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Stångbys karaktär idag
Fram till för ungefär tio år sedan var Stångby en liten 
by i lantlig miljö. Byn bestod till övervägande del av 
enfamiljshus. Några enstaka gårdar låg i nära anslut-
ning till byn. 

Byn hade växt fram från att stationen byggdes år 1901. 
Flera verksamheter etablerade sig i Stångby stations-
samhälle under 1900-talets första hälft. Åren innan 
Stångby införlivas med Lund (1971) byggdes drygt 
150 bostäder i Stångby, därefter avstannade expansio-
nen och verksamheterna försvann en efter en. 

Byn har präglats av mycket grönska på privat mark och 
utblickar mot landskapet. Byggnaderna har till övervä-
gande del uppförts i tegel som enbostadshus i 1,5 plan.

Stångbys förändring
2005 bodde 677 personer i Stångby, vilket kan jämfö-
ras med 1 930 personer år 2017. Det innebär att an-
talet invånare nästan har tredubblats på drygt 10 år. 

Väster om järnvägen har nyligen utbyggnaden av 
Stångby väster II börjat genomföras. När den utbygg-
naden och aktuell detaljplan är genomförda kan Stång-
by ha cirka 5000 invånare. Denna utbyggnad kan ge-
nomföras på 20 års tid med en normal utbyggnadsfart. 
För Stångby skulle det innebära att samhället gått ige-
nom en mycket snabb förändring på bara 30 år.

En så snabb utbyggnad kan lätt uppfattas karaktärs-
lös och riskerar att präglas mer av den tid den byggdes 
än av den kontext den byggs i. Det finns alltså en risk 
att gamla Stångby ”tappas bort" och att det är de nya 
utbyggnadsområdena som sätter den nya karaktären 
på byn. För att motverka detta och binda samman de 
nya exploateringsområdena med den gamla byn har 
flera planbestämmelser införts både i detaljplanen för 
Stångby väster II och aktuell detaljplan, Stångby öster 
II. Gestaltningsprogram har också upprättats för att 
förtydliga och förklara gestaltningsprinciperna i de-
taljplanerna.

Gestalningsprogrammets syfte och status
Syftet med gestaltningsprogram för kvartersmark är 
att föra vidare planens intentioner. Målsättningen är 
att skapa en övergripande Stångbykaraktär av små-

Inledning

För att fullfölja planens intentioner 
med det offentliga rummet görs 
avstämning gentemot gestaltnings-
programmet i bygglovsskedet.

Illustration av detaljplanen till samrådsskedet

skalig trädgårdsstad/småstad som smälter samman 
med den befintliga bebyggelsen i Stångby och den 
planerade exploateringen i Stångby väster II. Några 
särdrag handlar om byggnadernas skala och hur bygg-
nadernas gestaltning förhåller sig till och förstärker de 
offentliga rummen. 

Gestaltningsprogrammet skall fungera över tid och 
ha en öppenhet så att användning av nya material och 
tekniker (tex solpaneler på tak och fasad) inte förhin-
dras.

Även estetik och synen på vad som är vackert föränd-
ras över tid vilket gestaltningsprogrammet ska kunna 
hantera.
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Illustration: Olof Eriksson, Lunds kommun
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Bebyggelsestruktur

Utbyggnaden i området består av kvartersbebyggelse. 
Kvarteren sluts till största delen av byggnader, men 
grönska och annan avgränsning mot gata kan behövas 
för att skapa väl definierade gaturum. 

Höjdskalan varierar mellan 1-4 våningar där tvåvå-
ningsskalan är den dominerande. Vid Stångby allé mel-
lan stationstorget och skolan är skalan 3-4 våningar 
för att markera den centrala delen. Här är längdskalan 
extra viktig. För att skapa upplevelse av variation och 
en småskalig karaktär i stadsbilden skall bostadshus i 
detta parti ges variation i fasad med syfte att uppfat-
tas som individuella huskroppar med max 30 meters 
längd. 

Illustration av detaljplanen till samrådsskedet, Benjamin Walfridzon, Lunds kommun

Taklandskapet
I en låg och tät bebyggelse blir taklandskapet en del av 
karaktären. I detta stora projekt som kommer att byg-
gas ut under en längre tid är taklandskapet en viktig 
del av bebyggelsen.

Sadeltak kring de viktigaste offentliga rummen och ut 
mot landskapet är ett sätt att skapa samhörighet med 
utbyggnaden på Stångby väster II och den befintliga 
bebyggelsen i Stångby. Taklandskapet kan varieras ge-
nom val av takmaterial, kupor, frontespiser, hörntorn, 
takterrasser mm. vilket ger en rikedom åt helheten. 

Exempel på hur bebyggelse med sadeltak möter åkerlandskapet, Skanörs vångar.
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bild 1: arkitekt: White arkitekter, foto Bjurfors mäklare, bild 2: arkitekt White arkitekter, foto Weber, bild 3 arkitekt och foto: 
Krook och Tjäder arkitekter.

Överst; exempel på den privata grönska som idag bidrar 
till bilden av Stångby. Ovan; exempel på hur grönska på 
förgårdsmarken mjukar upp gaturummet.

Exempel på hur tegel kan användas på olika sätt.
bild 2 bild 3

bild 1

Grönska
Största delen av Stångby öster II:s grönska kommer 
från bostadsgårdar och privata trädgårdar. Utform-
ningen av förgårdsmarken gör stor skillnad för den 
färdiga upplevelsen av bebyggelsen. Förgårdsmar-
ken ska utformas så att den både rymmer grönska 
och nödvändiga funktioner som cykelparkering. Om 
grönska integreras på förgårdsmarken mjukas gatu-
rummet upp och bidrar till upplevelsen av småskalig 
trädgårdsstad. 

Gårdarna bör vara så gröna som möjligt för att ge ett 
rikt biologiskt liv och bidra till den gröna upplevelsen 
av området. På vissa gårdar reglerar detaljplanen att 
minst två träd skall planteras. Det är fördelaktigt om 
gårdarna planeras så att det finns utrymme för ett träd 
per gård att växa sig riktigt stort. Gårdarna kan med 
fördel inspireras av den skånska trädgården, där det 
finns gott om fruktträd, färgglada perenner och klät-
terväxter som klättrar på murar och staket. 

Tegel
I Stångby är tegel flitigt använt. För att hålla samman 
ny och gammal bebyggelse kräver

detaljplanen att inslag av tegel ska finnas inom varje 
tomt. Bestämmelsen ger stor frihet. Teglet kan använ-
das på tak, fasad, mark eller i detaljer kring exempelvis 
entréer. Avsikten är att med teglet återknyta till den 
traditionella bebyggelsen, men planbestämmelsen 
uppmuntrar till nya kreativa lösningar.
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Kvarterslinjen
Det är av stort värde att gränsen mellan kvartersmark 
och allmän platsmark har en tydlig visuell avgräns-
ning. Detta kan ske med hjälp av bostadsbebyggelsen, 
häckar, träd , staket eller uthus.

I trädgårdsstaden används klippta häckar gärna ihop 
med 1 meter höga spjälstaket, därtill vackra grindar 
och grindstolpar i öppningarna.

Entréer
Entréer läggs generellt mot gatan. De skall alltid orien-
teras så att de är synliga från gata och torg.  I flerfa-
miljshus skall entréerna vara genomgående eller 
förses med portgång så att man lätt kan nå gårdarna 
innanför.

Boendeparkering
Småhus har naturligt sin parkering på tomten och 
öppningen i kvarterslinjen bör ej vara bredare än 3,5 
meter. Flerfamiljshus och, i vissa fall, radhus får sam-
lad parkering som integreras i gårdsmiljön.

Parkeringsytorna måste ägnas stor omsorg och ska 
utformas med integrerad grönska. De kan avgränsas 
med häckar, träd, staket, plank eller uthus och bör ha 
en samordnad gestaltning med hela kvarteret. Exem-
pelvis kan en pergola få parkeringen att bli en integre-
rad del av både kvarterets bebyggelse och grönska. 

Samlade parkeringar får ej ligga i kvartershörn eller i 
fonden på en gata.

Husie Gård 
Bostadsområde i Malmö

Exempel på djupare och grundare förgårdsmark.

Exempel på parkering på den egna fastigheten.

Exempel på samlad parkering som hålls samman med bygg-
naderna av plank och pergola, foto White arkitekter.
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Stöd för de offentliga rummen
Gestaltningsprogrammet vägleder baserat på vilka of-
fentliga rum bebyggelsen möter och understryker de-
ras hierarki. Stångby Öster har ett antal stadsrum som 
ges extra omsorg med hög kvalitet på gestaltning och 
utförande.

Stationstorget
Samtliga fasader runt torget hålls samman i material 
och kulörer men ges individuella uttryck. Upplevelsen 
skall vara att byggnaderna utvecklats över tid och med 
hänsyn till varandra. Utformningen av bullerskyddet 
vid järnvägen är viktig som avgränsning av torgrum-
met och bör stämma in i den helhet som fasaderna 
bildar.

 Entréer och verksamheter placeras på synliga lägen i 
stadsbilden. Fond- och hörnmotiv kan uttryckas, kvar-
tershörn beaktas särskilt. Markplaneringen skall ta 
hänsyn till torgets olika funktioner samt verksamhe-
ternas möjlighet att nyttja ytorna, t.ex som uteserve-
ring.

Skoltorget
Skoltorget ska tydliggöra skolans och förskolans en-
tréer i stadsbilden. Kringliggande bostäders gestalt-
ning skall underordnas skolans och förskolans entré-
er. Bostädernas fasader kan med fördel avvika i kulör 
ifrån skolan och förskolan.

Parken
Samtliga fasader runt parken hålls samman i kulör och 
material. Kulörer som kontrasterar grönskan bör väl-
jas, exempelvis rött tegel eller ljus puts. Enhetlig av-
gränsning i kvarterslinje är viktig. 

bild 1.
Exempel på bebyggelse som både håller ihop och varierar 
de arkitektoniska uttrycken. 

Exempel på sammanhållen bebyggelse vid en park.
bild 1: foto: Åsa Nilsson Nyberg
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Huvudgatan, Stationstorget-Skoltorget
Måttfull variation i material och kulör, hörn och fond-
motiv kan uttryckas. Omsorg läggs vid utformning av 
fasader, kvartershörn och husgavlar. Bottenvåningens 
uttryck och förgårdsmarkens hantering är speciellt 
viktigt för stadsbilden.

Haraldsfältvägen, förlängningen till 
Stationstorget
Fasader ges mycket inslag av rött tegel, lika befintliga 
radhus. 

Signalvägen, fram till parken
Kvarteren bör ha enhetlighet i fasadmaterial och kulör 
samt enhetlig avgränsning i kvarterslinje.

Lågfartsgatan, mellan Stationstorget och 
Parken
Intentionen är att denna gatusträckning får en alldeles 
egen karaktär med egen stämning och variation. Ga-
turummet får mycket av sin karaktär genom de plats-
bildningar för större träd som finns längs gatan. Ge-
staltningen av byggnaderna och förgårdsmarken skall 
understödja de platsbilningar som finns längs sträck-
an  t.ex genom variation i kulör och/eller material. 

Det är viktigt att parkeringslösning här ej blir för do-
minerande. Växtligheten på förgårdsmark blir ett vik-
tigt inslag.

Haraldsfältsvägen idag, radhus i rött tegel.

Signalvägen idag, bokhäck avgränsar förgårdsmark.

Arkitekt på denna sida: White arkitekter
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bild 1: arkitekt och bild: Kjellander Sjöberg arkitekter

Kvarteren mot järnvägen
De kommer att vara synliga ifrån tågen och från ett 
stort område väster om järnvägen. Därför är fasadin-
delning och gestaltning för att bryta ner skalan i verti-
kal- och horisontalled viktigt. Kvarteren skall signalera 
östra Stångbys karaktär av trädgårdsstad/småstad. 

Buller ifrån järnvägen är en parameter att hantera i 
gestaltningen. 

Parkeringar, mot järnvägen
Det är av största vikt att dessa parkeringslösningar 
görs visuellt tilltalande med mycket grönska då de är 
ett stort stadsrum och utgör utsikten ifrån de tre väs-
tra bostadskvarteren.

Infarter, från väg 936
Bebyggelsen här bildar entréer in i området. Hörn- och 
gavelmotiv kan gärna ges extra stort utrymme vid ge-
staltningen.

bild 1

Måttfull variation i fasad och kulör.

Parkering med trädplantering, omgärdad av häck.
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Skolan och förskolan  
i trädgårdsstaden
Skolan är en av de viktigaste byggnaderna och funktio-
nerna i Stångby. Detta återspeglas i detaljplanen. Sko-
lan lokaliseras på en av de mest exklusiva tomterna i 
Stångby; mot huvudgata och torg, med parken i söder, 
och centralt ”mitt i byn”. Den centrala lokaliseringen 
ställer krav både utifrån stadsliv och stadsbild.  Skolan 
förväntas bidra till stadslivet både under och utanför 
skoltid, exempelvis genom att ge möjlighet till samut-
nyttjande i form av kvällskurser, föreningsliv, gympa 
mm. Förskolan placeras också längs huvudgatan, men 
på motsatt sida en torgbildning. Tillsammans skapar 
dessa ett torgrum som också fungerar som entréplats 
för skolornas huvudentréer. Byggnaderna bidrar ock-
så till både stadsbilden och stadslivet genom att place-
ras längs gatan med entréer och fönster. 

Skolan ska också gestaltningsmässigt klara av att vara 
en av planområdets viktigaste byggnader. Den ska 
både utmärka sig, som en särskilt viktig byggnad, och 
inpassa sig i den Stångbykaraktär som arbetats fram i 
aktuell detaljplan och detaljplanen för Stångby väster 
II.

Exempel på hur skolbyggnader kan stödja gaturummet.

bild 1 och 2: arkitekt: COBE, fotograf: Rasmus Hjortshøj, bild 3 arkitekt: VERA arkitekter, fotograf: Kalle Söderman

bild 1

bild 2

bild 3
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Taken
För att värna och utveckla Stångbys karaktär och egen-
art har bestämmelse om sadeltak införts i detaljplanen. 
Sadeltaken utgör både en sammanhållande form för 
den nya bebyggelsen och en koppling till Stångbys äld-
re bebyggelse. Byggnaderna vid Stationstorget, Stång-
by allé och parken hålls samman med sadeltak. Skolan 
och förskolan avslutar den mest centrala sträckan av 
Stångby allé som kantas av sadeltak. Eftersom sadel-
tak kan vara svårlösta på en stor byggnad som en skola 
har dessa reglerats annorlunda. För skolbyggnaderna 
gäller en planbestämmelse om att taklutning ska i hu-
vudsak vara 20 grader eller mer. Gavelbredder får inte 
överstiga 20 meter. Detta för att skolbyggnaderna ska 
anpassas in i ett taklandskap av sadeltak och gavelmo-
tiv. 

Småskaligheten styrs inte med planbestämmelser 
men är betydelsefull för att bevara och utveckla den 
positiva bykänsla som finns i Stångby idag.

Tegel
I Stångby är tegel flitigt använt. För att hålla samman 
ny och gammal bebyggelse kräver detaljplanen att in-
slag av tegel ska finnas inom varje tomt. Bestämmel-
sen ger stor frihet. Teglet kan användas på tak, fasad, 
mark eller i detaljer kring exempelvis entréer. Avsik-
ten är att med teglet återknyta till den traditionella 
bebyggelsen, men planbestämmelsen uppmuntrar till 
nya kreativa lösningar.

Exempel på hur stora volymer kan brytas ner med gavel-
motiv och sadeltak.

bild 1; arkitekt och fotograf: White arkitekter, bild 2; arkitekt: COBE, fotograf: Rasmus Hjortshøj,  
bild 3; arkitekt och fotograf: Tengbom arkitekter, bild 4; arkitekt: AIX akitekter, fotograf Peter Lindborn.

bild 1

bild 2 bild 3

Exempel på sadeltak och innovativt användande av tegel 
på en skolbyggnad.

bild 4
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Skolbyggnader har en möjlighet att ge barnen arki-
tektoniska referenser som alla barn annars inte har 
tillgång till. Ett sätt att arkitektoniskt visa omsorg om 
barnen är att medvetet göra byggnaderna och utemil-
jön upplevelserika. Dock är det viktigt att det görs med 
en sammanhållande arkitektonisk idé för att inte bli 
plottrigt.

Byggnader och utemiljöer ska därför kunna erbjuda en 
variation av:

Rumsliga upplevelser
Olika typer av rum kan utnyttjas till olika funktioner i 
verksamheten, men också erbjuda olika miljöer för att 
matcha barnens personligheter och behov för stunden.  

Skalor
Barn är inte lika stora som vuxna och upplever där-
med rum, möbler och ibland material på ett annat sätt 
än vuxna. Att erbjuda olika skalor kan därför vara ett 
viktigt sätt att visa omsorg om barnen.  

Exempel på hur en variation av skalor kan integreras i 
byggnader och utemiljö.

Exempel på hur en variation av rumsliga upplevelser kan 
integreras i byggnader och utemiljö.

Skolan och förskolan

bild 1: arkitekt: Sydväst, foto Niklas Bosrup , bild 2 & 3 arkitekt: COBE, foto Rasmus Hjortshøj, bild 4 foto: pixabay, 
bild 5: arkitekt och foto White arkitekter, bild 6: arkitekt AIX arkitekter, foto Anders Fredriksén , bild 7: foto: Malmö stad

bild 1

bild 2

bild 3

bild 4

bild 6

bild 5

bild 7
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Material
Byggnaden kan enkelt ge barnen en materialpalett av 
olika material som de sedan bär med sig genom livet. 
Detta är en möjlighet som bör utnyttjas så att den in-
ordnar sig i en övergripande gestaltning av byggnaden. 

Kulörer och mönster
Det är positivt om färgsättningen görs nyanserat så att 
den erbjuder en variation av enhetliga och kulörrika 
miljöer. 

Mönster och väggmålningar kan ge underlag för un-
dervisningen att naturligt prata med barnen om exem-
pelvis olika geometriska former. Även denna möjlighet 
bör utnyttjas så att den inordnar sig i en övergripande 
gestaltning av byggnaden.

Exempel på hur en variation av material kan integreras i 
byggnader och utemiljö.

Exempel på hur kulörer och mönster kan integreras i bygg-
nader och utemiljö.

bild 1: arkitekt Alvar Aalto, bild 2: arkitekt COBE, fotograf: Rasmus Hjortshøj

bild 1

bild 2
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