer nära och levande Lund.

Målbilden för området är ”Höje å stationsområde – en förtätad, naturnära och historisk livsmiljö för boende, verksamma och besökare”. De viktigaste strategierna för att
uppnå detta är:
•
•
•
•

Bygg blandad stad utifrån stationen.

Utveckla och prioritera Höjeådalens friluftsliv och naturvärden.
Koppla ihop området.

Etablera aktivitetsstråket mellan Arenan och Källbybadet.

Förslaget utreder ett antal nyckelfrågor som är väsentliga i den fortsatta planeringen – hur man rör sig i området idag och hur man vill röra sig i framtiden, hur nära
man kan bygga järnvägen och hur behovet av idrott och rekreation ser ut i ett Lund
som växer. Andra viktiga delar som vägs in är hur man kan använda marken som
blir tillgänglig när reningsverket flyttar och hur snabb utbyggnadstakten ska vara i
området.

Två förtätningsalternativ har tagits fram för att vara underlag till diskussion om
hur Lund ska nyttja marken. Båda visar hur det blir plats för fler bostäder och
verksamheter samtidigt som rekreation är en mycket viktigt del i Källby och västra
Klostergården. Skillnaden mellan de två alternativen är bland annat var man väljer
att utveckla idrotten – nära stationen eller närmare Höje å, hur utbyggnadsområdet
väster om järnvägen knyter ann till befintlig bebyggelse och hur nära Höje å och
Källby dammar man låter staden komma.
Förtätningsalternativen visar ytor för blandad bebyggelse på 42 respektive 44
hektar som beräknas rymma cirka 3000– 4000 bostäder. Inom utbyggnadsdelen
Källby och västra Klostergården (37–39 hektar) ryms cirka 3000 bostäder. Med en
utbyggnadstakt som samspelar med övriga utbyggnadsområden i Lunds kommun
skulle cirka 2000 bostäder (26 hektar) behövas inom Källby och västra Klostergården fram till 2040.

Som underlag för samrådsdiskussion finns också en mobilitetskarta, som är samma
för båda förtätningsalternativen. Kartan visar hur man kan röra sig till, från och
inom området, där cykel är det prioriterade färdmedlet. Sunnanväg förlängs med
en passage under järnvägen till den västra sidan som är öppen för gång, cykel och
kollektivtrafik. Förslaget visar också en entrégata i Högbovägens förlängning och
möjligt läge för en ny entrégata till området, från väg 108, Staffanstorps kommun
och över Höje å.
Alternativen analyseras i miljö- och hälsokonsekvensbeskrivningen där det även
finns specifik data för förutsättningar – ett uppslagsverk för fakta om området.

Om processen

Uppdraget att ta fram ta fram en fördjupning av översiktsplanen för området fick
stadsbyggnadskontoret 2014. 2017 beslutade byggnadsnämnden om en inriktning
som innebar att planeringen ska utgå från att reningsverket ska flytta. 2018 antogs
Lunds kommuns översiktsplan, där området närmast stationen visas som blandad
bebyggelse och då nystartade också arbetet med fördjupningen av översiktsplanen
för Källby. Under hösten 2019 är det samråd för detta planförslag. Slutsatserna från
samrådet kommer att ligga till grund för det vidare arbetet i planprocessen.
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Förutsättningar och källförteckning
Se miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning

Planhandlingen och miljö- och hälsokonsekvensbeskrivningen har upprättats av strukturavdelningen, Lunds stadsbyggnadskontor i ett
förvaltningsöverskridande samarbete med
strategisk ledningsgrupp, projektledningsgrupp,
arbetsgrupp och specialistteam.
Cecilia Hansson, projektansvarig
Strategisk ledningsgrupp
Carin Hillåker, kommunkontoret
Marcus Horning, stadsbyggnadskontoret
Anita Wallin, tekniska förvaltningen
Björn Berséus, miljöförvaltningen
Urban Olsson, kultur och fritidsförvaltningen

Ledningsgrupp
Cecilia Hansson, strukturavdelningen, SBK
Britt Steiner, samhällsplanering, KK
Tove Möller Andersson, näringsliv och turism, KK
Ole Kasimir, planavdelningen, SBK
Christian Rydén, trafikenheten, SBK
Anita Wallin, mark och exploatering, TF
Karl-Oskar Seth, park och natur, TF
Dan Kanter, fritid, kultur och fritid
Annika Eklund, kultur, kultur och fritid
Arbetsgrupp

Charlotte Hägg Reader, projektledare, SBK
Susanna Bruzell, hållbarhetsstrateg, SBK
Ann Jankelius, mobilitetsstrateg, SBK
Wide Persson, illustrationer och layout, SBK
Petra Kling Gutenwik, kommunikatör, SBK
Lena Bengtsson, projektutvecklare Mark och
exploatering, TF

Bidrag till texter: Henrik Borg, stadsantikvarie
(SBK), Magnus Eckeskog, Anna Helgeson och
Janine Österman från Park och Natur (TF), Karin
Larsson, Kultur- och fritidsförvaltningen.
Diskussioner har hållits med Stefan Andersson
och Rolf Erlandsson (TF) om mark och miljö,
med Åsa Nyberg (SBK), Clara Lundqvist och Maria Carping (TF) om Station Klostergården, med
Maria Carping om mobilitet och exploateringskostnader, med Gustav Svensson, barn- och skolförvaltningen och Henrik Nygren (KK) om skolplanering, med Lisa Gunnefur och Mats Hagberg
(KK) om hälsa och trygghet och med fastighetsägare på verksamhetsområdet angående mobilitet,
risk, buller och kulturmiljö.
KK = kommunkontoret

SBK = stadsbyggnadskontoret
TF tekniska förvaltningen

Tidig dialog har hållits med boende, verksamma
och representanter för föreningsliv och fastighetsägare.
Beställare är byggnadsnämnden på uppdrag av
kommunstyrelsen.

Foton stadsbyggnadskontoret om ej annat anges.
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Planområde för fördjupning av översiktsplanen för Källby, med stationsläge.

Bakgrund
Avgränsning av planområdet
Planområdet sträcker sig över cirka 400 hektar, från
Värpinge by i väster till Sankt Lars i öster.
Höje å, som till stora delar även utgör kommungräns
avgränsar området i söder och Stattenavägen och
Trollebergsvägen i norr. Inom området bor idag
cirka 8700 personer.
Fokus för planarbetet ligger på utvecklingen kring
den nya pågatågstationen, Station Klostergården,
hur området kopplar till centrum och till omgivande
stadsdelar samt Höjeådalens utvecklingspotential.
Värpinge by och Sankt Lars ses som målpunkter
inom området. Det pågår detaljplanearbete inom
Sankt Lars.

Källby är namnet på ett område inom en
gammal traktgräns som järnvägen klöv i två delar på
1880-talet. Målet är att utvecklingen kring stationen
ska väva ihop de två sidorna om spåret igen.
Idag utgör järnvägen gräns mellan stadsdelarna
Väster och Klostergården. I planhandlingen
benämns utbyggnadsområdet väster om järnvägen för Källby och utbyggnadsområdena öster om
järnvägen för västra Klostergården samt förtätning
utmed Sunnanväg och Stattenavägen.

Källby
västra Klostergården

Dagens stadsdelsgränser och marking av delområden inom
planområdet.

BAKGRUND
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Politiska beslut
2014-03-20 beslutade byggnadsnämnden att ge
uppdrag åt stadsbyggnadskontoret att ta fram ett
förslag till fördjupning av översiktsplan för sydvästra Lund. Fördjupningen ska ge en helhetsbild
över framtida utvecklingsmöjligheter i den delen av
Lund, definiera en vision för stadsdelen och
konkretisera strategier för att uppnå visionen.
Inom ramen för arbetet definieras ett stationsläge
och en etappvis utbyggnad sätts i relation till övrig
utbyggnad i Lunds kommun.

Beslut om inriktning

2017-02-16 beslutade byggnadsnämnden om förslag till inriktning för det fortsatta arbetet:
• Det fortsatta arbetet ska utgå från att
reningsverket flyttar från området.

• I det fortsatta arbetet ska möjligheten för flytt
alternativt nedgrävning av kraftledningen
undersökas.
• Målbilden och ambitionsnivån för stationsområdet ska tas fram i nära dialog med
fastighetsägare, boende och föreningslivet.

• Kommunen ska vara proaktiv och säkerställa
att målbilden genomförs genom att initiera
och/eller stödja strategiska projekt som driver
utvecklingen i önskad riktning.
• Ett samarbete med Staffanstorps kommun
kring en gemensam långsiktig målbild för Höje
å rummet och stationsområdet ska påbörjas.

Staffanstorp

Lunds och Staffanstorps kommuners politiker och
tjänstepersoner har under 2017 och 2018 i en serie
workshopar arbetat fram en gemensam målbild och
strukturbild för Höje å området samt definierat
viktiga samverkansfrågor.
Målbild

”Höjeå stationsområde – en förtätad, naturnära och
historisk livsmiljö för boende, verksamma och
besökare.”
Samverkansfrågor
• Konsekvenser av utbyggnaden av järnvägen
(buller med mera).
• Kraftledningen (flytt/nedgrävning).
• Reningsverket (flytt)

• Vägfrågor (anslutningar väg 108 med mera).

Ytterligare samverkansfrågor som har diskuterats
är: Höje å och naturvärden, befintliga verksamheter,
rekreation och idrott, vatten och avlopp, kollektivtrafik, kommunal service, etappindelning och
kommersiell service.
Kulturmiljöintressen behöver också diskuteras
speciellt med hänsyn till Sankt Lars och Höjeådalen.

• Samspelet mellan ett grönt och blått stadsnära
rekreationsområde och det gröna i en urban
miljö ska vara en viktig del i målbilden.
Fördjupningen av översiktsplanen för Källby visar
hur politiskt förankrade strategier och ställningstaganden i översiktsplanenen för Lunds kommun
(Kf 2018-10-11) konkretiseras inom området.

Målet är att fördjupningen av översiktsplanen ska
utgöra ett planeringsunderlag som visar hur olika
planeringsfrågeställningar är beroende av och förstärker varandra. Fördjupningen ska visa målbilder
för Källby i olika etapper med förankring i stationsutveckling 2024, reningsverkets flytt 2028, industriverksamheters flytt från Lyckebacken samt kopplat
till övriga utvecklingsområden i kommunen fram till
2040.

Fördjupningen visar hur området långsiktigt ska
utvecklas, förvaltas, skyddas och nyttjas samt hur
olika intressen ska prioriteras. Fördjupningen ska
också förstärka och konkretisera kommunens vision
och underbygga en attraktiv identitet för Källby.
Station Klostergården och Höjeåområdet och dess
potential för stadsutveckling respektive utveckling
av rekreation, flora och fauna samt etapptänk för
genomförande ligger i fokus.
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Lunds kommuns översiktsplan

Lunds kommuns översiktsplan (KF 2018-10-11) anger inriktningen för kommunens långsiktiga utveckling av den fysiska miljön. Inom planområdet visas
blandad bebyggelse, avgränsad av Maskinvägen, kraftledningen, en bit söder om Höjeåvägen, Västanväg och
Nordanväg. Grönområdena och åkermarken väster
om ny blandad bebyggelse, visas som utbyggnad efter
2040. Blågröna huvudstråk visas som ett nätverk som
kopplar ihop området med sin omgivning. För infrastruktursatsningar visas stationsläge, en förlängning
av Åkerlund & Rausingsväg till väg 108, en passage
under järnvägen i Sunnanvägs förlängning samt
stadsutvecklingsstråk utmed Sunnanväg.
Översiktsplanen fastställer mål för Det växande Lund,
Det gröna Lund och Det levande och nära Lund. Fördjupningen har tagit avstamp i dessa målformuleringar för Det växande Källby, Det gröna och blå Källby, Det
levande och stationsnära Källby.

Tillväxttakt

Lunds översiktsplan pekar ut utvecklingsriktningen
för kommunen som möjliggör 26 000 nya bostäder
i Lunds kommun till 2040, med en utbyggnadstakt
om 1200 bostäder/år. Av dessa ska två tredjedelar
möjliggöras i staden Lund, det vill säga 17 500 nya
bostäder i Lunds stad till 2040 med en utbyggnadstakt om cirka 800 bostäder/år. Brunnshög och Kunskapsstråkets utbyggnadstakt är satt till 300–400
bostäder/år. Mellan utbyggnadsområdena Västerbro,
Källby, samt övriga projekt inom Lunds stad ska 400–
500 bostäder per år fördelas.

Utdrag ur Lunds kommuns översiktsplan (KF 2018-10-11).

Lunds kommun:
1200 bostäder per år

Brunnshög och
Kunskapsstråket:
300–400

Tätorter och
landsbygd:
400

Källby, Västerbro, Södra
Råbylund, Söderport, Stenkrossen & övriga projekt i
staden:
400–500

Fördelning av utbyggnader av bostäder per år inom Lunds kommun.
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Samrådsförslag
Under samrådet vill vi skapa en förståelse för områdets komplexitet och utifrån
det diskutera var man ska bygga, var man ska utveckla grönska och var man vill
utveckla idrott. Två platser är de allra viktigaste utifrån det resonemanget:
• Området runt Station Klostergården, med en ny pågatågstation som invigs
2024.
• Området vid Höje å – Lunds stads vattendrag.

Slutsatserna från samrådet kommer att ligga till grund för det gestaltningsförslag
som ska tas fram i nästa skede i planarbetet, inför utställningshandlingen.

Som underlag för diskussionen visar vi två förtätningsalternativ, en mobilitetskarta
och strategier för ”Det växande Källby”, ”Det gröna & blå Källby” och ”Det levande
& stationsnära Källby”. Förtätningsalternativen analyseras jämte ett nollalternativ
i en miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning. I denna finns också specifik data för
förutsättningar – ett uppslagsverk för fakta om området.
Fokus under arbetet med denna samrådshandling har varit att analysera och utreda ett antal frågor som är avgörande för att komma vidare i gestaltningsarbetet
och för etappindelning:
• Hur rör man sig till, från och igenom området?

• Hur nära järnvägen kan man bygga i förhållande till risk och buller?

• Hur ser behovet av ytor för idrott och rekreation ut i en växande stad?
• Hur stor del av kommunens bostadsutbyggnad ska Källby och västra
Klostergården stå för inom planperioden?

• Hur ser förutsättningarna ut för Källby dammar efter reningsverkets flytt?

Planprocessen

Samrådsförslaget skickas ut till kommunens förvaltningar, myndigheter och allmänhet för att hämta in synpunkter och information från olika gruppers
intresseområden. Alla synpunkter sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse. Därefter avvägs olika intressen och ett mer detaljerat förslag tas fram
där kvartersstruktur och olika funktioners placering visas i en utställningshandling. Utställningshandlingen skickas ut för att inhämta synpunkter på samma
sätt som samrådshandlingen. Synpunkter sammanställs och kommenteras i ett
särskilt utlåtande.
En antagandehandling tas därefter fram för att godkännas av byggnadsnämnden
och antas av kommunfullmäktige.

2018
Arbete
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2020

2019

SAMRÅDSFÖRSLAG

Tidig
dialog

Samråd

Tid för synpunkter

2021
Arbete

Utställning

Tid för synpunkter

Godkänd &
antagen plan

Lund C

Kra�ledningens koncession
har gå� ut

Reningsverket ﬂy�ar 2028,
skyddsavståndet avlägsnas och
Källby dammar omvandlas

Målpunkter för idro�

4 - spår och ny
pågatågsta�on 2024
poten�al
buller och risk

400 m

Höje å, Lunds stadsnära
rekrea�onsområde
Staﬀanstorps kommun

Förutsättningar inom planområdet som påverkar utbyggnadsriktning och takt.

Förtätning i pågatågstationsläge

Huvudfrågan är hur Lund bäst kan dra nytta av ett nytt pågatågstationsläge i
Källby. Förtätningsalternativen visar på olika prioritering av hur marken används.
Var ska man bygga och var ska man inte bygga? Var ska man utveckla grönyta och
var ska man integrera grönyta inom blandstaden?
Likt översiktsplanen visar fördjupningens båda alternativ grönyta utmed Höje å
och blandad bebyggelse på marken som idag har verksamheter väster om järnvägen. Sunnanväg förlängs med en passage under järnvägen till den västra sidan
och är öppen för gång, cykel och kollektivtrafik.

Fördjupningen visar vidare att en ny väg, från Staffanstorp och väg 108 och över
Höje å kan, om och när den i så fall blir aktuell, utformas som entrégata till området
och inte för genomfart till Lunds centrum. Källby kan kopplas mot Trollebergsvägen via Högbovägen. Verksamheter, service, kontor eller idrott visas som en
buffertzon mellan järnvägen och de bostadskvarter som finns bakom. Längs
Sunnanväg förtätas på befintliga parkeringsytor.
Den övergripande mobilitetsstrukturen är den samma i båda alternativen och
beskrivs på mobilitetskartan sidan 32. Den visar gång- och cykelkopplingar, bussgator, mobilitetshus och ett snabbcykelstråk till Malmö.

Skillnaden mellan de två förtätningsalternativen är hur stadsutveckling eller utveckling av rekreation och idrott ska ta plats på de kommunala markområdena −
reningsverkets tomt, marken med koloniträdgårdar utmed Maskinvägen och marken med idrottsplaner öster om järnvägen. Mellan alternativen skiljer det endast
1,7 hektar i utbyggnadsytor för blandad bebyggelse.

Förtätningsalternativen bedöms i miljö- och hälsokonsekvensbeskrivningen jämte
ett nollalternativ.

SAMRÅDSFÖRSLAG
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Markanvändning
Två förtätningsalternativ har tagits fram för att vara underlag för diskussion om hur Lund
ska välja att bäst nyttja marken. De delar som är gemensamma för alternativen redovisas
på föregående sida. Här förtydligas skillnaderna mellan alternativen.

ca 6,0 Ha

Ca 0,4 Ha
Ca 0,8 Ha

Ca 2,7 Ha

Förtätningsalterna�v 1
Ca 2,1Ha

Planområde avgränsning
Ca 25,4 Ha

Fyrspårig järnväg

Ca 0,5 Ha

Sta�on Klostergården, pla�ormar med entréer
Beﬁntlig ravin med Lyckebackens gravhög
Ca 8,2 Ha

Blandad bebyggelse, innehåller bostäder,
service, verksamheter och grönytor
Blandad bebyggelse, större andel verksamhet/service

ca 3,9Ca
Ha1,4 Ha

Blandad bebyggelse, plats för föreningsliv i
bo�envåning
Omvandlingsområde, innehåller bostäder,
service, verksamheter och grönytor

Ca 4,1 Ha

400 m

Ca 0,3 Ha
Ca 0,3 Ha

PS

Idro� och fri�dsytor, ny
Grönområde beﬁntligt
Ca 4,3 Ha

Grönområde, ny
Landsbygd beﬁntlig, möjlighet för odling
Ersä�ningsytor för koloniträdgårdar, princip
Gatukoppling, ny
Snabbcykelstråk, ny
Grönstråk, ny

PS

Källby pumpsta�on ny, i grönyta
St Lars begravningsplats
Ytor där markanvändning skiljer sig åt
mellan förslagen

0

250

500
meter

Faktaruta
Ny blandad bebyggelse totalt 42 hektar
75% 315 000 kvm bostäder (3000 – 4000 bostäder)
25% 105 000 kvm verksamheter/service
Källby och västra Klostergården 36,9 hektar
Sunnanväg 4,3 hektar
Sta�enavägen 1,1 hektar
Nya grönområden 8,2 hektar
Omvandlade idro� och fri�dsytor 2,5 hektar
Planområdet sträcker sig över 400 hektar var av beﬁntliga grönområden
om 96 hektar. Inom planområdet bor cirka 8700 invånare.
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MARKANVÄNDNING

Förtätningsalternativ 1

• Förtätning på del av fotbollsplanerna längs Västanväg,
idrottsplaner byggs om och fungerar som buffert mot
buller längs järnvägen. Motsvarande yta för idrott som i
dag men i en annan struktur.
• Koloniträdgårdarna längs Maskinvägen omvandlas till
blandad bebyggelse.
• Koloniträdgårdarna får nytt läge på jordbruksmarken
kring Värpinge.
• Reningsverkets ytor utvecklas till grönområde och en
bred rekreationszon skapas utmed dammarna.

ca 6,0 Ha

Förtätningsalterna�v 2
Planområde avgränsning

Ca 25,4

Fyrspårig järnväg

Ca 0,5 Ha

Sta�on Klostergården, pla�ormar med entréer
Beﬁntlig ravin med Lyckebackens gravhög

Ca
6,9
Ha
12,5
CaCa11,5
HaHa

Blandad bebyggelse, innehåller bostäder,
service, verksamheter och grönytor
Blandad bebyggelse, större andel verksamhet/service

Ca 6,3 Ha

Blandad bebyggelse, idro�sanläggning i
bo�envåning
Omvandlingsområde, innehåller bostäder,
service, verksamheter och grönytor

400 m

Ca 0,3 Ha
Ca 0,3 Ha

PS

Idro� och fri�dsytor, ny
Grönområde beﬁntligt
Ca 4,3 Ha

Landsbygd beﬁntlig, möjlighet för odling
Gatukoppling, ny
Snabbcykelstråk, ny
Grönstråk, ny

PS

Källby pumpsta�on ny, i grönyta
St Lars begravningsplats
Ytor där markanvändning skiljer sig åt
mellan förslagen

0

250

500
meter

Faktaruta
Ny blandad bebyggelse totalt 44 hektar
75% 330 000 kvm bostäder (3000 – 4000 bostäder)
25% 110 000 kvm verksamheter/service
Källby och västra Klostergården 38,6 hektar
Sunnanväg 4,3 hektar
Sta�enavägen 1,1 hektar
Nya grönområden 0 hektar
Fly�ade idro� och fri�dsytor 2,5 hektar
Planområdet sträcker sig över 400 hektar var av beﬁntliga grönområden
om 96 hektar. Inom planområdet bor cirka 8700 invånare.

Förtätningsalternativ 2

• Blandad bebyggelse ut med järnvägens östra sida med
verksamheter, service, kontor som buffert mot buller för
bakomliggande bostadskvarter.
• Koloniträdgårdarna bevaras utmed Maskinvägen, norr
om Källby utbyggnadsområde.
• Reningsverkets ytor utvecklas som en del av blandstaden och sträcker sig ner i ådalen.
• I södra delen av reningsverkets tomt placeras de
idrottsytor som flyttas från Västanväg.

MARKANVÄNDNING
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Mål och strategier
Nedan presenteras mål och strategier för Det växande Källby, Det gröna och
blå Källby och Det levande och stationsnära Källby.

Mål

Strategier

DET VÄXANDE KÄLLBY

Bostäder och service för en
växande befolkning

•

•

•

I Källby och västra Klostergården ska cirka
2 000–3 000 bostäder möjliggöras fram till
2040 där bostadsutbudet ska möta både
dagens och framtidens
befolknings behov och önskemål.

I Källby ska stadsutvecklingen vara hållbar.
Kommunen ska främst växa genom förtätning i en sammanhållen och resurs effektiv
bebyggelsestruktur där
jordbruks- och naturmarken så långt som
möjligt bevaras.

Källby ska dra nytta av sitt stationsnära läge och den attraktivitet som det kan
innebära för näringsliv och andra funktioner.

DET GRÖNA OCH
BLÅ KÄLLBY
•
•
•

I Källby ska det gå snabbast att färdas
hållbart.

I Källby ska den högkvalitativa blågröna
infrastrukturen avseende rekreativa och
ekologiska värden öka.
Källby ska vara en klimatneutral och
resurseffektiv stadsdel till 2040.

►► Bygg blandad stad utifrån stationen

►► Flytta eller respektera riskfyllda verksamheter
►► Skapa goda ljudmiljöer

Utbyggnadsinriktning –
förtätning och hushållning med naturmark
►► Satsa på stadsutveckling i stråk

►► Samla och samutnyttja lokaler, parkering och friytor
►► Skapa plats för stadsnära odling

Hållbar mobilitet
►► Koppla ihop området

►► Prioritera cykeln som färdmedel

►► Stärk kollektivtrafikens attraktivitet
►► Främja hållbar bilanvändning

En stärkt grön infrastruktur

►► Utveckla och priorietera Höjeådalens friluftsliv och naturvärden

►► Låt dagvatten och skyfallshantering ge området struktur och grönska
►► Omvandla Källby dammar med dagvatten

Minskat klimatavtryck

►► Nyttja fjärrvärme och solenergi

DET LEVANDE OCH
STATIONSNÄRA KÄLLBY
•
•

•

Källby ska bli Lunds och regionens
mötesplats för idrott och rekreation.

Källby ska erbjuda en attraktiv helhet där
alla kan känna tillhörighet, delaktighet och en stolthet över att bo, arbeta
och besöka.

I Källby ska de arkitektoniska och kulturhistoriska värdena värnas och utvecklas,
samtidigt som nya skapas för att stärka
identiteten.

En stärkt social hållbarhet
►► Etablera aktivitetsstråket mellan Arenan och Källbybadet
►► Länka samman de östra och västra stadsdelarna

Arkitektur, kulturmiljö och identitet
►► Synliggör fornminnen och arkitekturhistoria

MÅL OCH STRATEGIER
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MÅLOMRÅDE - DET NÄRA OCH LEVANDE LUND

Det växande Källby
Källby och västra Klostergården ska växa och utvecklas över tid och förhålla sig till att
station Klostergården öppnar, reningsverket och stora verksamheter flyttar och förhoppningsvis dras också kraftledningen om. Platsens nya förutsättningar väcker frågor om hur
man på bästa sätt ska nyttja området, blanda olika funktioner och i vilken takt området ska
växa.
Station Klostergården blir en entré inte bara till Klostergården och Källby utan även till
Höje å friluftsområde, Arenan, Källbybadet och de aktiviteter som tar plats invid stationen.
Att flytta koloniträdgårdarna från ett stationsnära läge till naturskönt område i den nya
utkanten av staden är en möjlighet.

Mål för det växande Källby
•

•

•

I Källby och västra Klostergården ska cirka 2 000–3 000 bostäder möjliggöras fram
till 2040 där bostadsutbudet ska möta både dagens och framtidens befolknings behov
och önskemål.
I Källby ska stadsutvecklingen vara hållbar. Kommunen ska främst växa genom förtätning i en sammanhållen och resurseffektiv bebyggelsestruktur där jordbruksmarken
så långt som möjligt bevaras.
Källby ska dra nytta av sitt stationsnära läge och den attraktivitet som det kan innebära för näringsliv och andra funktioner.

Strategier
Bostäder och service för en växande befolkning
►► Bygg blandad stad utifrån stationen
►► Flytta eller respektera riskfyllda verksamheter
►► Skapa goda ljudmiljöer
Utbyggnadsinriktning – förtätning och hushållning med naturmark
►► Satsa på stadsutveckling i stråk
►► Samla och samutnyttja lokaler, parkering och friytor
►► Skapa plats för stadsnära odling

MÅLOMRÅDE - DET NÄRA OCH LEVANDE
LUND
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STRATEGIER FÖR: BOSTÄDER FÖR EN VÄXANDE BEFOLKNING

►►Bygg blandad stad utifrån
stationen
Översiktsplanen säger
”Att blanda olika bostadstyper, arbetsplatser, kultur och
andra samhällsfunktioner genom förtätning i ett och
samma område kan skapa mer livskraftiga offentliga rum,
en trygghet och sammanhållning samt stärkta möjligheter till möten.”
Blandstad i tyska Freiburg.

Lund ska växa genom förtätning i kollektivtrafiknära
lägen och genom att hushålla med mark och naturresurser. Tillväxt mäts ofta i antal bostäder men en
stad behöver också arbetsplatser, service och ytor
för fritid och rekreation. En ny pågatågstation bildar
en ny entréplats till Lund där en stadsdel med blandade funktioner kan växa fram över tid.
Idag är området uppdelat i olika funktioner. Renodlade boendekvarter på Klostergården är avskilda
från arbetsplatser, som är koncentrerade till verksamhetsområdet på Lyckebacken, Sankt Lars och
Klostergården centrum. Det medför att områdena
är “släckta” på kvällar och helger vilket gör att vissa
stråk upplevs som otrygga i dessa områden. Nattoch dagkartor visar tydligt var det finns aktivitet på
dagen och var det inte finns aktivitet på dagen och
motsvarande var det vistas människor på natten och
var det är tomt på folk. Kartorna visar en jämnare
färgfördelning i områden där det finns både dagoch nattbefolkning.

Dagbefolkning inom planområdet 2013.

Att bygga blandad stad

Att bygga blandad stad medför att fördelningen av
aktiviteter som tar plats i staden blandas och integreras. Att det lyser i några fönster i varje kvarter
mellan klockan 06–24 och att människor har olika
anledningar att röra sig i de gemensamma gaturummen olika tider på dygnet och veckan ger en
trygg stad. Avstånden blir kortare till kollektivtrafik,
arbete, skola och service och fler människor får förutsättningar för ett lättare vardagsliv där tid frigörs.
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Nattbefolkning inom planområdet 2013.

DET VÄXANDE KÄLLBY

ca 6,0 Ha

Fördelning av verksamheter, service, idrott
och boende

Stationsnära läge räknas vara en zon på 400 meter
från en station. Denna zon är extra attraktiv för
funktioner som har flera besökare som drar nytta av
änsning, befolking inom : 8683
ett stationsnära läge till exempel arbetsplatser, gymår
nasieskola, handel och fritidsaktiviteter. En mix av
den
bostäder behövs för en blandad levande stad.

rta 2040 Alterna�v 1

d Lyckebackens gravhög

Inom 400 meter från Station Klostergården föreslås
se ny, innehåller bostäder,
eter och grönytor det finnas plats för mer verksamheter, service och
se ny, större andel verksamfunktioner som lockar många personer och flera

ca 3,9 Ha
400 m

målgrupper. Kring Station Klostergården uppmuntras idrottsfunktioner, dagligvaruhandel, gymnasieskola, kultur, kontor, småföretag, stadsintegrerad
åde, innehåller bostäder,
eter och grönytor tillverkning, gärna i delar av Åkerlund
ca 6,0och
Ha Rausings
gamla lokaler. Inom 80 meter från järnvägen företor, ny
slås inte några bostäder på grund av buller.

se ny, plats för föreningsliv i

PS

Förtätningsalternativ 1

ntligt

Området kommer att utvecklas över tid och ytor
för kommande näringslivs- och servicebehov kan
ig, möjlighet för odling
behöva temporära funktioner i en mellantid. Efter
koloniträdgårdar 80-meterszonen ökar andelen bostäder och utanför
400-meterszonen föreslås bostäder och förskola/
skola samt
skarta 2040 Alterna�v
2 specifika attraktioner med koppling till
rekreation.

vgränsning, befolking inom : 8683
n ny, i grönyta
väg

Blanda upplåtelseformer

Blandade upplåtelseformer av äganderätter, bostadsrätter och hyresrätter eftersträvas på båda
med Lyckebackens gravhög
sidor om järnvägen. Ett sätt kan vara tredimenggelse ny, innehåler bostäder,
sionell fastighetsindelning där några våningar kan
amheter och grönytor
vara
ägda av ett hyresbolag och andra vara bostadsggelse ny, större andel
verksamrättsförening eller äganderätt för boende eller verkggelse ny, idro�sanläggning
i
samhet.

rgården
se ny ca 54 Ha

mråde, innehåller bostäder,
0,5
mheter och grönytor

1 Kilometer
Nyttja bullerstörda
ytor

Bullerstörda ytor kan nyttjas för stadsintegrerat
näringsliv, verksamheter, service och idrott.
ﬁntlig, möjlighet för odling

Ca 11,5 Ha

400 m

PS

Förtätningsalternativ 2

beﬁntligt

Markanvändning

a�on ny, i grönyta

gelse ny ca 61 Ha

Förtätningsalternativen visar ytor för blandstad,
grönyta och yta för idrott. Blandstad innebär stadsinnehåll; bostäder, service, verksamheter, platser,
torg och integrerad grönyta. Kartan visar en
precisering av en större andel verksamheter närmast stationen och plats för föreningsliv i bottenplan utmed Västanväg, aktivitetsstråket mellan
Arenan och Källbybadet. I alternativ 1 finns ytor för
idrott utmed järnvägen. I alternativ 2 finns verksamheter på bägge sidor om spåren.

Inom 400 meter från stationen finns en ökad andel funktioner som kan dra
nytta av ett stationsnära läge.

Ca 11,5 Ha

Vidare arbete
0,5

Ta fram en marknadsanalys för att identifiera behov
1 Kilometer
av funktioner som
kan dra nytta av ett stationsnära
läge och samtidigt fungera i en bullerstörd zon och
med bostäder, till exempel idrott, service, tillverkning, kontor.

Bollspel på korpenplanerna mellan Station Klostergården och Västanväg.
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STRATEGIER FÖR: BOSTÄDER FÖR EN VÄXANDE BEFOLKNING

►►Flytta eller respektera
riskfyllda verksamheter
Översiktsplanen säger
”I kommunens planering är det viktigt att ta hänsyn till störande, farliga och miljöfarliga verksamheter för att minska
skador utifall att en olycka skulle ske.”

En luftburen kraftledning sträcker sig idag genom området i nord sydlig riktning.

Inom planområdet finns en rad riskfyllda verksamheter som reningsverk, kraftledning, farligt gods på
järnväg och befintliga verksamheter. Dessa påverkar
hur och när utbyggnad kan ske.

Påverkan på etapputveckling inom
området
Reningsverket

Reningsverket beräknas nå sin kapacitet enligt
gällande tillstånd 2023 och därför arbetar VA SYD
med åtgärdsförslag. Se Strategi: Omvandling av
Källby dammar med dagvatten.

När reningsverket flyttar behöver en ny pumpstation
anläggas i Källby liksom förbindelseledningar till
Sjölunda i Malmö eller en ledning med fall borras.
En pumpstation behöver byggas när reningsverket fortfarande är i drift. Området för pumpstation kommer att innehålla ett underjordiskt magasin för utjämning och en kontorsbyggnad.
Riskavstånd mellan pumpstation och bostäder är
cirka 50 meter. Pumpstationen föreslås placeras utmed järnvägen och integreras i grönområdet där VA
SYD ser möjligheter att på platsen också ha pedagogisk verksamhet och utställning.
Dagens reningsverk har ett riskavstånd till omgivande bebyggelse på grund av lukt. En viss lukt drabbar redan befintlig bebyggelse enligt Luktutredning
Källby Avloppsreningsverk, Lund, ÅF, 2018-01-11.
Utifrån att det inte finns kända problem med lukt
idag föreslås att en lukt i det lägre spannet motsvarande måttlig lukt kan accepteras vid nybyggnation.
Det innebär att norra delen av västra Klostergården
kan byggas utan åtgärder med reningsverket kvar.
För att utveckla bostäder på verksamhetsområdet,
innan reningsverket flyttar, krävs vidare studier och
åtgärder.

130 kV Kraftledning
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Genom planområdets västra del sträcker sig en dubbel 130 kV kraftledning som tillhör E.ON Elnät. Kraftledningar ger upphov till elektromagnetiska fält och
det innebär att ett skyddsavstånd behöver hållas till
ny bebyggelse. E.ON:s nätkoncession för kraft-

ledningen har gått ut och det pågår en process för
förnyad nätkoncession med förnyat tillstånd för
kraftledningen som sträcker sig från Sege till Barsebäck. Lunds kommun verkar för att ledningen ska
grävas ner eller läggas om längs en sträckning förbi
Lund.

Lunds kommun utgår från försiktighetsprincipen
avseende elektromagnetiska fält från kraftledningar och fastställer i översiktsplanen 0,2 mikroTesla
som riktvärde för stadigvarande exponering vid en
regional kraftledning, vilket är fallet här. För en 130
kV luftledning har magnetfältet minskat till 0,2 mikroTesla på ett avstånd om cirka 30–40 meter som
schablonvärde. För utveckling av området i närheten
av kraftledningen innan den flyttas ska ett skyddsområde om 30–40 meter upprätthållas.

Järnvägen

Järnvägen har ett riskavstånd som beror på olycksrisker till följd av urspårning och olyckor med farligt
gods som transporteras på järnvägen. En riskutredning har tagits fram som visar på hur nära järnvägen
olika funktioner kan tillåtas, Riskutredning avseende
närhet till Södra stambanan, BRIAB, 2017-12-18.
Riskutredningen visar att risken blir tillfredställande
låg med skyddsavstånd om 20 meter från närmsta
plattformskant och 35 meter från närmaste spårkant.
Verksamhet som enligt riskutredningen kan finnas
inom angivna avstånd innefattar bostäder i flerbostadshus, kontor i flera plan inklusive hotell och tät
centrumbebyggelse.
Riskutredningens beräkningar baseras på prognoser
för antal godståg per dygn på Södra stambanan.
I ovan utredning har en prognos från Trafikverket
från 2017 använts som visar på 66 godståg/dygn år
2040. Trafikverkets senaste revidering (2018-11-15)
anger 59 godståg genom Lund år 2040. I Lunds kommuns riktlinjer från 2015 Bebyggelseplanering och
farligt gods – Strategi för bebyggelseplanering intill
rekommenderade färdvägar för transport av farligt
gods anges ett riskavstånd om 50 meter från Södra
stambanan. Det avståndet är beräknat på en trafikprognos från 2001 som anger antalet godståg till 90
per dygn. Antalet godståg per dygn påverkar risk-
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beräkningen och förklarar skillnaden i avstånd mellan riskutredning och riktlinjerna. I översiktsplanen
anges att i stationsnära lägen kan känslig bebyggelse
som bostäder behöva lokaliseras på ett avstånd kortare än 50 meter från järnvägen, då ska en särskild
riskanalys och åtgärder vidtas.

3

Känslig verksamhet som vård och skola där bör placeras minst 150 meter från spåren. För all byggnation inom 150 meter från järnvägen krävs åtgärder
för att minska konsekvenserna av utsläpp av giftiga
ämnen, till exempel hur man utformar ventilationssystemet och placerar friskluftsintag samt utrymningsvägar. Placering av funktioner ska ta hänsyn till
aspekter som buller och stadsstruktur.

Lyckebacken
5

Riskfyllda verksamheter

Fastighetsägaren planerar för en omflyttning av verk0,25
samheter inom fastigheten för att få till stånd0 bostäder innan 2027. Ambitionen är att de första byggnaderna i Källby ska vara färdigställda till öppnandet
av Station Klostergården. Verksamheterna Flextrus
AB och Flintgroup AB har verksamhetstillstånd som
medger utsläpp till luft och bullerkrav. Å&R Carton är
endast en anmälningspliktig verksamhet. Verksamhetstillstånd gäller tills de upphävs och regleras inte i
plan- och bygglagen.

Kraftledning, luftburen 130 kV skyddsavstånd 30 x 30 m
Skyddsområde reningsverk
Riskavstånd för Källby framtida pumpstation 50 m

PS

Alternativ Källby framtida pumpstation

Riskavstånd för E.ONs kraftledning, Källby reningsverk samt riskavstånd för
Källby framtida pumpstation.

0,5

1 Kilometer
3

A3 skala 1:10 000

För att kunna säkerställa en säker samlokalisering
mellan bostäder och verksamheter innan verksamheterna flyttar, behöver verksamhetsbuller och tunga
transporter samt farliga transporter inom och till/
från Lyckebacken 5 utredas vidare innan en eventuell
planläggning påbörjas. Ett skyddsavstånd om minst
50 meter mellan bostäder och verksamheter föreslås,
men behöver preciseras i fortsatt arbete.

Att flytta eller respektera riskfyllda
verksamheter

Att flytta eller respektera riskfyllda verksamheter
innebär att flera processer behöver samordnas.
I dagsläget är det osäkert när en flytt av kraftledningen blir aktuell. Efter att E.ON får ett besked kan
genomförandetiden väntas vara cirka tio år. VA SYD
fokuserar 2019–2021 på planering och beslut för att
klargöra förutsättningar, välja rätt metoder och för
att möjliggöra investeringar som ska säkra avloppsvattenhanteringen för lång tid framöver i regionen.
2021 förväntas finansieringsbeslut i berörda kommuner. Verksamheterna på Lyckenbacken 5 kan flytta
från området 2027.

PS

Planområde

Verksamheter inom industriområdet

Lunds kommun och fastighetsägaren för Lyckebacken 5 slöt i augusti 2018 en avsiktsförklaring om
gemensam inriktning för utveckling av fastigheten.
I den anges att hyresgästerna Å&R Carton och
Flextrus AB får möjlighet att fortsätta sina verksamheter till 2027, vilket sammanfaller med planeringen
för reningsverkets flytt.

2

2
Lyckebacken
5

PS

Luktutbredning, befintlig bebyggelse finns inom det yttersta gröna fältet.

Markanvändning

Markanvändningskartan visar utökat grönområde på
reningsverkets tomt i alternativ 1 och blandad stad i
alternativ 2. I båda alternativen visas en pumpstation
för avloppsvatten utmed järnvägen. Längs järnvägen
finns ett bebyggelsefritt avstånd om cirka 40 meter
och byggnader närmast järnvägen föreslås fyllas
främst med verksamheter. I alternativ 1 föreslås
bebyggelse på västra Klostergården cirka 90 meter
från järnvägen. I väster är gränsen för bebyggelse
inte studerad utan utgår i samrådshandlingen från
riskavstånd till kraftledningen.

Vidare arbete

För utveckling av bostäder på fastigheten Lyckebacken 5, innan alla verksamheterna har flyttat,
krävs vidare utredning av hur verksamheter påverkas av närheten till nya bostäder. För utveckling av
Lyckebacken 3 utmed befintlig kraftledning, innan
eventuell flytt, krävs studier av förhållandet mellan
kraftledning och ny byggnation. För utveckling av
fastigheterna på Lyckebacken 2, 3 och 5, innan reningsverkets flytt, krävs mindre åtgärder på Källby
reningsverk, dessa behöver samordnas med VA SYD.
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►►Skapa goda ljudmiljöer
Översiktsplanen säger
”Kommunen ska uppmuntra till skapande av attraktiva och
högkvalitativa bostäder och boendemiljöer.”

”Lunds kommun ska sträva mot en god ljudmiljö i all planering av bostäder och annan känslig bebyggelse.”

Järnvägen delar området - Station Klostergården kopplar ihop
området

Södra stambanan skär rakt igenom Källbyområdet.
Vid Station Klostergården kommer fyra till sex pågatåg att stanna varje timme. Övriga pågatåg, och
andra sorters tåg som till exempel öresundståg
och godståg kommer att köra förbi både på spåret
närmast perrongen och i högre hastigheter på de
två inre spåren beroende på tågtyp. På sikt kommer
även höghastighetståg köra förbi. Södra stambanan
delar den östra och västra sidan av planområdet
samtidigt som Station Klostergården förenar.
En bullerutredning för FÖP Källby, Sweco Environment 2019-03-21, visar att det är utmanande att
exploatera området närmast spåren på grund av
ljudmiljön. Höga byggnader längs med spåret, med
andra funktioner än bostäder, kan skärma av och
göra det möjligt att bygga bostäder bakom. Inom
en korridor om cirka 80 meter på respektive sida
om spåren bedöms det som utmanande att hålla sig
inom samtliga riktvärden.

Att skapa goda ljudmiljöer

Att skapa goda ljudmiljöer innebär att kommunen
i samverkan med andra myndigheter ska verka för
att antalet människor som utsätts för buller som
överskrider riktvärdena ska minska. Kommunen ska
verka för en god ljudmiljö och bevaka de särskilda
kvalitéer som det ger friluftsområden och grönområden.

Bullerberäkningar från utredningen till södra stambanan visar att det finns befintliga lägenheter inom
området som inte klarar riktvärden för buller idag.
Byggnation mellan järnvägen och befintlig bebyggelse skulle sänka bullernivåerna för befintliga bostäder.
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Förordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader

Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader
specificerar riktvärden för trafikbuller vid bedömningar enligt både plan- och bygglagen och miljöbalken. I förordningen står sammanfattningsvis att:
Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida
60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads
fasad. För uteplatser i anslutning till byggnaden är
gränsen 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA
maximal ljudnivå.
För en bostad om högst 35 kvadratmeter bör däremot inte 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad överskridas.

Om den ljudnivån ändå överskrids bör minst hälften
av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en
sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids
vid fasaden (tyst sida) samt minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA
maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00
och 06.00 vid fasaden. Om 70 dBA maximal ljudnivå
ändå överskrids, bör nivån inte överskridas med
mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per
timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

Med ekvivalent ljudnivå avses en form av medelljudnivå under en given tidsperiod. För trafikbuller är
tidsperioden i de flesta fall ett dygn och anges som
dygnsekvivalent ljudnivå. Den maximala ljudnivån
är den högsta förekommande ljudnivån under exempelvis en fordonspassage.

Bullerskydd

I samband med utbyggnaden av Södra stambanan
till fyra spår förbereds för 3,5 meter höga bullerskydd. Ett bullerskydd skyddar dock bara markplan
och utemiljön. Övre våningsplan skyddas inte, istället krävs att man placerar mindre känslig verksamhet närmast bullret eller att man bygger bostäder
med genomgående lägenheter och tyst sida. Ett alternativ kan vara att låta bostadskvarter trappa upp
gradvis från järnvägen och in i området, då ljudet
sprider sig från bullerskärm och stegvis skärmande
bebyggelse.
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Antal bostäder med god ljudmiljö
För att hitta rätt utformningsstrategi kommer antal
bostäder med goda ljudmiljöer redovisas. Lägenheter i de lägre våningsplanen klarar bullerriktvärdena med hjälp av bullerskärmen utmed järnvägen.
För att tillgodose bullerstörda våningsplan och i
bullerstörda lägen blir slutna kvarter en förutsättning för att kunna klara bullerriktvärden för tyst
sida och för uteplats. Det kan också bli aktuellt med
byggnadstekniska åtgärder för att klara kraven för
inomhusmiljön.

Skola och förskola

Ljudutbredning med sexvåningshus 35 meter från järnvägen

Ljudutbredning med trevåningshus 35 meter från järnvägen

Skol- och förskolegårdar har krav om högst 50 dBA
ekvivalent ljudnivå dagvärde på de delar av gården
som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk
verksamhet. På övriga ytor är målsättningen högst
55 dBA. Väderlekens förskola, väster om Västanväg,
klarar inte ljudmiljökraven.

Bullerskydd över ådalen

Bullerskydd utmed järnvägen över Höje å förbättrar upplevelsen och rekreationsvärdena genom en
sänkt bullernivå. En ny gatukoppling till väg 108
över Höje å blir en ny bullerkälla i ådalen. Planförslaget visar en placering av gatukopplingen intill
järnvägens västra sida, vilket har bedömts vara det
läge som ger minst störning ur bland annat bullerperspektiv då bullerkällorna samlas.

Markanvändning

Förtätningsalternativen visar vilka ytor som kan
utvecklas med blandad bebyggelse. Inom blandad
bebyggelse finns bostäder, verksamheter, service
och grönyta.

Ljudnivåer för förtätningsalternativ 1

I förtätningsalternativ 1 nyttjas 80-meterszonen
utmed järnvägen på den östra sidan för idrott och i
den västra zonen finns en hög andel verksamheter.
I alternativ 1 klaras riktvärdena för buller på östra
sidan med hjälp av principen tyst sida och uteplats.

Alternativ 2 visar en hög andel verksamheter utmed spåren på båda sidor om järnvägen, eftersom
riktvärden för uteplats närmast järnvägen inte uppnås för bostäder.

Vidare arbete

När gestaltningsförslag tas fram för området behöver bullerexpertis delta för att föra diskussion om
utformning av kvarter för att säkra en god ljudmiljö.

Ljudnivåer för förtätningsalternativ 2

För nybyggnation av bostäder inom verksamhetsområdet, innan verksamheterna har flyttat, behöver
buller från industriverksamheter och vilka åtgärder
som krävs för en samlokalisering utredas.

Ekvivalent ljudnivå i dB(A)

(Små lägenheter ok)
God ljudmiljö

Tyst sida
Tyst uteplats
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►►Satsa på stadsutveckling
i stråk
Översiktsplanen säger
”Satsa på noder och stråk för stadsutveckling. Förtätning
prioriteras utifrån stråk och noder som binder samman
stadsdelar och områden. En blandad bebyggelse med
hög täthet stärks i goda kollektivtrafiklägen och genom
boulevardisering.”

Flöde av människor påväg till och från station Triangeln i Malmö.

Idag präglas Klostergårdsområdet av matargator in
till bostadskvarter som är separerade från biltrafik.
Gatorna är kantad av stora träd och bebyggelsen tillbakadragen bakom parkeringsplatser. Utmed Nordanväg finns Helgeandskyrkan och bakom den Klostergårdens centrum. Utmed Sunnanväg ligger stora
markparkeringar framför klostergårdshusen och det
finns inte någon entré utmed trottoaren. Framför
Källbybadets entré ligger också en stor parkeringsyta. Utmed Västanväg, som är kantad av stora träd
ligger Klostergårdens skola, Klostergårdsparken och
korpenplanerna. Gatan fungerar som en sammankopplande gata mellan Nordanväg och Sunnanväg.
Stattenavägen har inte värderats i detta arbete.
Maskinvägen har idag verksamheter på södra sidan
och koloniträdgårdar på norra sidan och upplevs
otrygg. Åkerlund & Rausings väg är en infartsgata
utmed järnvägen till industrierna och trafikeras av
tung trafik. Höjeåvägen som historiskt var knuten
till Flackaps byaväg har klippts av av järnvägen.
Höjeåvägen är kantad av pilträd och används främst
som rekreationsled för cykel.

Att satsa på stadsutveckling i stråk

Att satsa på stadsutveckling i stråk innebär att
utvecklingen av stråken prioriteras. När Station
Klostergården öppnar kommer människor att röra
sig i området på ett annat sätt än idag. Station
Klostergården blir en entré för besökare till Höje å,
aktivitetsstråket mellan Arenan och Källbybadet och
de funktioner som planeras i området. För pendlare
blir stationen ett nav att lämna från och anlända till.
Genom att utveckla stråk och komplettera med tät
bebyggelse där många människor rör sig skapas
ännu större flöden under större delen av dygnet.
Stadsdelens karaktär blir upplyst, trygg och levande
när de olika delarna binds samman och blir
inbjudande. Stråken får olika karaktär och identitet
som gör de lätta att orienteras sig till och utmed.
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Stråket Nordanväg–Maskinvägen

I Station Klostergårdens norra del föreslås en bred
passage under järnvägen för gång och cykel sammanlänka perrongerna och Nordanväg och Maskinvägen. Utmed Nordanväg finns förutsättningar att
skapa ett attraktivt gaturum med tydliga entréer.
När Klostergårdens skola behöver byggas om kan
en ny byggnad placeras utmed gatan med en tydlig
entré. Vid Klostergårdens centrum finns förtätningsmöjligheter på markparkeringen utmed Nordanväg.
Kommunens funktion idrottsservice på norra sidan
om tunneln föreslås flyttas och ge plats till ett
blandat stadskvarter med en tydlig upplyst fasad ut
mot gatan.
Utmed Maskinvägen finns också förutsättningar att
skapa ett aktivt gaturum. I förtätningsalternativ 1
kan gatan kantas av bebyggelse på båda sidor, i förtätningsalternativ 2 ligger koloniträdgårdarna kvar
bakom en grön häck på norra sidan. Koloniområdet
behöver öppnas upp och tillgängliggöras.

Nya gator från stationen

Eftersom stationen föreslås kantas av bullerskydd
blir plattformsentréerna målpunkter och gatorna
från stationen som leder in i området viktiga.
Gatorna i norra delen av Källby kommer att vara
stråk med ett högre flöde av människor.

Aktivitetsstråket utmed Västanväg

Utmed Västanväg föreslås bebyggelse med entréer
mot gatan som en del i aktivitetsstråket mellan Arenan och Källbybadet. Korsningspunkten med Nordanväg är viktig att förstärka med hörnkvarter för att
tydliggöra stråket.
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Ca 1 Ha

Ca 3 Ha

Prio 4

ca 3,9 Ha

Prio 1

Prio 3
Prio 2

Prio 3

Viktiga stråk; Nordanväg-Maskinvägen prio 1, Västanväg prio 2, Sunnanväg och Åkerlund och Rausings väg prio 3. En södra gång-och cykelkoppling
över järnvägen prio 4.

Västanväg

Stråket Sunnanväg–Höjeåvägen

Utmed Sunnanväg finns förutsättningar att förtäta
med bebyggelse för att skapa ett attraktivt gaturum
att vistas i och dra nytta av det stationsnära läget.
Områdets parkeringsplatser föreslås nyttjas till ny
bebyggelse som sluter upp mot gatan. En ny passage under järnvägen kopplar ihop östra och västra
sidan, där bebyggelse föreslås följa gatan utmed den
norra sidan och Sunnanväg utgöra gräns mot allmänt grönområde i söder.

Ny koppling över järnvägen

På sikt kan en ny gång- och cykelbro etableras i
perrongernas södra läge för att skapa en ny korsningspunkt för boende och verksamma i de södra
kvarteren. En sådan koppling bidrar till nya rörelsemönster i området och knyter ihop östra och västra
sidan.

Maskinvägen

Markanvändning

Diagrammet ovan visar sammanlänkning av den
östra och den västra sidan vid Nordanväg – Maskinvägen, Sunnanväg – Höjeå vägen samt möjlighet för
en ny gång- och cykellänk i den södra delen av perrongen på sikt. Aktivitetsstråket löper från Arenan
till Källbybadet.

Vidare arbete

Börja med att arbeta med stråk och kvarter i anslutning till stationen och utmed Nordanväg.

Sunnanväg
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►►Samla och samnyttja
lokaler, friytor och
parkering
Översiktsplanen säger
”Planera för en blandning av funktioner och samutnyttja mark och resurser i största möjligaste mån. För
att utnyttja marken effektivt krävs samutnyttjande och
integrerade byggnadslösningar. Detta i sin tur innebär
nytänkande och innovativa lösningar.”
Källbybadet skulle kunna nyttjas under en större del av året.

Att samla och samnyttja resurser bidrar till att samma lokal eller plats kan nyttjas av olika personer
eller organisationer vid olika tider på dygnet, under
veckan eller året. Det ger en effektiv markanvändning och funktioner som tidigare spridits ut kan
samlas för att dra nytta av varandra. Stråken som
omger en lokal eller plats som samnyttjas blir fyllda
av rörelse, vilket skapar liv och trygghet.

Att samla och samnyttja lokaler,
friytor och parkering
Skolplanering i Lunds kommun

Samutnyttjande av skolresurser sker genom att
storleken på kommunala förskolor och skolor växer
i Lunds kommun. Med ökad storlek kan skolan respektive förskolan tillhandhålla ett ökat utbud med
till exempel en större lärarstab för att kunna tillgodose olika barns behov, skolkök inom skolan, större
idrottshall och samlingslokal. Större skolor ger möjlighet att blanda elever från olika bostadsområden
genom att upptagningsområdena blir större. Då blir
samtidigt placeringen av skolan särskilt viktig för
att det ska vara lätt att ta sig till och från skolan med
gång- cykel och kollektivtrafik.
Förskolor planeras med 6–8 avdelningar,
100–130 barn.

Skolor planeras med tre till fyra parallellklasser upp
till årskurs 6 och med fyra till fem parallellklasser i
årskurs 7–9:
Grundskolor för förskoleklass till årskurs sex (F–3)
360–480 elever.
Grundskolor för årskurs 4 till 6 (4–6)
270–360 elever.

Högstadieskolor för årskurs sju till nio (7–9)
360–450 elever.
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Lunds kommun har tagit fram råd och riktlinjer för
utemiljö vid förskolor i Lunds kommun och man
håller på att ta fram motsvarande råd och riktlinjer
för utemiljö vid skolor.

Förskola 14 kvm inomhusyta och 40 kvm utomhusyta/barn.
Grundskola (F–6) 14 kvm inomhusyta och 30 kvm
utomhusytaelev upp till 360 elever.
Elevtal mellan 360–480: 25 kvm/elev.
Elevtal från 480– : 20 kvm /elev.
Grundskola (7–9) 15 kvm utomhusyta/elev.
Skolgårdar ska vara minst 3 000 kvm.

Gymnasieskolor har inte något krav om visst antal
kvadratmeter utomhusyta/elev men stora gymnasieskolor bör ha en skolgård på minst 3 000 kvm.
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Målarstugans förskola
Ca 3 Ha

Pale�skolan

ca 3,9 Ha

Klostergårdsskolan
Väderlekens förskola
En stor del av Klostergårdsskolans yta används till byggnader. Entrén mot
gatan är idag otydlig.

Skolor inom planområdet

Det råder fritt skolval och det finns knappt tjugo
skolor och förskolor inom planområdet där flertalet
är privata och ligger i Sankt Lars.

Kommunens förskolor och skolor inom området är i
behov av renovering och modernisering för att möta
dagens och framtidens krav på läromiljö. Det gäller
Klostergårdsskolan, Palettskolan, Målarstugans förskola och Väderlekens förskola. Väderlekens förskola är bullerstörd av järnvägen.
• Klostergårdsskolan, två parallellklasser (F–6)
• Palettskolan, en parallellklass (F–6)

• Målarstugans förskola, fyra avdelningar med
cirka 60 barn

• Väderlekens förskola, tre avdelningar med cirka
50 barn.
Skolbyggnader kan med fördel byggas i två till tre
våningar för att skapa ett tydligt möte med intilliggande gaturum och spara både plats och ge förutsättningar för bättre intern kommunikation. Lokaler
som kan samnyttjas förläggs mot gaturummet för
att ge möjlighet för egen entré att nyttja utanför
skoltid. Idrottshallar planeras för att även fungera
för föreningars behov. Yta för utemiljö prioriteras
och kan samnyttjas på skola eller förskolas villkor,
till exempel på kvällar och helger. Parkmark och
naturytor fungerar som ett komplement.

Kommunala förskolor och skolor inom planområdet idag.

Idrottsytor

Idrottsytor inom området används av aktiva från
hela Lund. Ökat samnyttjande kan utvecklas, till
exempel kan en fotbollsplan användas till andra
aktiviteter och välkomna olika användare, Källbybadet kan öppnas upp under resten av året med
kringaktiviteter, vinterbonade omklädningsrum och
bastubad.

Det finns möjlighet att avsätta ytor för idrott i området som kan fungera som gemensam resurs för att
möta behovet från stadens ökade antal invånare.

Parkering

Genom att samla parkeringsplatser i mobilitetshus
frigörs ytor och resurser. Se strategi för Främja hållbar bilanvändning under målområdet Det gröna och
blå Källby.

Markanvändning

Skolor planeras invid stråk med kollektivtrafik och
grönska samt med goda gång- cykel- och kollektivtrafikförbindelser.

Vidare arbete

Uppföljning av behov och placering av förskola och
skola och planering av etapper när utbyggnadsmål
och takt preciseras.

En ny högstadieskola kan vara aktuellt som komplement till Järnåkraskolan och Fågelskolan, dit
ungdomarna inom planområdet nu hänvisas till. På
längre sikt, när behov uppkommer, föreslås ett nytt
gymnasium vid stationen.
Det ska vara lättast att gå, cykla eller åka kollektivt
till skola och förskola i området för att skapa en
trygg bilfri närmiljö och för att stödja en hälsosam
jämställd livsstil. Skolor placeras utmed gång-, cykel- och kollektivtrafikstråk och intill grönska.
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►►Skapa plats för stadsnära
odling
Översiktsplanen säger
”Stadsodling, i både i större och mindre parker uppmuntras.
Möjlighet till stadsodling utvecklas och nyskapas så att områden med flerbostadshus får tillgång till odlingsmöjligheter
inom gång- och cykelavstånd från bostaden.”

Stadsnära odling.

Inom planområdet finns flera koloni- och odlingslottsföreningar som idag fungerar som en buffertzon
mellan bostäder och järnväg eller industri. Med ett
nytt stationsläge blir området attraktivt för bebyggelseutveckling och behovet av en buffertzon försvinner
mot nya blandstadskvarter.
Koloniträdgårdar har en lång tradition i Lund och
i föreningarna finns ofta en viktig social struktur.
Inom planområdet finns en stor del av kommunens
odlingslotter (38 %) och kolonilotter (35 %), fördelade på fyra områden med odlingslotter och sju koloniområden varav en brevduvefarm. Lunds kommun
planerar inte några nya koloniområden utan förordar
att bibehålla det antal som finns idag och att framför
allt satsa på odlingslotter. Koloniträdgårdarna upplevs ofta som isolerade, endast öppna under en del av
året och en del av dygnet. Inga nya odlingslotter har
anlagts sedan 1995 trots befolkningsökning och tekniska förvaltningen upplever en stor efterfrågan.

Totalt 199 odlingslotter
Badarevägen 21 st

Källbymölla 113 st

Källbytäppan 41 st

Åkerlund och Rausing 24 st

Totalt 337 kolonilotter
Haga 64 st

S:t Månslyckan 95 st

Västra Sommarstaden 72 st
Västhagen 42 st
Högbo 25 st

Klostertäppan 24 st

Brevduvefarmen 15 st
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Att ge plats för stadsnära odling

Att ge plats för stadsnära odling ger boende i staden
möjlighet att odla för rekreation och för matproduktion och att vara del i en social gemenskap.
Det innebär också fördelar för biologisk mångfald.
Det är viktigt att skapa plats för stadsnära odling i
området men ett stationsnära läge, inom 400 meter
från stationen har ett allmänt intresse och kan därför behöva utvecklas med annat innehåll som skapar
flöden av människor och därmed trygghet. Odlingsområden skapar möten mellan människor under en
begränsad tid av året och dygnet, medan de ligger
öde andra tider. Hur odlingsområden är placerade i
staden och utformade är därför viktigt också ur en
trygghetsaspekt.
Odling i staden kan även integreras på andra sätt,
genom att använda väggar och tak eller anlägga
parker med ätbara växter och fruktträd. Förskolor
och skolor kan använda del av sina gårdar till att
odla för pedagogisk verksamhet.

Odlingslotter och stadsjordbruk

Fram till 2040 föreslås jordbruksmarken väster om
Källby, kring Värpinge, ändra karaktär till
odlingslotter och stadsjordbruk. Odlingslotter hyrs
av enskild person av kommunen. Stadsjordbruk
drivs mer storskaligt av en eller flera entreprenörer,
som använder en relativt begränsad yta jämfört med
vanligt jordbruk. Källbymölla odlingslotter föreslås
ligga kvar i rekreationsstråket utmed Höje å.

Flytt av kolonilotter eller inte

Genom en sammanhållen flytt av koloniträdgårdsföreningarna, vid Maskinvägen, finns möjligheter att
bibehålla gemenskapen i en förening samtidigt som
det ges förutsättningar för att skapa en ny struktur
som kan bidra till ett nytt sammanhang och att från
början integrerats väl till omgivande bebyggelse
med rörelsestråk och gröna miljöer för att skänka
ett mervärde för alla. Kring Värpinge finns möjlighet
att skapa nya koloniområden på en attraktiv plats
utan störningar och med nya förutsättningar. Om
koloniträdgårdarna blir kvar i befintligt läge, vid
Maskinvägen, behöver de hitta ett sätt att förändras
till att införlivas i ett allmänt tillgängligt grönstråk.

DET VÄXANDE KÄLLBY

ca 6,0 Ha

ca 6,0 Ha

Markanvändningskarta 2040 Alterna�v 2
Planområde avgränsning, befolking inom : 8683
Fyrspårig järnväg

Ca 11,5 Ha

Sta�on Klostergården

ca 3,9 Ha

PS

Beﬁntlig ravin med Lyckebackens gravhög
Blandad bebyggelse ny, innehåler bostäder,
service, verksamheter och grönytor
Blandad bebyggelse ny, större andel verksamhet/service

400 m

PS

Blandad bebyggelse ny, idro�sanläggning i
bo�envåning
Omvandlingsområde, innehåller bostäder,
service, verksamheter och grönytor
Grönområde beﬁntligt
Landsbygd beﬁntlig, möjlighet för odling

Koloniområden ligger kvar i alternativ 2 men öppnas upp och blir en
tillgänglig del av stadens grönstruktur.

Princip för hur kolonilotter kan flyttas till befintlig jordbruksmark
i alternativ 1.
Kopplingar, ny
Grönstråk, ny

P

Markanvändning

Källby pumpsta�on ny, i grönyta

Totalt ha blandad bebyggelse ny ca 61 Ha

Båda förtätningsalternativen ger förutsättningar
för odlingslotter eller stadsjordbruk på åkermarken
runt Värpinge.

I alternativ 1 föreslås koloniträdgårdarna utmed
Maskinvägen flyttas för att koppla
ihop Källby
med
0
0,25
0,5
1 Kilometer
staden och skapa trygga upplysta levande stråk
A3 skala 1:10 000
mellan de olika områdena genom
stadsomvandling.
Koloniträdgårdarna föreslås flyttas till jordbruksmarken kring Värpinge. Koloniområde Klostertäppan kan omstruktureras så att lotter flyttar närmare järnvägen och ger plats för förtätning utmed
Västanväg.

Vidare arbete

Beroende på val av förtätningsalternativ kan ett
inriktningsbeslut om flytt av koloniträdgårdar vara
ett nästa steg.
Ca 11,5 Ha
1 Kilometer

I alternativ 2 ligger koloniträdgårdarna kvar i
befintligt läge utmed Maskinvägen. Klostertäppan
kan även här omstruktureras som i alternativ 1.

Källbymölla odlingslotter.

Gröna väggar på Högevallsbadet i Lund.
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Det gröna och blå Källby
Den framtida Station Klostergården har potential att samla östra och västra sidan. Det ska
bli lättare att röra sig mellan de olika sidorna, samtidigt som området i sin helhet länkas
ihop med stadskärnan i en robust struktur där cykeln är det prioriterade färdmedlet.
I Källby finns Höje å, Lunds stads vattendrag med stora kvalitéer för friluftsliv och naturliv. Hela planområdet präglas av att det sluttar mot ån. En öppen dagvattenhantering kan
skapa en fin grön-blå struktur och bidra till karaktär för Källby och västra Klostergården.
När reningsverket flyttar kan Källby dammar ändå vara kvar. De kan hantera och rena
dagvatten och bidra till ett ännu mer attraktivt rekreationsområde.
Minskat klimatavtryck ska vara en förutsättning som präglar områdets utveckling, från
planering till genomförande och drift.

Mål för det gröna och blå Källby
•
•
•

I Källby ska det gå snabbast att färdas hållbart.

I Källby ska den högkvalitativa blågröna infrastrukturen avseende rekreativa och
ekologiska värden öka.
Källby ska vara en klimatneutral och resurseffektiv stadsdel till 2040.

Strategier
Hållbar mobilitet
►► Koppla ihop området
►► Prioritera cykeln som färdmedel
►► Stärk kollektivtrafikens attraktivitet
►► Främja hållbar bilanvändning
En stärkt grön infrastruktur
►► Utveckla och priorietera Höjeådalens friluftsliv och naturvärden
►► Låt dagvatten och skyfallshantering ge området struktur och grönska
►► Omvandla Källby dammar med dagvatten
Minskat klimatavtryck
►► Nyttja fjärrvärme och solenergi

MÅLOMRÅDE - DET NÄRA OCH LEVANDE
LUND
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►►Koppla ihop området
Översiktsplanen säger
”Prioritera infrastruktursatsningar för hållbara transporter”
”Staden och tätorterna ska växa inifrån och ut för att skapa
en sammanhängande och integrerad miljö, trygg och överblickbar för människor som rör sig till fots och med cykel.”

Sammanlänkande planering.

Idag finns det förhållandevis få möjligheter att röra
sig mellan planområdet och den omgivande staden.
Kopplingarna mot omgivande stadsdelar ligger
något tätare på den östra sidan järnvägen än på den
västra. Inne i området är järnvägens barriäreffekt
påtaglig och begränsar tillgängligheten och rörelsefriheten. Möjliga platser för gående och cyklister att
korsa spåren har mer än 800 meter mellan sig. Tunnlarna vid Nordanväg och Höje å upplevs av många
som otrygga. Kopplingar för bilister och busstrafik
mellan Klostergården och Källby saknas helt.

Att koppla ihop området

Fler och förbättrade kopplingar både inom området,
till övriga Lund och till regionen innebär att tillgängligheten ökar och att områden som idag är avskurna
från varandra kan knytas samman. Fler människor,
oavsett ålder, kön och socioekonomisk bakgrund,
får ta del av vad staden har att erbjuda. Det innebär
också mer liv och rörelse i hela Lund, fler möten mellan människor och bättre underlag för handel och
service. En sådan utveckling kommer även att leda
till att Källby länkas samman med den omgivande
staden och med regionen. Satsningar på utvecklade
kopplingar för gång, cykel och kollektivtrafik har en
positiv inverkan på folkhälsa och jämställdhet.

Utvecklade gång- och cykelkopplingar

Det är angeläget att skapa förstklassiga förhållanden
för gående och cyklister, såväl inom området som
till övriga staden. Att det finns attraktiva gång- och
cykelförbindelser till Station Klostergården och till
centrum har stor betydelse för ett ökat hållbart
resande. Ett framtida snabbcykelstråk mellan
Malmö och Lund erbjuder en attraktiv förbindelse
med hög framkomlighet.

Kopplingarna vid Station Klostergården är angelägna
för att skapa tillgänglighet. I planförslaget finns korsningspunkter med järnvägen för gång och cykel både
vid stationens norra och södra del. Norr om stationen
ersätts dagens tunnel med en ny planskildhet som
förbinder Nordanväg och Maskinvägen. Den blir en
viktig länk för det lokala resandet inom planområdet
och till/från stationen. Den nya tunneln blir genomsiktlig, öppen och ljus för att skapa en trygg miljö.
En bro över spåren med koppling till plattformarna i
stationens södra ände föreslås på sikt.
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Planskildhet i förlängningen av
Sunnanväg

Planförslaget omfattar en ny planskild förbindelse
för gång, cykel och kollektivtrafik i förlängningen av
Sunnanväg. Förbindelsen innebär att områdena öster och väster om järnvägen knyts ihop på ett bättre
sätt och att tillgängligheten för fotgängare och cyklister i området ökar. Källby kan också få attraktiv
och kostnadseffektiv kollektivtrafik när en busslinje
kopplar stadsdelen till de östra delarna av Lunds
centrum. Utan planskildheten riskerar bussförsörjning av Källby bli mycket kostsam eller helt utebli.
Den nya förbindelsen ger också tillgänglighet för
arbetsfordon till pumpstationen och för räddningsfordon. Tanken är att gatan ska ges en stadsmässig
utformning samtidigt som god framkomlighet och
hög komfort för kollektivtrafiken erbjuds.

Gatukoppling mellan Källby och
väg 108

Källby kopplas till huvudgatunätet norrut via Åkerlund & Rausings väg och Högbovägen, som förlängs
söderut. På sikt kan även en förbindelse söderut
mot väg 108 behövas. Lunds översiktsplan innehåller ett reservat för en ny vägdragning mellan Källby
och väg 108. En ny väg i detta läge ges en stadsmässig utformning och fungerar som en förbindelse
till Källby, inte en infart till centrala Lund. Denna
gatukoppling för gång-, cykel- och motortrafik kopplar även till stadsutvecklingsområdet i Staffanstorps
kommun.
Fördjupade studier krävs för att utreda om och i så
fall när det finns ett behov av en ny gatukoppling,
var den bör ligga och hur den kan utformas. En
bedömning av behovet är mycket svår att göra och
hänger samman med flera idag okända faktorer,
exempelvis med framtida bilanvändning, vad som
händer på gatunätet i övrigt och vilka satsningar
som görs på gång, cykel och kollektivtrafik.
Det fortsatta arbetet med en gatukoppling till väg
108 kommer att ske i samarbete med Staffanstorps
kommun och Trafikverket.

DET GRÖNA OCH BLÅ KÄLLBY

Kopplingar
FÖP gräns
Fyrspårig järnväg
Pla�orm Sta�on Klostergården
Koppling huvudcykelstråk, beﬁntlig
Koppling huvudcykelstråk, ny
Busskoppling, beﬁntlig
Busskoppling, ny
Koppling för biltraﬁk, beﬁntlig
Koppling för biltraﬁk, ny

Nya kopplingar förbinder planområdet med omgivande stadsdelar och med regionen. Bilden visar även kopplingar tvärs järnvägen.

Tänkbara lägen för var en gatukoppling kan korsa
Höje å har studerats. Oavsett läge och utformning
innebär en ny gatukoppling ett stort ingrepp i
landskapet. Bedömningar har gjorts utifrån en rad
aspekter, exempelvis påverkan på landskapsbild,
naturvärden i Höjeådalen, rekreation, kulturmiljö
och bullernivåer. Slutsatsen av studien är att en hög
bro i ett läge intill järnvägens västra sida är det
alternativ som ger minst negativa konsekvenser.
Detta beror huvudsakligen på att störningen som en
ny bro innebär kan samlokaliseras med järnvägsbron. Vidare innebär en hög bro att kontinuiteten
utmed Höje ås rekreationsområde kan bibehållas.

Vidare arbete

Fördjupade studier av förbindelser över Höje å och
över stationens södra del samt av planskildhet i
Sunnanvägs förlängning.
Inleda samarbete med Trafikverket och Staffanstorps kommun kring en åtgärdsvalsstudie för väg
108, mellan trafikplats Lund södra och korsningen
väg 108 och väg 103.

Gatukoppling mellan Sankt Larsområdet och väg 108

En översyn av befintlig anslutning till väg 108 via
Sankt Larsvägen behöver göras på grund av trafiksäkerhetsbrister, brister som förvärras när trafiken
ökar på väg 108 och på Sankt Larsvägen. Arbetet
kommer att ske i samarbete med Trafikverket och
Staffanstorps kommun. När den nya vägen är på
plats stängs Sankt Larsvägens anslutning till väg
108 för motortrafik. Gång- och cykeltunneln under
väg 108 behålls.
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Mobilitetskarta och gatukaraktärer
H

H
H

H

H

Mobilitetskarta
FÖP gräns

M

Fyrspårig järnväg
Sta�on Klostergården, pla�ormar med entréer

H

M

Blandad bebyggelse beﬁntlig , innehåller
bostäder, service, verksamheter och grönytor

H
H

Blandad bebyggelse , innehåller bostäder,
service, verksamheter och grönytor
H

Busshållplats

M

Mobilitetshus

H

H

Snabbcykelstråk �ll Malmö

H

M

H

M

Huvudcykelnät
Tänkbar ny cykelförbindelse

H

Bussgata
Buss i blandtraﬁk

H

M

Fram�da starkt kollek�vtraﬁkstråk

H

M

Lokalgata med cykelbana

2.

Uppsamlingsgata

H

Tänkbar ny uppsamlingsgata

1.

2.

Tänkbar ny gatukoppling �ll väg 108.
Ersä�er nuvarande anslutning av St Lars
väg. Sträckning studeras inom kommande
detaljplanearbete
Tänkbar ny gatukoppling mot väg 108

H

H

Huvudgata
Regional väg

H

Ny bro
Beﬁntlig bro

1.
H

0

250

H

500
meter

Mobilitetskartan illustrerar både förtätningsalternativ 1 och 2.

Mobilitetskartan

För gång och cykel finns ett flertal befintliga stråk
som förbättras på den östra sidan, liksom ett nytt
snabbcykelstråk till Malmö. Nya stråk skapas för att
öka tillgängligheten mellan Källby och den omgivande staden, tvärs järnvägen och över Höje å.
En ny passage under järnvägen, som är till för gång,
cykel och kollektivtrafik, byggs i förlängningen av
Sunnanväg.
Tänkbara gator för buss och hållplatslägen redovisas i mobilitetskartan. Bussen går centralt genom
Källby och gör det lättare att resa till och från de
västra och södra delarna. En hållplats i söder ger
god tillgänglighet till rekreationsytorna vid Höje å.
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För gång-, cykel- och biltrafik visas en tänkbar ny
koppling mellan Källby och väg 108. Kopplingen
mellan Sankt Larsområdet och väg 108 kan komma
att förändras framöver, där en ny förbindelse ersätter nuvarande Sankt Lars väg. Kartan visar också
principiella lägen för mobilitetshusen och hur
gatorna kan ansluta till det omgivande huvudgatunätet.
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Gatukaraktärer
Cykelgata
Stadsgata
Entrégata

0

250

500
meter

Karta med gatukaraktärer illustrerar både förtätningsalternativ 1 och 2.

Gatukaraktärer

Gatunätet byggs upp av tre gatutyper med olika
karaktär – entrégator, stadsgator och cykelgator.
Cyklisternas behov av framkomlighet och tillgänglighet ligger till grund för valen av gatutyper. Separata
cykelförbindelser finns i de stråk där cyklisterna har
behov av att färdas snabbt. Möjligheten att cykla på
alla gator ger hög tillgänglighet.
Entrégatorna förbinder området med det övergripande gatunätet och utformas med separerade
gång- och cykelbanor på ömse sidor. Föreslagen
hastighet 40 km/h.

Utmed stadsgatorna är bebyggelsen tät och det finns
en nära kontakt mellan gata och bebyggelse. Entréer
vänder sig mot gatan. Separata cykelbanor innebär
en hög framkomlighet för cyklisterna. Även gångtrafiken separeras från motorfordonstrafiken.

Behovet för gående och cyklister att korsa är stort
utmed dessa gator och korsningspunkterna bör därför hastighetssäkras. Hastighetsnivå 30 km/h.

På cykelgatorna har cykeln företräde framför motorfordon som ska anpassa hastigheten efter cykeltrafiken. En utformning som ger en hastighetsnivå
på 20 km/h blir bilen en gäst i stadsrummet. Gaturummen är till för människor, möten och vistelse.
Bebyggelsen är tät med många entréer mot gaturummet.
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►►Prioritera cykeln som
färdmedel
Översiktsplanen säger
”Prioritera infrastruktursatsningar för hållbara transporter.”
”Lyft cyklandet till en högre nivå genom att höja standarden i cykelinfrastrukturen samt öka framkomligheten och
trafiksäkerheten.”

Ett centralt läge i kombination med en tät, funktionsblandad stad ger goda förutsättningar för att
cykeln ska bli det självklara valet. Dagens cykelnät
i planområdet är av varierande kvalitet. Det finns
både stråk som är separerade från biltrafik och
stråk där man rör sig i blandtrafik. Nätet är överlag
glest och huvudstråkens dragningar innebär ofta
omvägar och kan upplevas otydliga. Järnvägens
barriäreffekt är påtaglig.

Att prioritera cykeltrafiken

Att prioritera cykeltrafiken innebär att behoven och
önskemålen hos cyklisterna ska prioriteras högst
vid utvecklingen av området – det ska vara snabbast
att cykla! Cykeln ska vara ett konkurrenskraftigt
färdmedel såväl på korta resor inom området som
vid längre resor. Det ska också vara bekvämt, säkert
och tryggt att cykla. Möjligheten att färdas med och
parkera alla typer av cyklar, även lådcyklar och elcyklar, är goda.
Goda förutsättningar för gång och cykel har en
positiv inverkan på den sociala hållbarheten på
flera sätt, det är också en del i kommunens övergripande mål om ett ökat hållbart resande. Fler resor
till fots och med cykel bidrar till fler möten mellan
människor, mer levande stadsrum och ökad trygghet. Satsningar på de hållbara färdslagen gynnar
också de grupper som inte har tillgång till bil samt
bidrar till en ökad folkhälsa. Även ur ett jämställdhetsperspektiv är satsningarna positiva, dels eftersom kvinnor reser mer med gång, cykel och kollektivtrafik, dels eftersom kvinnor oftare upplever en
otrygghet i trafiken.

Cyklande barn vid Stadsparken i Lund.

kommer fram. På östra sidan om järnvägen innebär
detta att befintliga stråk förbättras så att de blir
tydligare, mer trafiksäkra och trygga. På den västra
sidan skapas nya stråk. Nuvarande struktur kan
innebära utmaningar för att etablera nya gång- och
cykelstråk av hög standard. En attraktiv gång- och
cykelkoppling mellan Källby och stadsutvecklingsområdet söder om ån i Staffanstorps kommun är
angelägen för att knyta ihop bebyggelsen och för att
erbjuda de boende söder om ån en bra förbindelse
till Klostergårdens station. Förbindelsen placeras
cirka 200 meter väster om järnvägen.

0

0,25

0,5
Kilometer

A3 skala 1:10 000

Framtida huvudcykelnät visas i blått, snabbcykelstråket visas i rosa.

Ett utvecklat cykelnät

Befintliga cykelstråk förstärks och nya kopplingar
skapas till ett sammanhängande, gent och orienterbart nät av hög klass. Mellan vägarna i huvudcykelnätet bör det inte vara mer än 250 meter för att det
ska bli god standard.
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Det är särskilt angeläget att skapa attraktiva förbindelser mellan Källbyområdet och centrum, exempelvis på järnvägens västra sida mellan Åkerlund och
Rausings väg och Svanevägen. Cyklister ska prioriteras när det gäller utrymme och framkomlighet och
det ska finnas attraktiva cykelparkeringar när man

Grön cykelparkering i Köpenhamn.

DET GRÖNA OCH BLÅ KÄLLBY

En stadsgata har separerade gång- och cykelbanor.

Ett snabbcykelstråk mellan Malmö och Lund är
sedan tidigare föreslaget att ligga på den östra sidan
om järnvägen. Snabbcykelstråket går fram till
Klostergårdens station, där det kopplas samman
med stadens huvudcykelnät. Stråket erbjuder en
attraktiv förbindelse med hög framkomlighet där
det är möjligt att konkurrera med bilen vad gäller
restid för hela resan dörr till dörr. Studier visar att
stråket kan komma att få stor betydelse för den
regionala utvecklingen genom att det bidrar till att
lösa framkomlighetsutmaningar i biltrafiknätet.
Samhällsekonomiska analyser visar på god nytta i
relation till kostnaderna. Ett läge öster om järnvägen innebär att huvuddelen av arbetsplatser och
bostäder inom Lunds tätort kan nås utan att cyklisterna behöver korsa järnvägen. Det är angeläget att
utreda möjligheterna att förlänga snabbcykelstråket
in mot centrala Lund.

Staffanstorps kommun planerar ett utvecklingsområde för blandad stad söder om Höje å. Om det
fortsatta arbetet med snabbcykelstråket visar att
stråket istället bör gå på järnvägens västra sida kan
cykelförbindelsen mellan Staffanstorps utvecklingsområde och Källby användas tillsammans med
cykelförbindelsen utmed Åkerlund och Rausings väg
och vidare in mot Lunds centrum. Kommunerna ska
samarbeta kring cykelkopplingar tvärs kommungränsen.

Gator i Källby

En ny gatustruktur skapas väster om järnvägen.
Gatunätet byggs upp av tre gatutyper med olika
karaktär – entrégator, stadsgator och cykelgator.
Gatukaraktärerna beskrivs på sidan 33. Cyklisternas
behov av tillgänglighet och framkomlighet har varit
viktiga utgångspunkter i valet av gatutyper.

Entrégatorna förbinder området med det övergripande gatunätet och utformas med separerade
gång- och cykelbanor på ömse sidor. Dessa gator har
en uppsamlande funktion och behöver kunna hantera något högre trafikmängder.

På cykelgatan färdas bilisterna på cyklisternas villkor.

Maskinvägen, Åkerlund och Rausings väg och delar
av Höjeåvägen utgör viktiga förbindelser för
cykeltrafiken, förbindelser som fortsätter vidare
till stadsdelar i öster och i väster samt in mot centrum. Utmed dessa gator, de så kallade stadsgatorna, byggs separata cykelbanor för att säkra en hög
framkomlighet för cyklisterna. Även gångtrafiken
separeras från motorfordonstrafiken. Behovet för
gående och cyklister att korsa är stort utmed dessa
gator och korsningspunkterna bör därför hastighetssäkras.

Inne i området utgörs huvuddelen av gatorna av
cykelgator. På cykelgatorna har cykeln företräde
framför motorfordon och motorfordon ska anpassa hastigheten efter cykeltrafiken. Utformningen
innebär att trafikmiljön blir tryggare och säkrare
för de oskyddade trafikanterna, att cyklister kan
färdas relativt snabbt genom området och att en god
tillgänglighet för biltrafiken kan erbjudas. Utformningen innebär också att gaturummen även kan ge
plats för exempelvis uteserveringar, grönska och
dagvattenhantering.
Cykelgatorna i nord-sydlig sträckning utformas för
att hantera dagvatten och skyfall, och dessa skiljer
sig därför mot de öst-västliga cykelgatorna. Utöver
detta skapas en hierarki i nätet av cykelgator för att
skapa tydlighet och identitet. Gatan med busstrafik
kan utformas med separata cykelbanor för ökad
trygghet och säkerhet.

Vidare arbete

Fortsätta samarbetet med Region Skåne, Trafikverket och berörda kommuner kring ett snabbcykelstråk mellan Malmö och Lund.
Fortsätta samarbetet med Staffanstorps kommun
kring gång- och cykelförbindelser över Höje å.
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►►Stärk kollektivtrafikens
attraktivitet
Översiktsplanen säger
”Prioritera infrastruktursatsningar för hållbara transporter. ”

”Utveckla attraktiva noder där tågtrafik, spårväg och regional
busstrafik kopplas samman med gång- och cykelstråk samt
den lokala busstrafiken.”

”Ge fotgängaren större och mer kvalitativa utrymmen i stadsrummet för att tillgodose deras behov samt öka tryggheten
och attraktiviteten.”

År 2024 invigs Station Klostergården. Tågen kommer att gå ofta och göra det möjligt att på ett bekvämt sätt nå ut i regionen. Stationen ger också
goda förutsättningar att göra området till regionens
mötesplats för idrott och rekreation. Sett ur ett Skåneperspektiv är det helt unikt med rekreation så
nära bra kollektivtrafik. Med en station på plats när
de första nya Källbyborna flyttar in finns utmärkta
möjligheter att redan från start skapa hållbara resvanor i den nya stadsdelen. Från 2023 planeras en
ny stadsbussflotta som drivs av el, något som ger
lägre bullernivåer och mindre utsläpp.
Tre stadsbusslinjer och regionbuss med god turtäthet försörjer området i dagsläget. Korta avstånd
mellan hållplatserna ger korta gångavstånd men
medför också längre restider. På östra sidan är linjesträckningarna krokiga, något som innebär att
restiderna blir längre och att komforten minskar.
Gångavstånden till dagens hållplatser vid Trollebergsvägen och Västanväg blir långa för de som
kommer att bo och verka i Källby. Därför föreslås
förändringar av busstrafikeringen i området.

Pågatåg på Lunds central.

Att stärka kollektivtrafikens
attraktivitet

I ett attraktivt kollektivtrafiksystem är det enkelt,
snabbt och bekvämt att resa och tåget och bussen är
det naturliga valet för lite längre resor. Satsningar
på kollektivtrafik minskar bilberoendet och stärker
den sociala hållbarheten, bland annat eftersom det
gynnar de grupper som inte har tillgång till bil samt
bidrar till en ökad folkhälsa. Satsningarna bidrar
också till kommunens mål om ett ökat hållbart resande och är positiva ur ett jämställdhetsperspektiv
då kvinnor reser mer kollektivt än män.

Station Klostergården

Stationen kommer att ha fyra till sex avgångar med
pågatåg varje timme i respektive riktning. Restiderna till Malmö och Lund C blir korta. Det blir möjligt
att åka till bland annat Helsingborg, Hässleholm
och Trelleborg utan tågbyte. Stationsmiljön ska vara
funktionell och trivsam. Ledorden vid utformningen
är tillgängligt, tryggt, tidståligt, hållbart, vackert och
orienterbart. Attraktiva cykelparkeringar är angelägna och service i form av till exempel cykelpump
och cykelservice lockar fler att välja cykeln till stationen.
Stationens placering ger goda förutsättningar för
starka kopplingar mellan stationen och omgivande
bostadsbebyggelse, idrottsanläggningar samt grönstruktur.
Godståg, snabbtåg och Öresundståg kommer inte
att stanna på Station Klostergården. Snabbtåg och
Öresundståg kommer att trafikera de två mittersta
spåren, medan godståg och pågatåg använder de
yttre spåren. Antal tåg kommer att öka med cirka
25% till år 2040.

Buss som kompletterar tåget
Skiss Station Klostergården, sedd från Västanväg mot tunneln under järnvägen
(illustration Sweco).
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Tåget ger tillgänglighet till regionen och till västra
delen av Lunds centrum. Som ett komplement behövs utvecklad busstrafik. Kartan intill visar tänkbara gator för buss. Alternativa linjesträckningar
har studerats, samtliga med en planskildhet under
järnvägen i förlängningen av Sunnanväg.

DET GRÖNA OCH BLÅ KÄLLBY
Busstrafiken erbjuder korta gångavstånd till hållplats och ger en mer lokal tillgänglighet till exempelvis de östra delarna av centrala Lund och universitetssjukhuset, dit tåget inte når.

H

Planskildheten med järnvägen ligger söder om området, vilket innebär en viss omväg för bussresenärer mellan de norra delarna av Källby och centrala
Lund. Samtidigt innebär linjedragningen i Källby en
hög tillgänglighet i närområdet och en direkt koppling till stationen, där bussen vänder. På sikt kan
en högklassig kollektivtrafiklinje gå från Källby, via
Klostergården och Malmövägen in till centrum. Detta ger en än mer enkel och snabb förbindelse.
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Det finns en rad kvaliteter som gör bussen attraktiv,
exempelvis att restiden är kort, att bussen går ofta
och att resan är bekväm. Hela resan från dörr till
dörr ska fungera på ett bra sätt och förbindelserna
till hållplatserna behöver vara gena, säkra och trygga. Det är också viktigt att infrastrukturen är klar
innan trafiken startar och att strukturen sedan ligger fast, detta ger både tydlighet och pålitlighet.

H

H

H

Tänkbara gator för busstrafik.

Vidare arbete

Fortsatt dialog med Skånetrafiken kring busslinjedragningar och hållplatslägen.

Utreda möjligheterna för framtidens kollektivtrafik,
exempelvis framtidens fordon och mobilitetstjänster.
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Vid stationen finns parkering för rörelsehindrade
med tillstånd samt möjlighet att med bil hämta och
lämna resenärer. Bilparkering för tågresenärer hänvisas till mobilitetshusen som också har plats för
bland annat bilpool och annan service.

Gång- och cykelförbindelserna till stationen ska vara täta, gena och bekväma.

n

Busshållplatser kommer att finnas på båda sidor
om stationen. Behovet av att byta mellan tåg och
buss bedöms dock vara störst på den östra sidan
eftersom restiden därifrån blir kortare till exempelvis Lunds centrum och Klostergården. Avståndet
mellan stationen och ett nytt hållplatsläge för buss
i korsningen Nordanväg/Västanväg är cirka 180
meter, vilket motsvarar knappt två minuters promenad. En trygg, säker och bekväm gångförbindelse
mellan stationen och hållplatsen kan till viss del
kompensera avståndet. På västra sidan kan en nära
koppling mellan busshållplats och station skapas.
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o

De som tar sig till och från stationen till fots och
med cykel prioriteras. Attraktiva gång- och cykelvägar gör det enkelt, tryggt och bekvämt att ta sig till
stationen dygnet runt, året runt. Attraktiva cykelparkeringar vid stationen är också en viktig del. Att
veta att det finns en bra, trivsamt ordnad och bekväm cykelparkering, där man kan lita på att cykeln
står kvar när man återkommer, kan vara avgörande
för om man väljer kollektivtrafiken i stället för att ta
bilen hela vägen. Undersökningar visar att satsningar på bättre cykelparkeringar ökar antalet personer
som väljer att resa kollektivt.

n

Att ta sig till och från stationen

H

”Röda mattan” mellan station och hållplats för att underlätta byten.
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►►Främja hållbar
bilanvändning
Översiktsplanen säger
”Prioritera infrastruktursatsningar för hållbara transporter.”
”Planera för en blandning av funktioner och samutnyttja
mark och resurser i största möjligaste mån.”

Röststyrning och självkörande fordon är två starka mobilitetstrender.
Samlade parkeringsanläggningar är effektiva och ger flexibilitet.

”All resandeökning ska ske med gång, cykel och
kollektivtrafik”. Så lyder översiktsplanens mål för
resandet i Lunds kommun. I LundaMaTs finns målet att ”Motorfordonstrafiken per invånare på det
kommunala vägnätet, skall minska med 1 % per
år”. Målen är ambitiösa för en kommun som växer.
Utvecklingen i Källby, Klostergården och Sankt Lars
ska bidra till att uppfylla kommunens övergripande
mål i så hög grad som möjligt. Utgångspunkten för
FÖP Källby är att det ska vara enkelt att resa hållbart. Gång, cykel och kollektivtrafik ska vara förstahandsvalen, samtidigt som det ska finnas en god
tillgänglighet för bil.

Dagens resvanor

Det ligger en utmaning i att öka det hållbara resandet. Resvaneundersökningen från 2013 visar att
bilen, följt av cykel, är det vanligaste färdsättet för
boende i Lunds kommun. Ungefär 40 procent av
resorna görs med bil, medan andelen för buss är
9 procent, tåg 8 procent, cykel 28 procent och till
fots 15 procent. Resandet inom Lunds stad är mer
hållbart, cirka 75 procent av resorna görs med de
hållbara färdslagen. Hur man väljer att resa skiljer
sig mellan olika grupper. Forskning visar att om
män skulle resa som kvinnor får man en minskning
av koldioxidutsläppen på drygt 17 procent. Bilinnehavet i planområdet ligger på 280 bilar per tusen
invånare, vilket är lägre än både övriga kommunen
(300) och riket (376).

Framtida resvanor

I samhället finns en ökad medvetenhet kring klimatförändringar. Vad detta, tillsammans med snabb
teknikutveckling för fordon och ändrade inköpsvanor med mer e-handel, innebär för framtidens
fordon och resande är oklart, liksom vilka krav det
ställer på stadsplaneringen. Studier har visat att dagens samlade transportarbete genom självkörande
fordon och delning kan utföras med en sjättedel av
dagens vagnpark utan att en enda människa skulle
behöva ändra sitt resmönster.
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Grovt bedöms totalt 7 000 – 12 000 bilresor alstras
i Källby per vardag. Det övre spannet representeras

av ett bilresande på samma nivå som i Lunds stad
idag, det lägre kräver särskilt kraftfulla satsningar
på hållbart resande. Bakom bedömningen av alstringen ligger olika antaganden, som exempelvis
antal bostäder och typ av verksamheter. Den tidiga
bedömningen ska ses som en fingervisning av storleksordningen på den mängd biltrafik utbyggnaden
kan komma att alstra och behöver följas upp i vidare
arbete. Fördjupade studier behöver också göras
kring hur trafiken fördelar sig på gatunätet och konsekvenserna av detta.
Ett ökat tjänsteutbud, som exempelvis ”Mobility as
a service” där olika transporttjänster kopplas samman gör det möjligt att skapa ett konkurrenskraftigt
alternativ till den privata bilen. Kollektivtrafiken
med sin höga kapacitet utgör ofta stommen i ett sådant system, kompletterat med framför allt bilpool,
hyrbil, taxi och lånecykel.

Att främja hållbar bilanvändning

Färre bilar och lägre hastigheter inom området
ger möjlighet att utforma stadsrummen så att
människor, möten och upplevelser får ta mer plats.
Genom att minska behovet av biltransporter, parkering och avfallstransporter inom området kan det
byggas tätare, säkrare och med mer påkostad ytbeläggning som är anpassad för gående och cyklister.
Samlade parkeringsanläggningar ökar också förutsättningarna för hållbart resande och innebär mer
ekonomiska och flexibla lösningar inför framtiden.
Goda möjligheter att dela bil är hållbart både ur ett
miljöperspektiv och ur ett socialt perspektiv då alla
grupper inte har tillgång till bil.

Gatunätet

Grundprincipen för biltrafiken i Källby är att ett
fåtal något större entrégator förbinder området med
det övergripande gatunätet medan huvuddelen av
det inre gatunätet utgörs av cykelgator. De större
gatorna landar i mobilitetshus med parkering och
annan service i områdets ytterkanter. Principen
innebär att biltrafiken inne i Källby kan minska samtidigt som området är tillgängligt med bil.

DET GRÖNA OCH BLÅ KÄLLBY
Initialt matas biltrafiken till och från området via
Åkerlund och Rausings väg och Högbovägen, som
förlängs söderut. På sikt kan en ny förbindelse till
väg 108 behövas. Angöring för leveranser och rörelsehindrade ska finnas inom området för att klara
kraven på tillgänglighet. Verksamheternas behov av
transporter ska tillgodoses men andra ska inte lockas till genomfart.
På östra sidan om järnvägen får vägen mellan Sankt
Lars och väg 108 en annan sträckning. Förtätningar
utmed Sunnanväg görs bland annat på ytor som
idag används för markparkering. I samband med
detta kan gatans karaktär bli mer stadsmässig.
I förslaget är passagen under järnvägen i Sunnanvägs förlängning inte en sammankoppling av
bilvägarna på östra och västra sidan av järnvägen,
eftersom detta skulle belasta södra Klostergården
med olämplig genomfartstrafik.

Effektiva och flexibla parkeringslösningar

Bilparkering för boende, besökande och verksamma sker i mobilitetshus i direkt anslutning till
huvudgatunätet. Mobilitetshus kan beskrivas som
framtidens parkeringshus som utöver bilparkering
kan inrymma cykel- och bilpool, hyrbil, laddstolpar
och säker cykelparkering. Det kan också finnas
andra tjänster som till exempel leveransskåp och
cykelverkstad. Om miljörum och sopsugterminal
lokaliseras i mobilitetshusen medför detta en ökad
flexibilitet vad gäller utformning av gatunätet inne i
området eftersom det inte behöver dimensioneras
efter sopbilarnas svängradier.

Med mobilitetshus som används av både verksamheter och bostäder skapas förutsättningar för
samnyttjande av parkeringsplatser. Samnyttjande
kan minska behovet av parkeringsytor med 20–30
procent vilket är positivt för både ekonomi och
effektiv markanvändning. Bedömningen är att verksamheterna och cirka 2 500 lägenheter genererar
ett behov av i storleksordningen 1 500 – 2 000 parkeringsplatser, reduktion för åtgärdspaket bilpool
med mera och samnyttjande av parkering inkluderat. Tre mobilitetshus bedöms vara tillräckligt för
att klara behovet. Helt bilfria boenden kan också
finnas i området.
Enligt parkeringsnormen ska det finnas parkering
för boende inom 300 meter gångavstånd från bostaden. Avståndet kan jämföras med acceptabelt
gångavstånd till busshållplats som anses vara 400
meter. De tre mobilitetshusen täcker väl in bebyggelsen i Källby.

Bilparkering i mobilitetshus bidrar till att skapa en
hållbar stadsdel på flera sätt. Förutsättningarna för
ett mer hållbart resande ökar när bilparkeringen
inte finns i källargarage. Tryggare livsmiljöer skapas när biltrafiken koncentreras till entrégatorna
i områdets utkanter. Fler människor som rör sig i
området skapar mer stadsliv och fler möten mellan
människor. Samtidigt ställs krav på utformningen

av gångförbindelserna i området, det ska vara
bekvämt, säkert och tryggt att gå.

Kostnaden för att bygga en bilparkeringsplats i ett
mobilitetshus är ungefär hälften jämfört med en
plats i källargarage. Bilparkering i samlade anläggningar ovan mark ger en flexibilitet inför framtiden
genom att mobilitetshuset kan omvandlas om behovet av bilparkeringsplatser minskar. Bostadskvarterens gårdar kan rymma större träd när det
inte finns garage under.

En hållbar utbyggnadsstrategi

Åtgärder i trafiksystemet genomförs enligt fyrstegsprincipen, det vill säga att man i första hand
minskar behovet av att resa med bil, i andra hand
ser till att utnyttja den befintliga infrastrukturen
mer effektivt. Vid behov genomförs det tredje steget
– ombyggnationer. Det fjärde steget genomförs om
behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen.
Det betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.
Utvecklingen i området bör bygga på fyrstegsprincipen, det vill säga att stora insatser görs för
att skapa goda förutsättningar för resor till fots och
med cykel och kollektivtrafik (steg ett) innan satsningar som gynnar biltrafiken genomförs.
En ny gatukoppling mellan väg 108 och Källby är en
åtgärd inom steg fyra, och byggs först när den verkligen behövs.

Vidare arbete

Inleda dialog om mobilitetshus med kommunens
parkeringsbolag, fastighetsägare, näringsidkare
med flera.

Utveckling av mobilitetstjänster på stadsdelsnivå.

300 m radie

M

M

M

Principen för biltrafiken i Källby med entrégator och mobilitetshus.
I bilden visas även hur väl mobilitetshusen täcker in Källby (radie 300
meter).
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►►Utveckla och prioritera
Höjeådalens friluftsliv och
naturvärden
Översiktsplanen säger
”Skapa ett nätverk av grön infrastruktur i stads- och landskapsperspektiv som sammanbinder viktiga rekreationsområden, värdetrakter och värdekärnor. Nätverket ska ha
tillräcklig kvalitet och storlek för att de ekosystemtjänster som människan behöver ska kunna produceras.”

Riksintresse friluftsliv

Höjeådalen, som sträcker sig från Genarp till Lomma, och går genom planområdet är markerat som
riksintresse för friluftsliv (enligt 3 kap. 6 § miljöbalken). Det innebär att området ”har betydelse från
allmän synpunkt på grund av deras naturvärden
eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet”
och att det så långt som möjligt ska skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller
kulturmiljön. Miljöbalken påtalar också att behovet
av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter
särskilt ska beaktas. Idag har Höjeådalen omkring
120 000 besökare per år, enligt en mätare vid Sankt
Lars.
Området är utpekat som riksintresse på grund av
dess goda förutsättningar för berikande upplevelser
i natur och kulturmiljöer. Området har också goda
förutsättningar för vattenknutna friluftsaktiviteter.
Som friluftsområde är Höjeådalen unikt då det är
lätt att nå från Lunds tätort. Gång och cykelvägar
från södra delarna av Lund och Värpinge ansluter
till området. Bussförbindelse finns till Värpinge och
Sankt Lars området. Från Station Klostergården
kommer det att vara 550 meter till Höje å och 350
meter till Höjeådalen. Det finns alltså en potential
till fler besökare även från angränsande kommuner.
När friluftsstråket etablerats i sin helhet kan man
välja att röra sig mot havet eller skogen.

Inom planområdets västra del är ån till stora delar
dold i vegetation. För Lundaborna har Källby dammar ett stort rekreativt värde med fri sikt över stora
vattenytor och ett rikt fågelliv.
Sankt Lars har stora natur- och kulturmiljökvalitéer
som preciseras i aktuellt detaljplanearbete.

Naturvärde
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I princip all naturmark i Höjeådalen bedöms hysa
någon form av naturvärde och området i sin helhet är mycket viktigt för att upprätthålla ekosystemtjänster på landskapsnivå enligt en nyligen
framtagen Naturvärdesinventering av Höjeådalen,
Ekologigruppen (2019). Flera rödlistade arter har
noterats och Källby reningsdammar är en myck-

Rekreativ vistelse vid Höje å.

et viktig rastlokal för fåglar. Sankt Lars parken
innehåller särskilt skyddsvärda träd och enstaka
rödlistade arter knutna till äldre träd och död ved.

Att prioritera och utveckla Höjeådalens friluftsliv och naturvärden

Att prioritera och utveckla Höjeådalens friluftsliv
och naturvärden innebär att naturen får ta plats och
exploatering stå tillbaka. Samrådsförslaget visar två
alternativa förtätningsstrategier där frågan om hur
reningsverkets tomt ska användas efter reningsverkets flytt utforskas.

Tätortsnära rekreation

Det är brist på tätortsnära natur i regionen. Höjeådalen har potential att utvecklas till ett attraktivt
natur- och friluftslivsområde likt Skrylle, fast stadsnära och med ett kollektivtrafikläge! För att Höjeådalen ska hamna inom Naturvårdsverkets definition
på tätortsnära friluftsområden måste målsättningen
vara minst 100 hektar naturmark. Områdets storlek
bör prioriteras, både med tanke på att besökstryck
förväntas öka i samband med utvecklingen av Källby
och för att uppfylla målbilden om ”Lunds och regionens mötesplats för idrott och rekreation”.

S Sandby
Lund

Sant Lars park
Lomma

Dalby

Staffanstorp

Genarp

Riksintresse friluftsliv Genarp–Lomma, riksintresseområdet
ansluter till Riksintresse friluftsliv Romeleåsen med Skrylleområdet
och knyter ihop skog och hav.
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Själva åstråket föreslås behållas vilt och utveckling
bör utgå från de värden som idag upplevs på platsen: Stillhet och rofylldhet, Frihet och rymd, Artrikedom och naturpedagogik, Äventyr och utmaning,
Kultur, Samlarglädje och Samvaro. Källby dammar
är en resurs och en yta att inrymma i rekreationsområdet. Här finns stor potential att utveckla och
tillgängliggöra området. Samtidigt behöver utvecklingen av området göras med hänsyn till naturvärden för att inte orsaka störningar och slitage i
känsliga delar. Exempel på åtgärder för att utveckla
friluftslivet inom området är nya entréer, torn och
gömslen för att studera fågellivet, fiskeplatser, bryggor och trädäck, vindskydd, förbättrade utblickar
och mötesplatser. Längre vandringsstråk längs ån är
ytterligare utvecklingsmöjligheter för friluftslivet.

Kopplingar till den omgivande staden och
regionen

Med Station Klostergården på plats blir det cirka
550 meter till Höje å respektive cirka 350 meter till
Höjeådalen från en regional hållplats. Upptagningsområdet sträcker sig utmed järnvägen med potential för besökare från angränsande kommuner. Från
Station Klostergården kan man välja att röra sig
mot havet i Lomma eller skogen i Genarp, när friluftsstråket etablerats i sin helhet. Staffanstorp planerar ett utvecklingsområde för blandad stad söder
om Höje å. Kommunerna ska samarbeta kring Höje
å som målpunkt för rekreation. När kopplingar över
ån utvecklas ska det öst-västliga rörelsemönstret
för rekreation inte brytas.

Naturområden inom en mils radie från Lund, Höjeådalen markerat i rött.

Möte mellan grönområde och bebyggelse

Bebyggelse i direkt anslutning till natur- och rekreationsområde kan påverka rekreationsupplevelsen
och innebära störningar för djurlivet. Det är därför
viktigt att bebyggelsen trappas ner mot dammarna
och grönområdet och att gränsen mellan stad och
natur utformas med försiktighet.

Markanvändning

Höjeådalens naturvärdeklasser från Ekologigruppens naturvärdesinventering.

Båda förtätningsalternativen visar naturområde
utmed Höje å och förutsättningar för gröna kopplingar upp mot staden. Sunnanvägs förlängning är
gräns för bebyggelse. Alternativ 1 visar ny grönyta
på reningsverkets tomt. Alternativ 2 visar blandad
bebyggelse och idrottsytor cirka 40 meter från
dammarna.

Sta�on
Klostergården

Vidare arbete

Initiera kommunöverskridande utvecklingsprojekt
av friluftslivsstråk Lomma – Genarp. Starta utvecklingsarbete för rekreation för Källby dammområde
och Höjeådalen. Utredningsarbete om ett framtida
kommunalt naturreservat i Höjeådalen.

Ca 350 m

Ca 500 m

Avståndet mellan Station Klostergården och Höje å är cirka 450 meter och
fram till friluftslivsområde cirka 350 meter.
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►►Låt dagvatten och skyfallshantering ge området
struktur och grönska
Översiktsplanen säger
”Öka andelen multifunktionella ytor med träd, vegetation
och vatten där en öppen dagvattenhantering kan fungera
tillsammans med andra funktioner.”

Vision av öppen dagvattenhantering längs med Esplandaden i Lund.

Två tredjedelar av Lunds dagvatten rinner ut i Höje
å. Hela planområdet sluttar ner mot ån från cirka
+27 meter över havet vid Nordanväg till cirka +7
meter över havet vid Höje å. I dagsläget finns det
inte några öppna dagvattenstråk utan ledningsnätet
tar hand om dagvatten under mark.

Att låta dagvatten och skyfalls
hantering ge området struktur och
grönska

Genom att lyfta fram dagvattnet i öppna diken och
följa naturliga flödesriktningar kan områdets karaktär skapas utifrån just den här platsen. Grönstråk
följer vatten och den grönblå strukturen blir styrande för omgivande kvarter. Genom öppna diken och
magasin skapas fördröjning av dagvatten och ett
dike har större flexibilitet i volymförändringar än en
ledning.

Skyfall

Skyfallssituationer, kraftiga regn under kort tid,
inträffar under en begränsad period på några timmar men kan orsaka stora skador och ekonomiska
förluster. Regn med exempelvis 50- och 100-års
återkomsttid kan orsaka sådana situationer. Dräneringsbrunnar och ledningsnät kan inte ta emot det
kraftiga flödet med översvämning som konsekvens.
Nybyggnation ska i Lunds kommun skyddas mot ett
100-årsregn med klimatfaktor och för en hållbar
skyfallshantering behöver mark avsättas. Vattnet
ska ledas bort från byggnader och viktig infrastruktur mot ytor som magasinerar vatten tillfälligt eller
stråk som leder undan vattnet.
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Gator i nordsydlig riktning inom Källby föreslås
utformas för att kunna hantera skyfallssituationer; som skyfallsleder med en avrinningsriktning.
Öst-västlig struktur höjdsätts för att rikta vatten
mot skyfallsgatorna. Vattnet föreslås ledas till
grönytor inom och utom den täta bebyggelsen. Även
torg och andra ytor kan utformas multifunktionella
och fungera som skyfallsmagasin vid de få tillfällen
det behövs. Källby dammar kan utformas för att
hantera vatten vid ett skyfall, vattnet behöver då
ledas dit.

Gatustrukturen riktas för att följa vattnets flödesriktning mot Källby
dammar och Höje å.

Ett exempel på skyfallsgata är att låta mitten av
gatan utgöra lägsta punkt. Framkomlighet säkras
genom att låta gång-och cykeltrafikanter samsas
närmast husfasaderna, under skyfallssituationen.
Räddningstjänstens framkomlighet behöver säkras
på kringliggande gator.

Högvatten

Naturområdet kring Höje å utvecklas med utrymme
för att låta Höje å svämma över vid högvatten. Högvatten förekommer främst på vinterhalvåret och vid
längre, sammanhängande regn på sommarhalvåret.
Källby dammars fördröjningsvolym kan även nyttjas
för att ta hand om Höjeås högvatten.
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Teckenförklaring
Planområde
Blågrönt huvudstråk ny�
Blå-gröna huvudstråk
Grönområde, Ny
Grönområde, Beﬁntlig
Natur, Beﬁntlig

Teckenförklaring
Planområde
Maxvattendjup, 100årsregn
0.1 - 0.3 m - Besvärande framkomlighet
0.3 - 0.5 m - ej möjligt att ta sig fram med motorfordon.
Risk för stor skada
> 0.5 m - Stora materiella skador, risk för hälsa och liv

Grönytor och övergripande grönstruktur. Förtätningsalternativ 2 tar en del
grönyta i anspråk för blandad bebyggelse, söder om Höjeåvägen.

Skyfallskartering 100 års-regn.

Grönstruktur

Planområdets grönstruktur följer tankarna i kommunens översiktsplan och förslag till grönprogram
med det starkaste stråket utmed Höje å och förbindelsestråk ner till ån från staden i nord-sydlig
riktning. Längs järnvägen och förbi korpfotbollsplanerna går ett grönstråk med gång- och cykelväg
som slutar i Källbymölla odlingslotter. Aktivitetsstråket utmed Västanväg är kantad av en allé som
ger ytterligare en grön koppling från Stadsparken
ner till Höje å. Allén har biotopskydd. Delen mellan
Arenan och Nordanväg kan gärna inrymma fler träd
liksom att den gröna förbindelsen mellan järnvägen
och Arenan behöver förstärkas. Källbyområdet ska
utformas som en grön stadsdel där grönska integreras i de gemensamma rummen.

Markanvändning

Förtätningsalternativen visar två grönstråk genom
Källbyområdet på västra sidan som följer utfallet
från skyfallskarteringen; från Patrik Rosengrens
park ner till Höje å och från ravinen vid fornlämningen Lyckebacken ner mot ån. Övriga grönytor
ingår i markeringen för blandad bebyggelse.

Teckenförklaring
Planområde
MSB kartering 2015 - 100-årsflöde

MSB kartering 100-årsflöde i Höje å.

Vidare arbete

En dagvatten- och skyfallsutredning behöver tas
fram tillsammans med gestaltningsförslag. Grönstruktur inom utbyggnadsområdena behöver studeras liksom gröna kopplingar in mot staden och
Stadsparken.

Höje å vid högvatten våren 2019.
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►►Omvandla Källby
dammar med dagvatten
Översiktsplanen säger
”Stärk den gröna infrastrukturens kvalitet och funktionalitet så att effekterna av den pågående klimatförändringen kan hanteras och kostnaderna för klimatrelaterade
skador reduceras.”

Källby reningsverk

Lunds befolkning ökar i snabb takt. För att möjliggöra tillväxten behöver avloppsreningsverket i
Källby, dit Lunds kommuns avloppsvatten förs idag,
byggas ut. I Malmö finns samma utmaning med Sjölunda avloppsreningsverk. VA SYD ser en regional
samhällsekonomiskt fördelaktig lösning; att bygga
ut ett avloppsreningsverk istället för två. VA SYD
planerar att bygga ut och modernisera Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö, för att kunna ta emot ett
regionalt flöde och för att förbättra kvaliteten på det
vatten som släpps ut i vattenmiljön. Det är framför
allt läget och recipienten som motiverar att bygga ut
i Malmö istället för i Lund. Sjölundaverket i Malmö
är placerat på ett betryggande avstånd från bostäder
och centrum. I Lund har staden växt sig nära inpå
avloppsreningsverket. Öresund är också mindre
känsligt som recipient än Höje å. I utbyggnadsplanen för Sjölunda avloppsreningsverk ingår att
leda avloppsvattnet från Källby i Lund till Sjölunda i
Malmö och att stänga Källby avloppsreningsverk.
En viss verksamhet behöver dock vara kvar på
Källby, en pumpstation och ett underjordiskt utjämningsmagasin för att hantera stora flöden.
Tidplanen för genomförande sträcker sig tio år fram,
2028 ska ”Nya Sjölunda” kunna ta emot avloppsvatten från Lund och då kan Källby avloppsreningsverk börja monteras ned. Närmaste perioden 2019–
2021, fokuserar VA SYD på planering och beslut för
att klargöra förutsättningar, välja rätt metoder och
för att möjliggöra investeringar som ska säkra avloppsvattenhanteringen för lång tid framöver.

Källby dammar idag.

Att omvandla Källby dammar med dagvatten
Vattenspegeln från dammarna kan bevaras genom
att dammarna får en ny funktion. VA SYD ser en
möjlighet att leda dagvatten från staden via dammarna till Höje å. Dammarna skulle då utformas för
att rena och fördröja dagvattnet, vilket jämnar ut
flödet till Höje å och gör att vattenmiljön förbättras i
Höje å. I dag går dagvatten orenat och utan fördröjning ut i Höje å, vilket gör att föroreningar spolas ut
och att kraftiga flöden i samband med regn orsakar
erosion.

Fördröjningsdamm

En fördröjningsdamm kan utformas med eller utan
en permanent volym. Den permanenta volymens
vattenyta ligger precis i underkanten för utloppet
och tappas därför inte av. Den permanenta volymen
minskar bara till följd av infiltration, avdunstning
och växtupptag. Den permanenta volymen fylls upp
före fördröjningsvolymen vid nederbörd.

Inloppet till dammen är större än utloppet så att flödet stryps. Eftersom inte lika mycket vatten kan gå
ut som in så samlas vatten i dammen och fyller upp
fördröjningsvolymen. Fördröjningsvolymen tappas
sedan sakta av för vara tillgänglig till nästa regn. Hur
stor fördröjningsvolymen är beror på vilka flöden
som dammen är dimensionerad för. För säkerhets
skull har dammen möjlighet att brädda vatten om
ett för stort flöde kommer till dammen.

Källby dammar

Idag är Källby dammar en del av reningsverkets
anläggning och försörjs av renat avloppsvatten.
Reningsverket avger ett konstant flöde av ljummet
vatten som renas ett sista steg i Källby dammar
innan vattnet leds ut till recipienten Höje å. Höje
å har idag otillfredsställande ekologisk status och
den kemiska statusen uppnår ej god status. När
reningsverket flyttar pumpas Lunds avloppsvatten
till Sjölunda och Källby dammar står tomma om inte
någon åtgärd görs.
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Principskiss av en fördröjningsdamm.

DET GRÖNA OCH BLÅ KÄLLBY
Källby dammar efter reningsverkets flytt

VA SYD och Lunds kommun har med hjälp av Ekologigruppen tagit fram en utredning 2019-03-19, för
att undersöka möjligheten att fylla dammarna med
vatten efter reningsverkets flytt. Rekreationsvärdet
kring dammarna är stort. Det finns ett behov av
att rena dagvatten i Lund och genom att omvandla
dammarna till fördröjningsmagasin kan en vattenspegel skapas i dammarna. Åvatten har bedömts
mindre lämpligt på grund av att ån ligger lägre än
dammarna och vattentillförsel skulle behöva pumpas.
Ekologigruppen har undersökt och illustrerat tre
alternativ som kräver små, medelstora eller stora
åtgärder. Små åtgärder innebär att dammarna och
ådalen i huvudsak är oförändrade. Åtgärderna består i att leda annat vatten till dammarna samt mindre justeringar i området för att skapa mervärden.
Dammarna har utan omformning branta slänter,
vilket kan innebära en säkerhetsrisk. Mellanstora
åtgärder innebär att samtliga reningsverksdammar
får vara kvar men utvecklas och binds samman med
flackare släntlutningar och en mer flikig strandlinje.

Det stora åtgärdsförslagets motiv är att skapa en
variation i utformning, upplevelse och vyer från
järnvägen till Trolleberg. Utan någon begränsning i
utformningen av området är det möjligt att ta bort
några av dagens dammar och låta Höje å ta plats i
dalen igen. Förslaget innebär att de norra reningsverksdammarna tas i anspråk för en ny parallell
sträckning av Höje å med ett delflöde i en ny åfåra,
och med anslutande låglänta översvämningsområden på ena sidan. Den befintliga åfåran ligger
kvar. De södra dammarna är kvar och utvecklas med
flackare släntlutningar och en mer flikig strandlinje.

Koncept för alternativ ”stora åtgärder”.

Alternativ ”stora åtgärder” vid högt respektive lågt vattenstånd.

Markanvändning

Förtätningsalternativen visar Källby dammar inom
naturområde.

Vidare arbete

Fortsätta samarbetet mellan VA SYD, Höje å vattenråd och Lunds kommun för att ta fram en handlingsplan som kan samordna rekreations- och naturbehov med omställningen av Källby dammar.

Koncept för alternativ ”medelstora
åtgärder”.

Alternativ ”medelstora åtgärder” vid
högt respektive lågt vattenstånd.

Koncept för alternativ ”små åtgärder”.

Alternativ ”små åtgärder” vid högt
respektive lågt vattenstånd.
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Minskat klimatavtryck

Att bli en klimatneutral stadsdel till 2040 är ett
ambitiöst mål och för att uppnå det behöver stora
förändringar göras i bland annat energisystem och
transportsystem liksom i människors beteenden.
Stadsplanering ger goda möjligheter att minska energibehov och det är viktigt att det som byggs nytt
görs enligt ”best practice” och använder innovativa
lösningar för att redan från början vara energieffektivt, främja hållbara transporter och inte bidra
med klimatpåverkande utsläpp. Med god planering
och genom att skapa förutsättningar kan lokal produktion av energi främjas och områden öka sin grad
av självförsörjning av energi. Stadsplaneringen skapar också möjligheter för människor att leva hållbart – ”det ska vara lätt att göra rätt” - där mobilitet
och hur man rör sig i staden är en viktig faktor.
Utbyggnaden av Källby sträcker sig över en lång
tidshorisont, runt 20 år, och vad som är bästa
tillgängliga teknik kommer förändras, varför den
fortgående planeringen och utbyggnaden kommer
att behöva anpassa och ta till sig nya tekniker och
metoder fortlöpande.

Tätt och energieffektivt

Källbys läge ger goda möjligheter att uppnå målet
om att bli klimatneutral, tillsammans med en strategisk och innovativ planering. Stationsläget och
det centrumnära läget möjliggör för huvuddelen av
transporterna att göras hållbara. Den huvudsakliga
utbyggnaden görs tät och energieffektiv i en sammanhållen stadsstruktur, vilket främjar såväl låg
energianvändning som lägger grunden för minskat
transportbehov när flera funktioner och service kan
finnas lokalt.

Energianvändningen är en viktig faktor för att uppnå klimatneutralitet. Enligt energitrappan ska behovet i första skedet minskas, vilket kan göras genom
att bygga energieffektiva byggnader med låga värmeförluster liksom att förflytta sig med gång, cykel
och kollektivtrafik i första hand. Teknisk utveckling
kan minska energibehovet och slutligen ska den
återstående delen vara förnybar energi. Källby har
goda förutsättningar genom dels möjligheten att
ansluta till fjärrvärmenätet och dels genom att främja lokala energilösningar. Den befintliga bebyggelsen
innebär större utmaningar att energieffektivisera än
nybyggnation. Energieffektiva renoveringar och att
skapa möjligheter för produktion av lokal förnybar
energi är möjliga vägar att gå för att bli klimatneutrala.

Behov av svalka/kyla
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Ett förändrat klimat med mildare vintrar och varmare somrar kommer förändra behovet av uppvärmning och kylning. I den fysiska strukturen läggs
grunden för att minska uppvärmningen i staden,
urbana värmeöar, vilket motverkas med grönska och
plantering av träd som ger skugga. Grönska och utvändig solavskärmning på byggnader minskar behovet av energikrävande avkylning. Fjärrkyla kan vara
en effektiv lösning för det återstående kylbehovet,
främst i kontors- och verksamhetslokaler.

Solcellsanläggning på LKF:s hyreshus vid Magistratesvägen i Lund.

Inom området finns fjärrkyla i industriområdet
Lyckebacken och till bostadsområdet Klostervalllen
norr om Nordanväg.

Minskad resursanvändning

Förutom energianvändning behöver också resursanvändningen minska för att uppnå klimatmålen
och målet om att Källby ska vara en klimatneutral
och resurseffektiv stadsdel. Resursanvändningen
bör finnas med i planeringen från start; från masshantering och byggnadsstrukturer och materialval
till avfallshantering och möjligheter till återbruk och
delningsekonomi. Livscykelperspektiv underlättar
för att de miljöbästa valen görs.

Strategier för ett minskat
klimatavtryck

Ett minskat klimatavtryck påverkar många delar i
utvecklingen av Källby och ska genomsyra hela
arbetet. Flera av strategierna i fördjupningen av
översiktsplanen för Källby har en utgångpunkt i
minskat klimatavtryck.

Utbyggnadsriktning – förtätning och hushållning
med naturmark
►► Bygg blandad stad utifrån stationen.

►► Samla och samutnyttja lokaler, parkering och
friytor.
Hållbar mobilitet

►► Cykel som prioriterat färdmedel.

►► Stärk kollektivtrafikens attraktivitet.
►► Främja hållbar bilanvändning.
En stärkt grön infrastruktur

►► Låt dagvatten och skyfallshantering ge området
grönstruktur.

Vidare arbete

Ta fram ett hållbarhetsprogram som följer de olika
projekten inom området från planering till genomförande och drift.

DET GRÖNA OCH BLÅ KÄLLBY

►►Nyttja fjärrvärme och
solenergi
Översiktsplanen säger
”Kommunen ska stimulera ur miljösynpunkt hållbara
och kostnadseffektiva lösningar. Kraven bör anpassas till
vad som långsiktigt bedöms vara ekologiskt, ekonomiskt
och socialt hållbart och som tillgodoser kraven på hälsa,
tillgänglighet, trygghet och säkerhet i bostaden och närmiljön. Särskild vikt ska läggas på energieffektivitet.”
”Verka för utökad energiproduktion från förnybara
energikällor. Med hjälp av solkraft kan lokal förnybar
produktion av el och värme öka.”

Källby har goda förutsättningar att såväl ansluta
till befintligt fjärrvärmenätet som att främja lokala
energilösningar. Den befintliga bebyggelsen innebär
större utmaningar att energieffektivisera än nybyggnation. Energieffektiva renoveringar och att skapa
möjligheter för produktion av lokal förnybar energi
är möjliga vägar att gå för att bli klimatneutrala.

Solceller på Kristallens tak.
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FÖP Källby har varit ett fall i en studie om solenergi
genom projektet Baltic energy areas a planning perspective (BEA-APP) –Urban solar energy planning in
Sydvästra Lund 2016-2018. HelaStrategi
planområdet
sluttar
V.7 B Energieﬀek�visering
ner mot söder från +27 meter över havet vid NordFör a�Höje
maximera solintag
för solceller
på tak
anväg till +7 meter över havet vid
å och
har
är det gynsammt a� hålla den 45 graders
vinkel i rela�on �ll nord/syd axelnsom bygggoda förutsättningar att nyttja solens
energi.
nadsstrukturen i området har idag. Slu�ning

Att nyttja solenergi

på tak varierer mellan 18-47 grader för a�
maximera energiintag från solen.

För att kunna nyttja solenergi i en stadsstruktur
behöver solcellerna integreras i arkitekturen, väggar
eller tak. Den underliggande strukturen i Källby som
inbjuder till en rutnätsstad i sydväst till nordöstlig
riktning är gynnsam för fördelaktig takorientering
av byggnadernas tak. För att optimera upptagningstid av solljus behöver taken orienteras -45 grader
till +45 grader i relation till en nord-sydaxel med en
takvinkel om 18–47 grader. Viktigast är att taken
inte skuggas av varandra.

Diagrammet visar hur byggnadsstruktur kan planeras för att
maximera solenergi.

Vidare arbete

Utforska lokala energilösningar med Kraftringen
och andra relevanta aktörer.

Fjärrvärmenät i Källby.
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MÅLOMRÅDE - DET NÄRA OCH LEVANDE LUND

Det levande och
stationsnära Källby
Med Station Klostergården får området en ny entré och plats både i staden och regionalt.
Den sociala hållbarheten blir en viktig fråga när nya områden byggs intill befintliga. Det
är viktigt att skapa målpunkter som kan attrahera och generera möten mellan människor
från bägge sidor om spåren. Områdets förutsättningar för idrott och rekreation kan locka
många människor även från andra delar av staden och närområdet.

I Källby och Klostergården finns en rik historia som ska visas upp och tas tillvara. Härifrån
går den gamla vägen till Uppåkra och det finns två äldre gravhögar. Åkerlund och Rausings
industrihistoria och Klostergårdens bostadsområde med parkstråk och centrum behöver
lyftas fram. Nya miljöer ska ta vara på platsens kvalitéer.

Mål för det levande och stationsnära Källby
•
•
•

Källby ska bli Lunds och regionens mötesplats för idrott och rekreation.

Källby ska erbjuda en attraktiv helhet där alla kan känna tillhörighet, delaktighet och
en stolthet över att bo, arbeta och besöka.
I Källby ska de arkitektoniska och kulturhistoriska värdena värnas och utvecklas,
samtidigt som nya skapas för att stärka identiteten.

Strategier
En stärkt social hållbarhet
►► Etablera aktivitetsstråket mellan Arenan och Källbybadet
►► Länka samman de östra och västra stadsdelarna
Arkitektur, kulturmiljö och identitet
►► Synliggör fornminnen och arkitekturhistoria

MÅLOMRÅDE - DET NÄRA OCH LEVANDE
LUND
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STRATEGIER FÖR: EN STÄRKT SOCIAL HÅLLBARHET

►►Etablera aktivitetsstråket
mellan Arenan och
Källbybadet
Översiktsplanen säger
”Skapa ett tillgängligt sammanhängande nätverk av
offentliga rum i staden och tätorterna för att skapa goda
förutsättningar för möten och stimulera till rörelse,
idrott och aktivitet.”

Inom cirka 500 meter från Station Klostergården
finns idag Sparbanken Skåne Arena, Stadion, Klostergården IP, korpplaner och Källbybadet. Därefter
finns Höje å med fina möjligheter för löpning och
promenader.

Arenan håller både kultur- och idrottsarrangemang
med många besökare. De fullskaliga fotbollsplanerna vid Arenan och de mindre korpenplanerna
utmed Västanväg hyser sommarläger, cuper och
events samt dagliga träningar. Källbybadet ligger
idag gömd utmed Höje å. Samtliga målpunkter generar idag en stor del biltrafik men kan med Station
Klostergården få ett nytt sammanhang i staden.

Lunds översiktsplan pekar ut utvecklingsriktningen
för kommunen med 17 500 nya bostäder i Lunds
stad till 2040. Det ger cirka 35 000 nya invånare
till staden som 2019 då når cirka 95 000 invånare.
Inom planområdet bor idag cirka 8 700 invånare,
med ytterligare cirka 2 000–3 000 nya bostäder
ökar invånarantalet med 4 000–6 000 invånare till
2040.
Behovet av ytor för idrott är en fråga som behöver
lyftas för att säkra strategiska ytor för framtiden.

Olika typer av idrottsanläggningar

Olika sporter har olika krav på yta och typ av
anläggning. I stora drag kan de olika behoven sammanställas:

• Specialanläggningar och huvudidrottskluster:
Stora anläggningar med många besökare och
ett stort upptagningsområde, som Arenan med
arenaområdet.
• Övrig inomhusidrott: Vanliga hallar för varierade inomhusidrotter. Ofta kopplade till
skolverksamhet.

• Idrottsplatser: Utpräglade idrottsplatser, i
första hand utomhusidrott, i stadsdelar nära
boende.
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• Större parker: Parker med många funktioner,
mycket människor, till exempel Stadsparken
och Sankt Hans. I framtida stadsplanering är de
öppna grönytorna viktiga för daglig motion och
rekreation.

Plaskdamm på Klostergården.

• Spontanidrottsplatser i det offentliga rummet:
I ett allt mer intensivt samhälle är det viktigt
att möjlighet att röra sig enkelt finns i närheten
av bostaden, till exempel med belysta löpslingor
och utegym.

Vilka ytor och anläggningar som kan finnas i Källby
behöver utforskas vidare, det handlar både om större anläggningar och ytor men också de mindre utrymmeskrävande som enklare kan ges plats i stadsrummet. En flexibel planering av ytor skapar också
utrymme för att möta nya behov och nya idrotter
som växer fram, viktigt är dock att prioritera dessa
ytor. Att skapa gröna ytor för fri aktivitet och rörelse
där kreativiteten kan forma aktiviteten är en del i att
skapa goda och jämlika livsvillkor, särskilt för barn.

Att etablera aktivitetsstråket mellan
Arenan och Källbybadet

Genom att etablera aktivitetsstråket mellan Arenan och Källbybadet får området en ännu tydligare
idrottsidentitet. Station Klostergården i Lund blir
förknippad med idrott. Det blir lätt att orientera sig,
att etablera sig och dra nytta av de resurser som går
att dela. Stråket blir en mötesplats för barn, ungdomar, familjer och äldre. Stråket slutar inte vid Källbybadet utan når ner till Höje å rekreationsområde
där det knyter an till Flackarps byväg mot historiska
Uppåkra.
Här finns förutsättningar för att bli ’Lunds och regionens mötesplats för idrott och rekreation’.

Målpunkter utmed aktivitetsstråket

Utmed aktivitetsstråket uppmuntras etablering av
idrottsfunktioner och föreningsliv. Entréer vänds
mot stråket med tydlig skyltning och belysning.
Klostergårdsskolan kan bidra med entréer på den
östra sidan till exempelvis samlingssal och rum som
kan nyttjas av föreningslivet på kvällar och helger.
Möjlighet skapas för befintliga etableringar, som
Källbybadet, för nya entréer mot aktivitetsstråket.

Värpinge

DET LEVANDE OCH STATIONSNÄRA KÄLLBY
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Aktivitetsstråket mellan Arenan och Källbybadet ankrar i Stadsparken och fortsätter till Höjeådalen och vidare mot Uppåkra.

Låt föreningslivet färga torg, platser och
parker

Föreningslivet får ge sig till känna på offentliga
platser – vad som försiggår bakom fasaden får spilla
ut på trottoaren, torget eller parken i anslutning.
Det ger ett upplevelserikt stråk och gör samtidigt
tröskeln lägre för att våga sig in och prova på en
ny idrott eller aktivitet. Det är också en form av
samnyttjande – ett nyttjande av den offentliga platsen.
Restvärme kan användas för att hålla trottoarer och
platser uppvärmda för att förlänga möjligheten till
utevistelse och kanske bjuda in till nya aktiviteter.

Värmeverket

Värmeverket ligger strategiskt vid Station Klostergårdens entré. Markplan på värmeverket kan nyttjas
för publika funktioner när Station Klostergården
öppnar 2024. En plats att vänta på tåget eller på
att barnen ska bli klara med sina aktiviteter är ett
förslag.

Folkhälsa

I en tid när den fysiska aktiviteten minskar och
särskilt tydligt hos barn och unga är det viktigt att
skapa ytor och möjligheter för idrott och aktiviteter.
Den organiserade idrotten är stark i Källby och har
även en utvecklingspotential längs aktivitetsstråket.
Samtidigt får inte den spontana idrotten glömmas
bort – och den växer också hela tiden.
Det ska vara lätt att cykla till Källby och Klostergården, men med ett stationsnära idrottsläge kan
även de som inte kan cykla och barn, ungdomar och
vuxna ta sig till sina aktiviteter, tryggt även kvällstid
under den mörka årstiden. Barn blir inte beroende

av skjuts med bil från föräldrar, till avskilda idrottsplatser i utkanten av staden, vilket skapar jämlika
förutsättningar för att delta. Aktivitetsstråket kan
samtidigt bli en målpunkt för hela familjen, där olika
familjemedlemmars aktiviteter kan synkas och
bidra till ett trivsamt vardagsliv utan stress.
Fysisk aktivitet har många goda sidor och ger positiva effekter för såväl fysisk som psykisk hälsa. När
staden förtätas finns risk för att ytor för grönska,
aktivitet och rörelse tas bort. Barn och äldre som
inte kan ta sig långa sträckor på egen hand behöver
ha grönytor nära bostaden (inom 300 meter), vilket
också har visat sig öka trivseln i ett bostadsområde.
Större grönområden, som Höjeådalen, nära är också
viktigt för barn och ungdomar som inte annars har
möjlighet att ta sig ut i naturen.
Föreningsliv och idrott kan bli en mötesplats mellan människor från olika delar i staden. Samtidigt
finns det tydliga mönster i vilka som är engagerade
i föreningslivet och vilka som inte deltar, som följer
socioekonomiska förutsättningar. Ett aktivt föreningsliv och ytor för idrott och aktivitet i Källby ger
förutsättningar för att alla, oavsett socioekonomisk
bakgrund, ska få tillgång till utbudet och mötas. Det
ger också möjlighet för att människor på olika sidor
järnvägen möts.

Markanvändning

Diagrammet visar aktivitetsstråket mellan Arenan,
utmed Västanväg till Källbybadet.

Vidare arbete

Utreda behovet av stadsnära idrottsytor för en växande befolkning.
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►►Länka samman de östra
och västra stadsdelarna
Översiktsplanen säger
”Skapa förutsättningar för stärkta och nya rörelsemönster i kommunens stadsrum för en ökad trygghetskänsla.”

Aktivitetsytan Aktivia på Klostergården med hängmattor, basketkorg,
pingisbord, utescen, gungor och sittplatser.

Idag finns två möjligheter att korsa järnvägen, via en
otrygg passage i Nordanvägs förlängning och nere
vid Höje å rekreationsstråk under järnvägsbron.
Idag är den stora attraktionen på västra sidan Källby
dammar. Skolorna skapar ett visst utbyte mellan
östra och västra sidan. Verksamhetsområdet bakom
sitt stängsel är en otillgänglig barriär endast tillgänglig för anställda. På östra sidan är bostadsområdet Klostergården etablerat med Klostergårdens centrum, ett stadsdelscentrum som innehåller
livsmedelsbutik, frisör, café, pizzeria, bibliotek,
kyrka och församlingshem men som främst attraherar boende på Klostergården. Idrottsaktiviteterna utmed aktivitetsstråket lockar människor från
västra sidan liksom från hela Lund och till viss del
regionen.

Att länka samman stadsdelarna
Klostergården och Källby

För att länka samman stadsdelarna Klostergården
och Källby är det viktigt att skapa målpunkter och
mötesplatser i det gemensamma rummet som kompletterar och attraherar invånarna mellan östra och
västra sidan. Östra sidan har flera funktioner som
kan locka framtida Källbybor till Klostergården.
Vilka funktioner skulle Klostergårdsborna kunna
dra nytta av, på västra sidan? Att blanda boende och
arbetsplatser är ett sätt att skapa dagliga flöden av
människor från olika delar av staden.
Skolor är en gemensam funktion som kan ena äldre
och nyare områden genom att barnen blandas, blir
bekväma och rör sig mellan stadsdelarna utan att
tänka på det.

Genom att forma stråk till levande platser skapas
förutsättningar för att både män och kvinnor, yngre
och äldre kan känna sig trygga och röra sig mellan
stadsdelarna. Platser utformas för att skapa överblick och orienterbarhet.
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Station Klostergården

Kring Station Klostergården kan Källby centrum
naturligt växa fram. Närområdet blir attraktivt för
nya arbetsplatser som kan vara placerade tillsammans med bostäder och bidra till en blandad stad.
Pendlare som anländer på östra sidan och avreser
på västra sidan eller tvärt om blir en målgrupp att
locka till att stanna kvar och ta del av olika funktioner på väg hem eller till arbetet.

Trygghet och jämställdhet

Lunds kommun har gjort en kartläggning av segregation som visar på större skillnader mellan mindre
områden än vad som framträder på stadsdelsnivå.
Enskilda bostadsområden avviker från snittet i kommunen i förhållande till inkomst, utbildningsnivå
samt balans mellan bostads- och hyresrätter.
Det finns ofta ett samband mellan lägre socioekonomisk standard och boendeform. Hyresrätter
dominerar i områden med låg medelinkomst och
utbildningsnivå. En viktig åtgärd för att motverka
segregation är blandade boende- och upplåtelseformer, inte bara inom stadsdelar utan inom bostadsområden och till och med inom kvarter.

Kartläggningen visar på ett samband mellan boendesegregation och skolsegregation, det vill säga
att skolor i områden med lägre socioekonomiska
förutsättningar visar lägre resultat. Strategisk stadsplanering genom större skolor med ett bredare upptagningsområde och attraktiv lokalisering kan ge
förutsättningar att skapa samma förutsättningar för
barn från olika områden.

DET LEVANDE OCH STATIONSNÄRA KÄLLBY
Ca 3 Ha

Källby
centrum
Teckenförklaring
Planområde avgränsning
Fyrspårig järnväg

ca 3,9 Ha

Sta�on Klostergården
Grönstruktur
Grönområde beﬁntligt
Blandad bebyggelse, beﬁntlig
Blandad bebyggelse, ny

Klostergårdens
centrum

Stadsutvecklingsstråk
Centrum
Ak�vitetsstråk
Funk�oner utmed ak�vitetsstråk

Två stadsdelscentrum som kompletterar varandra.

Markanvändning

Diagrammet visar ett stadsdelscentrum för Källby
invid Station Klostergården och Klostergårdens
centrum utmed Nordanväg.

Vidare arbete

En näringslivsutredning behöver tas fram för att
undersöka behovet av verksamheter, kontor och
service i Källby och hur Klostergårdens centrum kan
dra nytta av utvecklingen i området.

Hyresrätter: Desto mörkare färg, desto högre andel hyresrätter.

Inkomstfördelning: Desto mörkare färg, desto lägre inkomst.
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STRATEGIER FÖR: ARKITEKTUR, KULTURMILJÖ OCH IDENTITET

►►Synliggör fornminnen och
arkitekturhistoria
Översiktsplanen säger
”Stärk förutsättningarna för att arkitekturens och
kulturmiljöernas värde synliggörs, uppskattas och
potential tas tillvara.”
Stadskarakär i tidigare industriell miljö. Foto: Brett Boardman.

Sydvästra Lund innehåller mötet mellan staden
Lund och omlandet. Området är rikt på kulturhistoria, med både äldre fornlämningar såväl som
nutida intressanta bebyggelsestrukturer. Närheten
till den medeltida staden Lund har präglat området
sedan 1000 år men människans närvaro är betydligt
längre än så. Kulturmiljöerna definierar området
och visar hur människan tagit platserna i anspråk,
hur man utvecklat och förändrat dem från de historiska färdvägarna längs och tvärs Höje å. Synliga
uttryck för människans långa närvaro är bronsåldershögar, boplatser, gravfält, gränsmarkeringar
och skiftande marknyttjande. Det finns också fornlämningar under mark som vittnar om den långa
historiken på platsen.
Stora värden finns även i de modernistiska stadsrummen med Lyckebackens industrier och Rådmansvångens tegelbebyggelse. Rådmansvångens
uppbyggnad visar sin tids stadsplaneringsideal med
funktionsseparerade men sammanhållna
delar bestående av bostad, rekreation och industri.
Klostergården visar den omsorgsfullt gestaltade
1960-talsmiljön.
Värpinge by, i planområdets ytterkant, har uppmärksammats i Lunds bevarandeprogram som kulturhistoriskt värdefull liksom siktlinjerna som omger byn. För att bevara byns karaktär är det viktigt
att siktlinjerna lämnas öppna.

Riksintresse för kulturmiljö

Störst kulturhistoriskt värde inom planområdet har
Sankt Lars med landets kulturhistoriskt sett mest
intressanta och bäst bevarade historiska mentalsjukhus med park, bebyggelse och begravningsplats.
Sankt Lars utgör tillsammans med Lunds stadskärna Riksintresse för kulturmiljövård (MB 3 kap 6 §).
Det pågår en process för att dela riksintresset i två,
där Sankt Lars området med kyrkogården avses bli
ett eget riksintresse.
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Att synliggöra fornminnen och
arkitekturhistoria

Genom att lyfta fram och synliggöra fornlämningar,
siktlinjer, landskapssammanhang, kulturmiljöer, och
arkitekturhistoria tydliggörs områdets identitet.
Det ger förutsättningar för att orientera sig inom ett
område och känna igen sig på en plats. Namngivning
av gator, torg och platser kan få anknytning från
historien till exempel kan Källbyområdet inspireras
från förpackningsindustrin på platsen. Ett Kulturmiljö-PM har tagits fram för Lund sydväst, Kulturen,
2019-01-10 och en antikvarisk förundersökning för
verksamhetsområdet, Lyckebacken, 2017-03-17.

Fornlämningar

Det finns två synliga gravhögar från bronsåldern.
Lyckebacken, i västra delen av verksamhetsområdet,
har haft ett mera framträdande läge i landskapet
och ingår i ett system av gravhögar som senare
tagits bort. Kyrkohögen invid Trollebergsvägen ger
en tydlig koppling till det äldre kulturlandskapet.
Kontakten mellan gravhögarna och Höjeåsänkans
landskap föreslås återetableras.

Kulturhistoriskt intressanta byggnader

Industrimiljön är särskilt intressant för Lunds utveckling. Staden erbjöd Åkerlund & Rausing (Å&R)
en fabrikstomt på 1930-talet, vilket kom att prägla
Lunds framtida näringsliv och utvecklingen av en
framgångsrik förpackningsindustri i Lund. Under
1950-talet var Å&R också Lunds största arbetsplats.
Ur kulturhistoriskt perspektiv bedöms den östra och
norra delarna av Å&R:s industri- och kontorsbyggnader vara av högt värde och särskilt intressanta
att bevara. Framför allt norra och östra fasaderna,
delar av stommen och trädgårdsstrukturen, samt
områdets karaktär. Miljön klarar tillbyggnader och
partiella rivningar för förtätningar. Möjligheten att
integrera delar av de kulturhistoriska värdena i omvandlingen från industri till stadsmiljö kommer att
bidra till stadsdelens karaktär.

DET LEVANDE OCH STATIONSNÄRA KÄLLBY

Det finns även andra kulturhistoriskt intressanta
byggnader inom planområdet till exempel Källby
vattenverk, nere vid Höje å och kraftvärmeverket
vid Nordanväg. Det finns utvecklingspotential för
publik verksamhet i Kraftvärmeverket.

Värpinge
Kyrkohögen

Hö

je

Höje å

Kulturmiljö

Ån och själva dalgången har fungerat som gräns och
präglat landskapet historiskt och ger fortfarande
en stark karaktär och riktning i landskapet. Det har
också funnits flera vad över Höje å, som har haft
stor betydelse för kommunikationen i trakten. Ökad
rekreation längs Höje å skulle kunna gynna kulturmiljöerna genom att lyfta fram kulturhistorien genom till exempel utblickar i landskapet och kontakt
mellan ån och gravhögarna. Om reningsverkets tomt
omvandlas till rekreationsområde kan det verka
positivt för kontakten mellan staden och det
omgivande landskapet.

Åkerlund & Rausing

Markanvändning

Värmeverket

RAÄ Riksintresse kulturmiljövård 3:6
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Kulturhistoriskt värdefull siktlinje
Gravhög ovan mark

Källby Mölla

Klostergården

Forn�da vadställe

Historiskt stråk

Va�enverket
Sankt Lars
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1 Kilometer

A3 skala 1:10 000

Sankt Lars gravplats
Uppåkra

Sankt Lars

Det är viktigt att säkerställa Sankt Lars karaktär och
det tydliga mötet med omlandet. Det är även viktigt
att ny bebyggelse eller växtlighet inte läggs så att
begravningsplatsen i kommungränsen och institution växer samman eller att den starka karaktären i
bebyggelsen förvanskas.

åv
äg
en Lyckebackens gravhög

Kulturmiljövärden inom planområdet.

Vidare arbete

Bevara och utveckla kulturhistoriska värden.
När detaljplaner upprättas säkras kulturmiljövärden
med skydds- och varsamhetsbestämmelser.

Gravhögen Lyckebacken ges plats och integreras i
grönstrukturen. Höjeåvägen får åter en koppling till
östra sidan. Kulturhistoriskt intressanta byggnader
integreras och lyfts fram i ett nytt sammanhang.

Värmeverket på Nordanväg.

Byggnaden Klocktornet är ett landmärke i Källby och en
stark kulturhistorisk referens till Åkerlund och Rausings
verksamheter i Lund.

Klostergårdens centrum.

Släpp med öppen vy mot Värpinge by.

Fornminne Lyckebacken.

Källbys historiska vad över Höje å längs vägen
mellan Källby och Uppåkra.
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Genomförande och ekonomi
Resonemang kring genomförande av fördjupningen
av översiktsplanen för Källby behandlar i samrådshandlingen exploateringsekonomi. I kommande skede kommer en samhällsekonomisk bedömning att
göras. I en samhällsekonomisk bedömning tas hänsyn till de skatteintäkter nya invånare och verksamheter genererar till kommunen samt de kostnader i
form av investeringar i social service som till exempel skola, förskola och annan service en utbyggnad
innebär. Målsättningen är att hitta tröskelvärden för
större investeringar, till exempel hur stor kapacitet
en skola har och vilken utbyggnadsvolym som kan
matcha den. Kostnader i form av sociala nyttor kan
också ingå.

Finansiering

Kostnader för genomförande av utbyggnad och åtgärder som föreslås i fördjupningen av översiktsplanen kan finansieras genom intäkter från fastighetsägare/exploatörer, försäljning av kommunal mark,
genom skattekollektivet och genom andra aktörer.
Intäkter i form av gatukostnadsersättning erläggs
av fastighetsägare/byggherrar som har nytta av detaljplanen. De kan till exempel få nytta genom att de
på sina fastigheter får ändrad markanvändning som
möjliggör byggnation.

Enligt kommunens markpolicy i Utbyggnads- och
boendestrategi 2025 ska fastighetsägare/byggherre
förväntas bära kostnader för utbyggnad/ombyggnad
av gata och allmän plats med jämkning av sådana
kostnader som beror på genomfartstrafik, utvidgat
allmänt nyttjande med mera.
Ett utvidgat allmänt intresse innebär att även områden som inte får ändrad markanvändning har nytta
av åtgärderna. Del av kostnader för dessa åtgärder
kan därför även komma att belasta skattekollektivet.
Det finns även andra intressenter som förväntas ta
stora delar av kostnaderna för vissa åtgärder. Det
gäller till exempel flytt av reningsverk, som VA SYD
förväntas ta. Det gäller även vägkoppling till väg 108
som delvis ligger i Staffanstorps kommun. Staffanstorps intresse och vilja att betala för denna koppling
kan dock vara beroende av när i tiden den blir aktuell, hur den utformas och kopplar till bebyggelse
samt trafikflöden från bebyggelse i Staffanstorps
kommun.
2014

FÖP
Uppdrag
BN 2014-03-20

2015

2016

2017

FÖP Källby visionarbete - dialog - målformulering
ÖP
FÖP
Utbyggnads- &
InriktningsBoende
beslut
strategin
KF 2016-09-29
BN 2017-02-16

2018

I fördjupningen till översiktsplan för Källby, samrådshandling, finns två alternativ till markanvändning. I båda alternativen behöver gator, parker och
andra allmänna platser byggas ut som medför kostnader. Detta är allmänna anläggningar som normalt
behövs vid utbyggnad av nya områden.

Utvidgat allmänt intresse

I båda alternativen finns även åtgärder som har ett
utvidgat allmänt intresse det vill säga att det är fler
än de framtida boende inom de nya föreslagna utbyggnadsområdena som har nytta av dessa anläggningar, att de är till nytta för ett större geografiskt
område och befintliga kommuninvånare. Exempel
på sådana åtgärder är den nya Station Klostergården, ny koppling under järnvägen mellan Källby och
Klostergården samt omvandling av Höjeådalen efter
reningsverkets flytt.
En skillnad mellan de båda alternativen är att i alternativ 1 föreslås omvandling av reningsverket till
grönområde/parkmark.

Andra åtgärder

Andra åtgärder som inte direkt inryms inom begreppet allmän plats behöver också genomföras för
att möjliggöra utveckling i enlighet med fördjupningen av översiktsplanen
Utvecklingen av stora delar av omvandlingsområdena för Källby är beroende av en flytt av VA SYD:s
reningsverk. I båda alternativen finns ny bebyggelse väster om järnvägen som kräver nya bullerskydds-åtgärder. Den västra delen av Nordanväg
ansluter till stationen och här innebär föreslagen
mer stadsmässig bebyggelse som ger ökad trygghet genom att rummen kan befolkas dygnet runt.
Föreslagen ny bebyggelse innebär att kommunens
lokaler och plats för idrottsservice behöver flyttas.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

FÖP KÄLLBY & MKHB

Staffanstorp -Lund

Avsiktsförklaring
Lyckebacken 5
Verksamheter
2018-08-30
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Allmänna platser

Projektorganisation
Samrådshandling
Parallella uppdrag
Utställning
Antagande Laga kraft

RI Friluftsliv
2017-10-19
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2019

När det gäller kraftledningarna har E.ON sökt ny
koncession. Lunds kommun har överklagat energimarknadsinspektionens beslut och menar att E.ON
ska bekosta flytt eller nedgrävning av kraftledningarna.

Station
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Fastighetsägare och kommunalägd mark inom planområdet. Svart markering visar på områden där
förtätningsalternativ 1 och 2 skiljer sig åt.

FÖP Källby
Fastighetsägare 2019-06-25

Föreslagen ny byggnation mellan Västanväg och
järnvägen innebär i båda förslagen en omlokalise0
250
500
ring/ombyggnation
av korpplanerna
med tillhö-1 000
rande omklädningslokal. Det bör här beaktas att de
1:9 000som idag återfinns i anslutning till
omklädningsrum
korpplanerna är i behov av upprustning.
En skillnad mellan alternativen är att i det första
kan ombyggnation av korpplanerna ske inom den
plats där de återfinns idag medan det i alternativ 2
krävs identifiering och säkrande av en ny plats.

Ytterligare en skillnad är att för att möjliggöra optimal markanvändning i alternativ 2 behöver E.ON:s
1 500
kraftledning
omlokaliseras och/eller markförläggas.
Ledningen harMeter
även viss påverkan på föreslagen
utbyggnad i Lyckebacksområdet som återfinns både
i alternativ 1 och alternativ 2.

En annan skillnad är att i alternativ 1 förslås byggnation på koloniområdena Västhaga, Västra sommarstaden och Högbo. Fördjupningen ger möjlighet
till omlokalisering av koloniområdena i Värpinge.
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Intäkter

Fler byggrätter på kommunal mark innebär högre
försäljningsintäkter för kommunen. Fler byggrätter
på privat mark och mer nytta för privata fastighetsägare kan också innebära möjlighet till uttag av större andel av kostnader för anläggningar med utökat
allmänt nyttjande. Justering av gatukostnadsersättning och försäljningspris är också faktorer som påverkar projektkalkylen.

De olika alternativen för markanvändning som redovisas i fördjupningen av översiktsplanen visar
på möjlighet till byggnation av lika mycket byggrätt
inom Lyckebacksområdet som är privatägt och
ungefär lika mycket byggrätt på kommunal mark
väster om Västanväg. Möjligheterna till uttag av gatukostnadsersättning från de privata fastighetsägarna och intäkter från försäljning av kommunal mark
bedöms vara ungefär likvärdiga i de två alternativen.

Kapitalflöde

Ett kapitalflödesdiagram visar utgifter och intäkter
samlat och synliggör investeringstunga perioder och
perioder av högre intäkter. Genomförandet av fördjupningen av översiktsplanen kan för stora delar
av de nya allmänna platserna gå i takt med försäljning av kommunal mark med nya byggrätter och
uttag av gatukostnadsersättning. Vissa investeringar
kan dock komma att göras tidigt inom planeringsperioden innan kommunen kan få intäkter från markförsäljning och gatukostnadsersättning. Det handlar
bland annat om Station Klostergården och passagen
under järnvägen i Sunnanvägens förlängning. Andra
investeringar som kan komma till senare är till exempel ny väg som kopplar till väg 108 och delar av
omvandlingen av Höje å stråket.

Utbyggnadstakt och utbyggnadskapacitet
Utbyggnadstakt

Lunds översiktsplan pekar ut utvecklingsriktningen
för kommunen med 26 000 nya bostäder i Lunds
kommun till 2040, med en utbyggnadstakt om 1
200 bostäder per år. Av dessa ska två tredjedelar
möjliggöras i staden Lund, det vill säga 17 500 nya
bostäder i Lunds stad till 2040 med en utbyggnadstakt om cirka 800 bostäder per år. Av dessa bygger
Brunnshög och Kunskapsstråket cirka 300–400 bostäder per år.

Mellan utbyggnadsområdena Källby, Västerbro,
Södra Råbylund, Söderport, Stenkrossen samt andra
projekt inom Lunds stad ska övriga cirka 400–500
bostäder fördelas per år. Med det som utgångspunkt
görs nedanstående bedömningar.
Källby är ett av de större utbyggnadsområdena som
kommunen på sikt ska fokusera sin utbyggnad till.
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En första utbyggnad av Källby uppskattas tidigast
kunna påbörjas 2024. Fram till 2028 bedöms cirka
50 bostäder per år komma att byggas. Huruvida
dessa skulle kunna byggas på västra eller östra sidan
är beroende av hur risker från befintliga verksamheter till exempel reningsverket och verksamheterna
väster om järnvägen påverkar och hur kommunen
väljer att hantera den kommunala marken öster om
järnvägen. När verksamheterna väster om järnvägen flyttar, vilket kan tänkas ske från 2028, bedöms
utbyggnadstakten öka till cirka 100 bostäder per
år. Med tanke på kommunens satsningar i andra
utbyggnadsområden kan utbyggnadstakten hålla
i sig ett par år in på 2030 talet. När området blir
mer etablerat kan utbyggnadstakten komma att öka
ytterligare, uppskattningsvis till cirka 150 bostäder
per år. Vissa perioder när till exempel förtätningsprojekt utmed Sunnanväg, Nordanväg, Stattenavägen, Högbovägen och Sankt Lars kan realiseras kan
utbyggnadstakten komma att ligga högre.
Fastighetsägarna/byggherrarna har förståelse för
kommunens helhetsplanering men menar att läget
invid den nya tågstationen och Höje å naturområde
är attraktivt för marknaden och att det är möjligt
med en högre utbyggnadstakt. Med tanke på etableringen av området ser fastighetsägarna/byggherrarna gärna en högre utbyggnadstakt.

Utbyggnadskapacitet

Förtätningsalternativen visar en utbyggnadskapacitet på cirka 42–44 hektar med cirka 3000–4000
bostäder och cirka 100 000 kvadratmeter verksamheter och service. Det bygger på att 75% av all
exploatering är bostäder och 25% andra funktioner
som till exempel skola, service och verksamheter,
det vill säga 75 bostäder (7 500 kvadratmeter) och
2 500 kvadratmeter andra funktioner per hektar.
När projektet går in i nästa skede och området får
en struktur kommer olika kvarter ha olika täthet
och karaktär.

Det finns stora arealer i Källby – som med ovanstående utbyggnadstakt, jämkad med övriga utbyggnadsprojekt inom Lunds stad, inte kommer att vara
bebyggda 2040.
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Förtätningsalternativ 1.
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Ny blandad bebyggelse totalt 44 hektar
75% 330 000 kvm bostäder (3000 – 4000 bostäder)
25% 110 000 kvm verksamheter/service
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Sta�enavägen 1,1 hektar
Nya grönområden 0 hektar
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Utbyggnadskapacitet för Källby och västra Klostergården.

Förtätningsalternativ 2.

Täthet och stadskaraktär

I nästa skede kommer en gestaltningsstudie göras
där täthet och stadskaraktärer visualiseras med
kvartersstrukturer och volymer. Olika delar av planområdet kommer att få olika täthet och olika karaktär som beror på flera faktorer.
0

idrottsytor innebär ett stort flöde av människor
utan exploatering.
0,25

Viktiga förutsättningar är läget för delområdena, i
A3 skala 1:10 000
närheten av stationen och järnvägen, angränsande
till befintlig bebyggelse, naturnära läge med mera.
Täthet och karaktär påverkas också av var och hur
olika funktioner placeras, andelen bostäder/verksamheter, fördelning av offentliga platser, utformning av grönytor och förskolegårdar, idrottsområden, storlek på kvarter och bostäder, höjd och form
på hus med mera.

En hög täthet kring stationslägen drar nytta av möjlighet till pendlingsresande. Andra aspekter som
drar nytta av ett stationsläge är funktioner som
genererar ett flöde av människor. Tätheten kring
Station Klostergården beror på vilka funktioner
som placeras i närheten. En av de funktioner som
genererar mycket rörelse i form av antal arbetsplatser och besökare är till exempel en gymnasieskola,

Hur exploateringen kommer att fördelas visas i
nästa skede och då synliggörs också delområde0,5 karaktär och täthet.
nas
Kilometer

Vidare arbete

En samhällsekonomisk kalkyl och en projektkalkyl behöver tas fram där kostnader fördelas
mellan intressenter i förhållande till utvecklingsetapper.
En gestaltningsstudie behöver tas fram som beskriver täthet och olika stadskaraktärer.
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Beskrivning av området

1. Reningsverkets dammar

2. Höje å

3. Hästhagen kulturlandskap

Teckenförklaring
Planområde avgränsning
Fyrspårig järnväg
Öppen kvarterstad
Sluten kvarterstad
Storskalig bebyggelse
Småskalig bebyggelse
Byar
instutitioner
Företagsområde
Gröna rum
Natur

7. Källbybadet
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8. Källby reningsverk

9. Källbymölla odlingslotter

4. Verksamhetsområde

6. Sparbanken Skåne Arena

5. Korpenplaner

2.
1.

6.

4.
8.

5.
9.
3. 7.

10.
11.

12.

10. Klostergårdens centrum

11. Klostergården

12. Sankt Lars och Hunnerup
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Brunnshög

Västerbro
Kunskapsstråket

Lunds innerstad och
medel�da stadskärna
FÖP Källby

2024 står en ny järnvägsstation klar vid Klostergården. Huvudfrågan i detta samrådsförslag är hur Lund bäst kan dra nytta av en ny pågatågstation i ett av Lunds
mest attraktiva lägen, nära stadskärnan och nära Höje å – Lunds stads vattendrag.
Den nya stationen kommer att bli en central del i områdets utveckling – nya bostäder, service och kontor kommer att byggas och idrotts- och rekreationskvalitéer
utvecklas i närområdet. Målet är en mer blandad stadsdel som växer fram under
längre tid.

Källby och sydvästra Lund pekas ut som ett av de viktigaste utbyggnadsområdena i
den nyligen antagna översiktsplanen. Detta förslag utgår också från översiktsplanens tre målområden om ett växande, grönare, mer nära och levande Lund när
det visar på möjliga utvecklingsvägar för Källby.
Målbilden för området är ”Höje å stationsområde – en förtätad, naturnära och
historisk livsmiljö för boende, verksamma och besökare”. De viktigaste strategierna
för att uppnå detta är:
• Bygg blandad stad utifrån stationen.

• Utveckla och prioritera Höjeådalens friluftsliv och naturvärden.
• Koppla ihop området.

• Etablera aktivitetsstråket mellan Arenan och Källbybadet.

Förslaget utreder ett antal nyckelfrågor som är väsentliga i den fortsatta planeringen − hur man rör sig i området idag och hur man vill röra sig i framtiden, hur nära
man kan bygga järnvägen och hur behovet av idrott och rekreation ser ut i ett Lund
som växer. Andra viktiga delar som vägs in är hur man kan använda marken som
blir tillgänglig när reningsverket flyttar och hur snabb utbyggnadstakten ska vara i
området.

