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VAD ÄR ETT PLANPROGRAM?
Planprocessen
Planprogrammet är det första steget i planpro-
cessen. Det är inte en juridiskt bindande handling 
utan ett planprogram ger kommunen möjlighet 
att ange mål och utgångspunkter för ett område. 
Byggnadsnämnden beslutar om att planprogrammet 
ska hållas tillgängligt för samråd. Efter eventuellt 
programsamråd sammanställs inkomna synpunkter 
i en samrådsredogörelse och eventuella justeringar 
av planprogrammet kan göras innan byggnads-
nämnden fattar ett inriktningsbeslut grundat på 
samrådsprocessen. 

Planprogrammet utgör sedan ett underlag för kom-
mande detaljplaner inom området. Detaljplaner är 
juridiskt bindande. Under detaljplanearbetet finns 
det möjligheter att lämna synpunkter, det regleras 
av plan- och bygglagen. Processen med planpro-
gram, detaljplaner och samråd ger möjlighet till att 
genomföra ett mer välgrundat planeringsarbete. 

Den bebyggelsestruktur som redovisas i planpro-
grammet är inte färdigstuderad. Den illustrerar i vil-
ken riktning området föreslås att utvecklas. Studier 
av kvarter, byggnader, platser och så vidare kommer 
att vidareutvecklas och detaljeringsgraden kommer 
att öka i samband med kommande detaljplanearbe-
ten. 

INLEDNING
Södra Sandby är ur stadsbyggnadsperspektiv ett 
välfungerande samhälle. Orten har förhållande-
vis god tillgång till service, skola och omsorg, fina 
bostadsmiljöer, vackra omgivningar, bevarade 
kulturmiljöer och kommunikationer till en regional 
arbetsmarknad. 

Det finns dock aspekter som kan förbättras vilket 

även kommit fram i Lunds kommuns ortsutveck-
lingsprojekt Fokus Södra Sandby. Där framkom 
det att de absolut viktigaste utvecklingsfrågorna 
för Sandbyborna är fler mötesplatser, ett stadslikt 
centrum med bykänsla och en bättre trafiksituation. 
Förutsättningarna för att arbeta med detta bedöms 
som ovanligt goda just nu för flera fastighetsägare 
till de centralt placerade tomterna är intresserade 
av att utveckla sina fastigheter. De vill framförallt 
bygga fler bostäder.

Bakgrund och syfte
Kommunstyrelsen har, 2019-09-04, uppmanat bygg-
nadsnämnden att ta fram ett planprogram för de 
centrala delarna Södra Sandby. Detta med anledning 
av Södra Sandbys Centeravdelnings skrivelse med 
förslag om att starta en utredning avseende utveck-
ling av del av Södra Sandby 67:1(fd kommunhuset) 
och Versalen 6(Byahuset). 

Byggnadsnämndens arbetsutskott gav stadsbygg-
nadskontoret i uppdrag, 2020-01-30, att ta fram ett 
planprogram i syfte att ta ett större grepp över hur 
centrala Södra Sandby kan utvecklas och få en mer 
stärkt och levande bykärna och en mindre trafikdo-
minerad gatumiljö. 

Arbetet med planprogrammet har skett parallellt 
med Fokus Södra Sandby, ett dialogarbete med 
Sandbyborna, ett ortsutvecklingsprojekt som star-
tade 2019. Planprogrammet tar upp och vidare-
utvecklar tankar som kommit fram i arbetet med 
Fokus Södra Sandby. Sedan uppdrag om program 
gavs har det kommit in två planansökningar från två 
olika fastighetsägare till centralt belägna fastigheter. 
För att bedöma lämpligheten av planansökningarna 
studeras utveckling av dessa fastigheter även inom 
ramen för detta program.

Aktuell planprocess sammanfattad.  Planprogrammet kommer efter inriktningsbeslutet att delas upp i flera olika detaljpla-
ner.
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Bilden ovan visar avgränsningen av programområdet. Programområdet omfattar fastigheter som planeras att utvecklas och 
eller som på olika sätt kommer påverka utvecklingen av bykärnan, antingen direkt genom att de är en del av bykärnan eller 
genom att tillföra fler bostäder och förstärka viktiga stråk in mot bykärnan. 

Programområde och avgränsningar
Programområdet omfattar centrala Södra Sandby. 
Avgränsningen har gjorts utifrån det geografiskt 
centrala läget, det vill säga det som uppfattas vara 
centrum, för att inkludera funktioner, ytor och stråk 
med utvecklingspotential men också av fastigheter 
som står inför förändringar. Utöver utvecklingsför-
slag inom planprogrammets gränser beskrivs även 
övertagande av väghållaransvaret för del av huvud-
gatorna som är en viktig fråga för att kunna åstad-
komma en större förändring av bykärnan. Förslaget 
omfattar också utveckling av gång- och cykelvägs-
kopplingar till omgivningen och vändmöjlighet och 
förlängning av kollektivtrafik åt nordost. 

Markägoförhållanden
I programområdet ingår följande fastigheter: 
• Versalen 6, Björnlokan 1, Jordhumlan 2, Grobladet 

1, Stavkyrkan 2, 5-8 och Hästhoven 1, 9-10, 13 
som är privatägda.     

• Vapenhuset 2-5, del av Sandby 67:2 och del av 
Sandby 67:1, Sandby 15:10 och Jordhumlan 1, 
Slottskyrkan 1 som ägs av Lunds kommun

• Fastigheter som utgörs av samfälligheter Sandby 
S:10, S:28, S:30, S:53, S:54(utgörs främst av hu-
vudvägar, Mossavägen och fastigheter längs med 
Sularpsbäcken)

• Fastigheten Vapenhuset 13 som ägs av Lunds 
Kommun Fastighets AB.

Programförslagets indelning
Planprogramsförslaget är indelat i fem olika avsnitt.  
Först en övergripande sammanfattning av hela 
programområdet med en introduktion av stads-
byggnadsidéerna och den bakomliggande analysen. 
I och med att väghållaransvaret är avgörande för 
hur stadsbyggnadsidéerna kan genomföras redovi-
sas det i ett eget avsnitt. Sedan redovisas program-
förslaget som omfattar utvecklingsmöjligheterna 
för bykärna samt förslag på bebyggelsestruktur, 
delområde för delområde.  Sist redogörs för konse-
kvenserna på en övergripande nivå.  

1. Stadsbyggnadsidé
2. Väghållaransvaret 
3. Programförslaget
 - Utvecklingsmöjligheter i bykärnan
 - Bebyggelsestruktur i bykärnan och längs  
 huvudgator
4. Genomförande
5. Konsekvenser
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STADSBYGGNADSIDÉ
Ambitionen med planprogramsförslaget är att 
stärka och utveckla stadslivet i bykärnan genom att 
förverkliga de strategier som anges för området i ÖP 
2018 och de önskemål som Sandbyborna framfört i 
ortsutvecklingsprojektet Fokus Södra Sandby. 

Stadsbyggnadsidén i detta planprogram är att om-
vandla genomfartsvägarna till samlande gator och 
skapa en tydligare och stärkt bykärna där biltrafiken 
får finnas men på byns villkor och inte vice versa 
som det till viss del är idag. 

Programförslaget innehåller bland annat ny kvar-
tersstruktur, med ca 300 nya bostäder, stärkt 
centrumstråk genom en förändring av gatumiljön 
från trafikled till bygata med fokus på förbättring för 
gång- och cykeltrafik, ny placering av centrala buss-
hållplatslägen, och förtätning av centrala fastigheter 
med bostäder och i strategiska lägen centrumverk-
samhet.  En annan aspekt som också beaktats, i syfte 
att skapa en mer levande bykärna, är ny lokalisering 
av föreningslivet. 

Förslaget innebär att strukturen i bykärnan bygger 
vidare på redan starka målpunkter, att centrum 
tydliggörs och stärks genom struktur och skala 
på ny bebyggelse och att trafikmiljön förbättras i 

bykärnan. Även områden öster respektive väster om 
bykärnan föreslås utvecklas då dessa delar också 
bidrar till att stärka bykärnan. Områdets kulturhis-
toriska värden föreslås att tas tillvara och synliggö-
ras, detta genom förslag på bevarande av befintlig 
bebyggelse men också äldre vägstrukturer. 

Södra Sandby har ett flertal centrumfunktioner 
utspridda längs med Revingevägen, en sträcka om 
ca 500 meter. För att ge Södra Sandby en tydligare 
tyngdpunkt och samlingsplats föreslås en koncen-
tration av centrumfunktioner, bostäder och service-
funktioner. Enligt den marknadsanalys som gjorts 
kommer det finnas underlag för ytterligare några 
butiker, caféer och/eller restauranger om Södra 
Sandby växer i enlighet med översiktsplanen och om 
stadskvaliteterna i bykärnan utvecklas. 

En avgörande fråga för att åstadkomma föreslagen 
förändring av miljön i centrum är väghållaransvaret.  
En förutsättning för att kunna uppnå syftet med 
planprogrammet är att kommunen tar över väg-
hållansvaret från Trafikverket för de mest centrala 
vägarna i bykärnan.

Stadsbyggnadsidén är att stärka och tydliggöra bykärnan genom att bygga vidare på det existerande centrumet och samla 
fler funktioner där tillsammans med en sammanhållen gatumiljö.
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Stärkt bykärna 
Här redogörs för huvudgreppet i den övergripande 
stadsbyggnadsidén i syfte att åstadkomma en stärkt 
bykärna och centrumstråk: 

Bygger vidare på redan starka målpunkter, 
Centrumhuset- Kv Kryptan samt del av Vapenhuset.  
Tydliggör bykärnan och stärk centrumstråket och 
därmed centrums spänningsfält och sammanhang. 
En tydligare tyngdpunkt och samlingsplats genom 
en koncentration av centrumfunktioner, bostäder 
och servicefunktioner. Skapa nya platser, torg som 
knyter an till de funktioner, målpunkter och rörelser 
som redan finns. 

Förutsättningar för att hitta en plats för ett nytt 
torg i Södra Sandby centrum är vid Vapenhuset där 
tillräcklig yta kan tillskapas och dessutom i ett bra 
solläge. En placering av ett torg i Vapenhuset knyter 
även an till befintliga målpunkter men kan också 
förstärkas med ytterligare en stark destination. 

Bygga vidare på byns karaktär och tydliggöra 
och stärka centrum genom struktur och skala 
på bebyggelsen.   Komplettera med bebyggelse på 
platser som bidrar till att stärka sammanhanget i 
bykärnan och lyft fram karaktärsbyggnader.

Förbättra trafikmiljön i bykärnan: 
• En tydligare gatukaraktär - mjukare och sam-

manhängande gaturum som signalera bykärna. 
Gestaltad trafikmiljö utifrån fokus på fotgängare 
och cyklister, exempelvis ett gemensamt golv i 
centrala Södra Sandby.

• Utgå från befintlig stark målpunkt i form av 
Centrumhuset för placering av en central hållplats 
vilket bidrar till ökade rörelser 

• Stärk bykärnan genom att bryta Revingevägens 
karaktär av trafikled genom en omdragning av 
vägen och omvandla del av vägen till en bygata. 

• Tydligare entréer till bykärnan från både öster 
och väster. 

• En infart till Centrumhuset direkt via Dalbyvägen.

Visionsbild över bykärnan. I bykärnan omvandlas genomfartsvägarna till samlande gator i syfte att skapa en stärkt och sam-
manhängande bykärnan.
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VÄGHÅLLARANSVARET
För att kunna genomföra planprogrammets stads-
byggnadsidéer behöver en förändring av väghål-
laransvaret prövas. I planprogrammet förordas 
att kommunen ansöker om att få ta över ansvaret 
för den mest centrala delen och att resurser i den 
kommunala budgeten avsätts för investeringar i 
Södra Sandby.  Fokus är att stärka bykärnan genom 
att skapa ett attraktivt centrumstråk, en bygata, med 
en sammanhållen miljö för fotgängare, nya torgbild-
ningar och och mötesplatser. För att den omvandling 
av primärt bykärnan som beskrivs i detta planpro-
gram ska kunna förverkligas krävs ett kommunalt-
väghållaransvar för de centrala delarna. 

Kommunalt väghållaransvar i bykärnan- 
åstadkomma ett bra centrumstråk 
Förslaget är att bryta karaktären av en genomfart-
sled genom centrum och göra de mest centrala de-
larna av huvudvägarna i Södra Sandby till en bygata, 
detta i syfte att åstadkomma den miljö som sandby-
borna efterfrågar men också ge bättre förutsättning-
ar att stärka centrum och dess funktioner. 

Ett kommunalt övertagande av väg-
hållaransvaret för de centrala delarna 
ger möjligheter till:

- En annan omsorg om detaljerna i 
gatumiljön som exempelvis material-
val och belysning 
- Att skapa ett sammanhängande 
centrumstråk med ett upphöjt golv 
för att stärka sammanhanget och 
sambanden mellan målpunkter och 
mötesplatser. Bilarna får kör på 
fotgängarnas villkor istället för att 
bykärnan och dess liv få anpassa sig 
till bilarnas genomfart.
- Att tydliggöra entréerna in till 
bykärnan   

Förslag på sträcka som kommunen bör ansöka om att ta över vägshållarsansvaret(vitt streck i bilden). Sträckan omfattar 
Revingevägen, korsningen Dabyvägen/Flyingevägen och del av Lundavägen. Detta för att kunna uppnå syftet med pro-
grammet.  



9

Om övertagande görs i samband med ett utbygg-
nadsområde finns det möjlighet för kommunen att 
ta ut gatukostnadsersättning för ombyggnaden av 
vägsträckan som angränsar till utbyggnadsområdet.  
Ett kommunalt övertagande innebär också att det 
finns möjlighet till att bygga närmare vägen vilket 
ger större flexibilitet i att använda mark för bebyg-
gelse och behovet av att tex bygga lika högt eller på 
jordbruksmark minskar. 

Det är också trevligt att komma till ett samhälle som 
inte vänder ryggen mot en, att cykelnätverket kom-
pletteras med cykelstråk som har en social övervak-
ning av förbipasserande bilar i dämpad hastighet 
och av de boende som bor längs vägen med sina 
entréer mot gatan. Anledningen till att det är viktigt 
att entréerna vänder sig mot gatan och cykelvägen 
är att det innebär att människor kommer och går. 
Det ger både en upplevd och faktiskt trygghet. Buss-
hållplatserna hamnar då också i denna typ av socialt 
trygga sammanhang. 

Redogjort resonemang gäller också om frågan om 

ett övertagande av väghållaransvaret gällde kom-
munalt övertagande av väghållansvaret där tätorten 
börjar.  

Gränsdragning mellan väghållare bör 
om möjligt utformas så att den sker 
vid cirkulationsplats eller större kors-
ningspunkt för tydlighet och smidig-
het för drift av vägarna.

Foton ovan visar på vilken förändring som kan åstadkommas i bykärnan om kommunen tar över väghållaransvaret, från 
genomfartsväg till bygata. Ett kommunalt övertagande ger möjlighet till en annan omsorg om detaljerna i gatumiljön. Refe-
rensbilder från Järnvägsgatan i Ängelholm. 
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som knyter an till de funktioner, målpunkter och 
rörelser som redan finns. På så vis stärks centrums-
tråket, centrums spänningsfält och sammanhang.  
Enligt den marknadsanalys som gjorts kommer det 
finnas underlag för ytterligare några butiker, caféer 
och/eller restauranger om Södra Sandby växer i 
enlighet med översiktsplanen och om stadskvalite-
terna i bykärnan utvecklas. Om det föreningsliv som 
finns i Södra Sandby också kan placeras i bykärnan 
gärna vid ett torg stärks möjligheterna ytterliga-
re. Det bidrar också till att det blir mer flöde av 
människor under fler av dygnets timmar och det 
skapas positiva synergieffekter av boende, kommer-
siella och icke kommersiella verksamheter. 

PROGRAMFÖRSLAG
Utvecklingsmöjligheter i bykärnan
För att ge Södra Sandby en tydligare tyngdpunkt och 
samlingsplats föreslås en koncentration av centrum-
funktioner, bostäder och servicefunktioner. Försla-
get innebär att strukturen i bykärnan bygger vidare 
på redan starka målpunkter, att centrum tydliggörs 
och stärks genom struktur och skala på ny bebyggel-
se och att trafikmiljön förbättras i bykärnan. 

Mötesplatser, central hållplats vid målpunkter
Förslaget är att bygga vidare på de existerande mål-
punkterna och ge möjlighet till ytterligare lokaler 
för handel, service och föreningsliv i anslutning till 
dessa. Förslaget är också att skapa nya platser, torg 

Ansamlingen av centrumverksamheter längs Revingevä-
gen utgör grunden för Södra Sandbys omvandlade bykär-
na där de allmänna rummen ska byggas om och skapa en 
omhändertagen bygata.

I bykärnan föreslås två nya torg, ett mindre vid Centrumhuset och ett lite större vid korsningen Skogsvägen och Reving-
evägen runt vilka befintliga och nya verksamheter lokaliseras.  Det finns ett behov av ett nytt ankare vid det nya torget. 
Förslag på nytt ankare är ett föreningshus eller lokaler för föreningar. (ankare=en destination som fungerar som dragare till 
en plats)

För Södra Sandbys del handlar 
känslan av en stärkt bykärna myck-
et om en tydligare tyngdpunkt och 
samlingsplats, en koncentration av 
centrumfunktioner, bostäder och 
servicefunktioner och att fokusera 
på det allmänna rummet i form av en 
omhändertagen bygata. 

Bykärnan utgörs av miljön mellan 
korsningen Dalbyvägen/Flyingevägen 
och Revingevägen/Hällstadsvägen där 
Revingevägen föreslås omvandlas från 
trafikled till bygata.
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Vid befintliga ankare(dragare) föreslås ett mindre 
torg vars placering syftar till att knyta ihop mål-
punkterna Centrumhuset, sko- och klädesbutik, 
bibliotek och vårdcentral i kv Kryptan och vid vilket 
även en central hållplats, hållplats Södra Sandby 
centrum, föreslås placeras.  Entré till Centrumhuset 
bör även kopplas till detta torg för att fånga upp och 
ge ett fotgängarflöde till och från torget från Reving-
evägen.  I anslutning till torget föreslås ny bostads-
bebyggelse med lokal i bottenvåning för att stärka 
upp rumsligheten vid torget. Eftersom busshåll-
platsen också är en målpunkt stärks även flödena 
till bykärnan och förstärker bykärnans centrum-
punkt ytterligare. Det kan också uppstå synergier 
mellan hållplats och intilliggande verksamheter så 
som exempelvis bättre kundunderlag. Föreslaget 

hållplatsläge hamnar också i en miljö som gör att 
det kan upplevas som tryggare att stå och vänta på 
bussen eller komma till på kvällen.

Bykärnan föreslås också kompletteras med ett 
större torg i kv Vapenhuset där det finns större 
möjligheter att skapa yta för ett större torg och 
samtidigt i ett sydvästläge som ger goda solförhål-
landen. Torgets föreslagna placering vid Skogsvägen 
bygger även vidare på redan etablerade målpunkter 
som genom dess lokalisering i anslutning till ett torg 
ges en stärkt koppling och sammanhang med övriga 
bykärnan. Det är också viktigt att nya verksamheter 
som lokaliseras vid torget fungerar som dragare, 
ankare, för torget. Detta,  tillsammans med bostäder 
runt torget, kan bidra till att torget blir en målpunkt 

Läget för busshållplatserna föreslås förändras något. En dubbelsidig busshållplats vid Centrumhuset bedöms bli den mest 
använda och sträcker därmed bykärnan och underlättar i vardagslivet genom att det är lätt att tex gå förbi en butik på väg 
hem från bussen. Den nya busshållplatsen vid P&G tornet längs Revingevägen kommer få en anslutande pendlarparkering 
som ersätter funktionen som idag är placerade vid nuvarande busstation.

Befintliga funktioner och förslag på lokalisering av nya lokaler i bykärnan.(Gul markering= befintliga lokaler, orangea marke-
ring= förslag på nya lokaler)
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och en mötesplats i Södra Sandbys bykärna. Ge-
staltningen och torgets funktioner kan också hjälpa 
till att skapa en trevlig plats med tex träd, bänkar, 
mindre lekplats, utegym eller uteservering.  Föresla-
gen placering av torget vid Skogsvägen innebär även 
att hörnhuset vid Revingevägen/Skogsvägen kan 
bibehålla sin framträdande placering och signalera 
en del av Södra Sandbys historia och samtidigt ge 
karaktär till torget.

Bygatan och entréer till bykärnan – lugnare trafik-
miljö
För att tydliggöra och binda ihop bykärnan föreslås 
att Revingevägen byggs om till en mer fotgängar-
prioriterad bygata. Biltrafiken tillåts men den får 
köra på bykärnans och fotgängarnas villkor. Bygatan 
föreslås utgöra ett sammanhängande golv genom att 

körbanan höjs upp i den mest centrala delen.  
Korsningen Hällestadsvägen/ Revingevägen får 
en omgestaltning genom att Revingevägen knäcks 
vilket bidrar till, tillsammans med ny föreslagen 
bebyggelse, att det skapas en tydligare entré till 
bykärnan från öster. Korsningen Revingevägen/
Hällestadsvägen blir mer stadslik och signalerar inte 
längre genomfartsväg. 

Genom en omgestaltning av korsningen Dalbyvä-
gen- Flyingevägen tydliggörs även entrén till bykär-
nan från väster. Ett större fokus läggs på de oskyd-
dade trafikanterna vilket innebär att den tunga 
trafiken får en nedprioriterad roll i denna korsning. 
Genom att inkludera bron över Sularpsbäcken och 
parken längs bäcken stärks även koppling till Södra 
Sandbys kulturhistoria och landskapet runt om-
kring tätorten. Parken kan bli en integrerad del i 

Ett sammanhängande golv genom upphöjd körbana och markmaterial i form av smågatsten. Referensbilder från Järnvägs-
gatan och Storgatan  i Ängelholm.

Del av Revingevägen föreslås omgestaltas med fokus på fotgängare. Ett sammanhängande golv  genom upphöjd körbana. I 
den östra delen föreslås en ny dragning av Revingevägen för att bryta dess karaktär av trafikled.
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bykärnans entré från väster och genom exempelvis 
gestaltningen kan vadstället och upplevelsen av 
vatten förstärkas.

Bygga vidare på byns karaktär 
Den övergripande stadsbyggnadsidén är att den nya 
bebyggelsen föreslås förhålla sig till gatan och de 
nya torgen likt hur den äldre gatubebyggelsen vän-
der framsidorna mot gatan och hur byggnaderna är 
placerade på tomten med liten förgårdsmark. För att 
stärka karaktären av att bykärnan föreslås bygatan 
kompletteras med en kvarterstadsbebyggelse med 
inslag av lokaler i bottenvåningar. Detta tillsammans 
med entréer mot gatan och väl utformade botten-
våningar bidrar till att stärka och skapa karaktären 
och känslan av en bykärna. Det bygger också vidare 
på ortens karaktär. 

Skalmässigt föreslås bebyggelsen inom bykär-
nan förhålla sig till bykärnans skala, i primärt 2-4 
våningar och det som ligger utanför bykärnan 
förhåller sig till villabebyggelsen.  I och med explo-
ateringen av Kryptan förändras bilden av centrala 
Sandby och den småskaliga bebyggelsen utgör också 
väsentlig del för upplevelsen av bykaraktären.
För utformning av ny bebyggelse kan inspiration 

Ett genomgående tema för bebyggelse i centrala Södra Sandby är att de är uppförda i tegel eller puts och har sadeltak. En 
övre våning kan få plats under sadeltaket som det gör på många byggnader i Södra Sandby.  Det finns delar av bebyggel-
sen som utmärker sig i skala som exempelvis fd silo inom Björnlokan och Bränneriet, dessa byggnader ligger dock utanför 
bykärnan.

Från bilprioriterad korsning till platsbildning och entre till 
bykärnan från öster där den gamla eken får en ännu mer 
framträdande placering.  

Från bilprioriterad korsning till entre till bykärnan från 
väster och till Sularpsbäckens dalgång. Rumsligheten 
stärks genom förslag på bebyggelse i anslutning till ån 
och korsningen.   
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hämtas i byggnadsdetaljer och fasadmaterial så som 
sadeltak, tegel eller puts som är karaktäristiskt för 
bebyggelse i Södra Sandby.

Den stora eken i korsningen Hällestadvägen/Re-
vingevägen föreslås vara kvar. Den utgör ett viktigt 
fondmotiv i ena änden av bykärnan och bidrar också 
till karaktären i bykärnan.  

Ny bebyggelsen kan bidra till att stärka sammanhanget i bykärnan. Ny bebyggelse föreslås förhålla sig till gatan och
de nya torgen likt hur den äldre gatubebyggelsen är placerade på tomten med liten förgårdsmark. 

Entréerna ska placeras mot gatan och viktiga gång- och cykelstråk i ett sätt att stärka rörelserna i bykärna men också så att 
dessa miljöer känns trygga att röra sig i för allmänheten. Bebyggelsen vänder framsidorna mot gatan.

Eken i korsningen Revingevägen/Hällestadsvägen föreslås 
vara kvar och får en än mer framträdande position i 
bykärnan. 
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Bebyggelsestruktur i bykärnan och längs 
huvudgator

I detta avsnitt redovisas bebyggelseförslag för hela 
centrala Södra Sandby, områden som ligger i bykär-
nan områden som ligger i anslutning till huvudga-
torna. 

Det är viktigt att ny bebyggelse möter upp och 
placeras nära huvudgatorna in mot bykärnan då 
det bidrar till att bryta karaktären av landsväg och 
huvudgatorna går från väg till gata. Ny bebyggelse 
längs huvudgatorna kan även bidra till att lyfta fram 

Södra Sandbys kulturhistoria i sin skala, karaktär 
och struktur genom hur ny bebyggelse förhåller sig 
till huvudvägnätet.

En viktig aspekt att ha med när delar utanför bykär-
nan planeras är att även dessa områden kan bidra 
till att stärka bykärnan genom hur bebyggelsestruk-
tur formas och därmed gör att flöden och koppling-
ar mot bykärnan stärks. Fokus behöver också ligga 
på att ge mer plats för gång- och cykeltrafik men 
också på fler passager för dessa trafikslag. 

Bebyggelseförslaget i sin helhet med förslag på ny bebyggelse(mörkgrå) tillsammans med befintlig bebyggelse(ljusgrå). Ny 
bebyggelse förhåller sig till huvudgatorna och bykärna likt befintlig bebyggelse.
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Förslag på bebyggelsestruktur i västra 
delen av bykärnan

Den västra delen av bykärnan utgör idag byns ab-
soluta centrum och som i förslaget föreslås stärkas 
med nya platsbildningar och ett mindre torg. Mot 
platsbildningarna och torget föreslås ny bostadsbe-
byggelse med lokaler i bottenvåningarna men också 
en utökning av Centrumhusets lokaler.  Entréer fö-

reslås vända sig mot dessa. I västra delen av bykär-
nan föreslås en ny placering av kollektivtrafiknod, 
hållplats Södra Sandby centrum, som ansluter till 
föreslaget torg mellan Centrumhuset och kv Kryp-
tan.  Befintlig sko- och klädesbutik, biblioteket och 
övriga funktioner i kv Kryptan stärker också denna 
del av bykärnan.  I den västra delen av bykärnan 
ingår även Slottskyrkan 1 som kopplar till bykärnan 
via Backgatan.

Den västra delen av bykärnan utgör idag byns absoluta centrum och som i förslaget föreslås stärkas med ny bebyggelse,   
mindre platsbildning och ett mindre torg. 
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Grobladet 1
I dagsläget har det inte inkommit några önskemål 
från fastighetsägaren om att utveckla fastigheten 
men i arbetet med planprogrammet har det blivit 
tydlig att fastigheten spelar en central roll för bykär-
nan utifrån sitt nuvarande innehåll. Fastigheten 
har potential att utvecklas genom att de funktioner 
som finns i byggnaden får en bättre koppling till sin 
omgivning och vänder sig mer mot Revingevägen. 
Förslaget är att huvudentrén till Centrumhuset även 
nås från Revingevägen i dess nordöstra hörn. Cen-
trumhuset skulle kunna få en tillgänglighetsanpas-
sad entré direkt ut mot bygatan istället för bara via 
parkeringsplatsen som idag.  Bottenvåningen mot 
Revingevägen föreslås utökas och få fler entréer så 
att byggnaden bättre kan möta Revingevägen. 

Förslaget omfattar även möjlighet till förtätning 
med bostäder, flerbostadshus med lokal i botten-
våning, på del av befintlig parkering strax öster om 
Centrumhuset. Bebyggelsen föreslås vända sig mot 
Revingevägen då detta ger förutsättningar för att 
skapa ett mindre torg som också kopplar till funk-
tionerna i kvarteret Kryptan och befintlig sko- och 
klädesbutik. Funktionerna med sina entréer knyts 
ihop i ett mindre torg till vilken även den centrala 
busshållplatsen föreslås ansluta till.

In- och utfarten till Centrumhusets parkeringsplats 
förslås ske från Dalbyvägen. 

Stavkyrkan 2, 6-8
I dagsläget har det inte inkommit några önskemål 
om att utveckla fastigheten Stavkyrkan 2 men i 
arbetet med planprogrammet har det blivit tydlig 
att fastigheten har en potential att utvecklas vad 
gäller viss förtätning. Ur stadsbyggnadsperspektiv 
är det av vikt att en eventuell ny bebyggelse stödjer 
utvecklingen av Södra Sandby bykärna med lokaler 
i bottenvåningen och att det finns möjligheter att 
utveckla befintlig södervänd plats mot bygatan. Plat-
sen får även en koppling till befintlig lokal på fastig-
heterna Stavkyrkan 7–8 och förslag på ny placering 
av central busshållplats. 

Exempel på utformning av mindre platsbildning intill 
befintlig bebyggelse, en bredare trottoar. Referensbild 
Köpmansgatan i Båstad.(Foto Jonna Kignell)

Förslag på att stärka och utveckla befintlig platsbildning 
inom Stavkyrkan genom tillskott av ny bostadsbebyggelse 
intill Revingevägen. 

Förslag på ny kollektivtrafiknod i anslutning till ett nytt 
mindre torg. Centrumhusets lokaler förslås utvecklas mot 
Revingevägen. Förslaget är att huvudentrén till Centrum-
huset även nås från förslaget torg. Fastigheten förslås 
kompletteras med ett mindre flerbostadshus.
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I och med exploateringen av Kryptan förändras 
bilden av centrala Sandby och den småskaliga 
bebyggelsen på Stavkyrkan 5–6 och 8 är väsentli-
ga för upplevelsen av bykaraktären. Förslag på ny 
bebyggelse inom Stavkyrkan 2 behöver anpassas till 
sin omgivning som är småskalig och till befintliga 
byggnader som utgör kulturhistoriskt intressant be-
byggelse. Skala på ny bebyggelse bör inte överskrida 
3 våningar.

Slottskyrkan 1
Föreslagen bebyggelsestruktur visar på en förskola 
om 8 avdelningar och förtätning med radhus om 2 
våningar mot Backvägen. Förslaget innebär också 
att det finns möjligheten att spara befintlig lindallé 
längs Ringvägen. 

Ur stadsbyggnadsperspektiv är det viktigaste 
att bebyggelsen och dess entréer vänder sig mot 
Backgatan som är ett viktigt gång- och cykelstråk 
mot bykärnan men också mot Ringvägen som är ett 
viktigt gång- och cykelstråk till Byskolan. Ny bebyg-
gelse bör också vända sig mot Sularpsbäcken och 
Flyingevägen i ett sätt att stärka upp rumsligheten 
längs huvudgatan och bäcken. 

Då den östra delen av fastigheten ansluter till 
Backgatan som är ett viktigt gång- och cykelstråk till 
bykärnan, och som i detta förslag dessutom får en 
starkare roll i sin koppling till den centrala busshåll-
platsen och ett nytt torg, visar förslaget på en möjlig 
förtätning av fastigheten med bostäder mot Backga-
tan som i sin skala relaterar till villabebyggelsen. 

Istället för att maximera fastigheten Slottskyrkan 1 
för förskoleverksamhet visas på möjlighet att utöka 
befintlig förskola Hallonbacken inom del av Sandby 
67:1 som kan spela en roll i sammanhanget. 

Förslag på utveckling av Slottskyrkan 1 med förskola om 
8 avdelningar samt bostadsbebyggelse, radhus om 2 vån, 
som vänder sig mot Backgatan och stärker stråket mot 
bykärnan. 
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Förslag på ny bebyggselsestruktur för den östra delen av bykärnan. Vapenhuset 2-5 m.fl., Björnlokan 1 och Vapenhuset 13 
skapar tillsammans en tydligare entré till bykärnan från öster.

Förslag på bebyggelsestruktur i östra de-
len av bykärnan
För att bryta Revingevägens karaktär av trafikled 
in i bykärnan föreslås vägens sträckning knäckas i 
mötet med Hällestadsvägen. Tillsammans med för-
slaget på ny bebyggelse skapas en ny port från öster 
och nordost in i bykärnan. En förändrad sträckning 
av Revingevägen ger också bättre förutsättningar 
att skapa bra bostadskvarter i Vapenhuset. En del av 
porten från öster utgörs också av befintlig ek. 

Fastigheterna Vapenhuset 2–5 är en del i att möj-
liggöra en central mötesplats och samtidigt stärka 
bykärnan. Förslaget är att befintlig mötesplats, 
busstationen, flyttas väster ut mot Centrumhuset. 
Strukturen i Vapenhuset 2-5 bygger istället på att 
mötesplatsfunktionen finns kvar genom att bygga 
vidare på de funktioner som finns i befintlig bebyg-
gelse väster om Skogsvägen och att platsen stärks 
både funktionellt och stadsmiljömässigt genom ett 

södervänt torg med bebyggelse med lokaler i bot-
tenvåningarna. Lokalerna föreslås inhysa exempel-
vis kulturverksamhet, föreningar och restaurang/
caféer med tillhörande uteservering på torget. 
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Vapenhuset 2-5 m.fl och Björnlokan 1 
Förslaget viktigaste del är att ge möjlighet att skapa 
en bra platsbildning som kan bli Södra Sandbys torg.  
Funktionerna, till exempel offentliga funktioner i 
form av lokaler för föreningslivet, runt torget ska 
bidra till möjligheten att åstadkomma en levande 
mötesplats i bykärnan. Funktionerna kopplade till 
torget kan fungera som ett nytt ankare/dragare till 
platsen.  Behovet av offentliga funktioner vid torget 
belyses även i den marknadsanalys som genomförts. 

Bostadsbebyggelsen mot Revingevägen i Vapenhu-
set föreslås som en sluten kvartersstruktur om 3–4 
våningar för att tydliggöra inträdet i bykärnan men 
också ge förutsättningar för en bullerdämpad sida 
och skyddad bostadsgård. Kvarteren består av för-
skjutna volymer så att skalan bryts ner och en varia-
tion mot Revingevägen skapas. I illustrationen visas 
på möjligheten att spara del av Thells bussgarage 
tillsammans med ny bebyggelse mot torget. Bebyg-
gelseförslaget ger möjlighet för befintlig byggnad att 
vara kvar eller ersättas av en ny. I den norra delen 
av Vapenhuset föreslås en mer uppruten struktur 

om flerbostadshus i lägre skala om 2-3 våningar i 
mötet med villabebyggelsen i norr.  

Genom att bibehålla befintligt gång- och cykelstråk 
från Allégatan och Skogsvägen och låta dessa anslu-
ta till torget bidrar det till att koppla torget till sin 
omgivning. Torgets placering och form gör också att 
befintlig byggnad i hörnan Revingevägen/Skogsvä-
gen (Kryptan 8), som är kulturhistoriskt värdefull, 
fortsatt har en framträdande placering mot bygatan.  

Vad gäller Björnlokan 1 är det ur stadsbyggnads-
perspektiv viktigt att ny bebyggelse i den sydvästra 
delen av fastigheten tillsammans med föreslagen 
ny bebyggelsen i Vapenhuset skapar porten till 
bykärnan.  Befintlig ek i korsningen Revingevägen- 
Hällestadsvägen utgör ett fint fondmotiv i ena änden 
av bykärnan och föreslås vara kvar. Ekens placering 
och förslaget om att knäcka Revingevägen förstär-
ker ytterligare entrén i bykärnan från Hällestads-
vägen och ger förutsättningar att skapa en mindre 
platsbildning intill förslaget kvarter i ett läge där 
även lokal i bottenvåning föreslås. Denna del av fast-

I illustrationen visas förslag på placering av nytt torg, möjligheten att spara del av Thells bussgarage, silo och trämagasin 
tillsammans med ny bebyggelse. I både Vapenhuset och Björnlokan föreslås flerbostadshus i form av kvarter och lägre 
bebyggelse som möter villabebyggelsen.
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igheten bedöms tillhöra bykärnan och förslås få en 
skala och kvartersstruktur som stödjer denna.  

Inom Björnlokan finns kulturhistoriskt intressant 
bebyggelse i form av en fd spannmålssilo och en röd 
magasinsbyggnad i trä som föreslås sparas. Silon 
har en framträdande roll som landmärke och som 
karaktärsbyggnad i Södra Sandby med sitt läge ut 
mot Revingevägen. För denna del av fastigheten 
föreslås ny bebyggelse i sin struktur och skala rela-
tera till omgivande villabebyggelse i form av lägre 
flerbostadshus om 2 våningar eller som radhus om 
2 våningar. Med denna lägre bebyggelse tillåts den 
bevarade silo med tillhörande magasin fortfarande 
utgöra ett framträdande landmärke i Södra Sandby.  

Vapenhuset 13
I dagsläget har det inte inkommit några önskemål 
om att utveckla fastigheten men i arbetet med 
planprogrammet har det blivit tydlig att fastigheten 
spelar en roll för bykärnan utifrån sitt läge i gräns-
landet till bykärnan och sammanhanget vid Reving-
evägen. Förslaget innebär att befintlig bebyggelse-
struktur kan kompletteras med lägre flerbostadshus 
om 2 våningar mot Revingevägen. Genom att placera 
bebyggelsen närmre vägen förstärks Revingevägen 
som en entrégata och det skapar bättre förutsätt-
ningar för befintliga men också nya bostäder att få 
en bullerdämpad sida och bostadsgård.

 Förslag på komplettering av befintlig bebyggelse i Va-
penhuset 13, bebyggelse som möter Revingevägen. 
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Förslag på bebyggelsestruktur för västra delen av 
centrala Södra Sandby

Det finns möjligheter att utveckla delar av Lunda-
vägen och Dalbyvägen till gator som leder in till 
bykärnan och att förstärka rumsligheten vid Sularp-
sbäcken och kopplingar vidare ut i landskapet med 
hjälp av de fastigheter som gränsar till vägarna. Bo-
stadsbebyggelsen föreslås skapa en sluten kvarters-
struktur så att bostäderna får en bullerdämpad sida 
och bostadsgård mot Lundavägen och Dalbyvägen. 
Kvarteren bör bestå av förskjutna volymer så att 
skala bryts ner och en variation mot huvudgatorna 

skapas. Ny bebyggelse förslås placeras en bit in från 
huvudgatorna som motsvarar strukturen av befint-
lig bebyggelse. 

Genom att ny bebyggelsen vänder sig mot Lundavä-
gen och Dalbyvägen skapas även trevligare entréga-
tor in mot Södra Sandby. Ur stadsbyggnadsperspek-
tiv är det viktigt att byggnaderna mot Lundavägen, 
Dalbyvägen, Fritidsgatan och mot Sularpsbäcken 
vänder sina entréer mot dessa så att dessa miljöer 
känns trygga att röra sig i för allmänheten även på 
kvällen. 

Bilden ovan visar förslag på struktur för ny bebyggelse inom del av Sandby 67: 1, Versalen 6 samt Jordhumlan 2.  Förslaget 
omfattar även en möjlighet att utveckla Hallonbackens förskola. 
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Del av Sandby 67:1 (Fritidsgatan)
Möjligheten att utveckla delar av Sandby 67:1 för 
bostäder utreds utifrån att biblioteket flyttar till 
kvarteret Kryptan och då befintligt gruppboende be-
döms vara i dåligt skick. Bebyggelseförslaget inklu-
derar ett antal flerbostadshus i 2–3 våningar samt 
radhus i 2 våningar som i sin skala och struktur ska 
relatera till omgivande villabebyggelse. Då området 
ligger i anslutning till Byskolan föreslås en gång- och 
cykelväg mellan Lundavägen och Byskolan. De bo-
städer som föreslås längs detta stråk föreslås vända 
sina entréer mot stråket för att skapa en trygg miljö 
att röra sig längs med kvällstid. En möjlighet är att 
lokalisera detta stråk ihop med bevarande av befint-
lig körsbärsallé som sträcker sig från Lundavägen.

Tomten sluttar ordentligt från byskolans fotbolls-
plan ner mot Lundavägen som ny bebyggelse bör 
relatera till antingen genom att förstärka nivåskill-
naden eller anpassas till den. Funktionen grupp-
boende föreslås fortsätta finnas inom området och 

möjligheter finns att lokalisera gruppboendet i 
den nordöstra delen eller längs med Fritidsgatan.  
Förslaget omfattar även en utökning av befintliga 
lokaler för Hallonbackens förskola och som kan vara 
en del i ett pussel att utveckla fastigheten Slottskyr-
kan 1, läs vidare under Slottskyrkan 1.

Förslaget innebär att del av före detta kommunhu-
set rivs och del av byggnad innehållande nuvarande 
biblioteket sparas. Byggnaden kan utgöra lokal för 
bostäderna, föreningar eller annat. En byggnadstek-
nisk undersökning kommer att bli avgörande för om 
byggnaden är värd att renovera, byggas om eller er-
sättas. Ur kulturmiljösynpunkt är det värdefullt om 
någon del av kommunens anläggning i Södra Sandby 
bevaras, exempel på detta kan vara att återanvända 
material från det gamla kommunhuset. 

En förhandsbedömning har gjorts av grönskan inom 
del av Sandby 67:1 där förslagen bebyggelsestruk-
tur utgår från möjligheten att spara stora uppvuxna 
träd längs Fritidsgatan men också Solhällegatan, 
alléer som är biotopskyddade. Det finns även möjlig-
het att spara enskilda uppvuxna träd inom områ-
det då dessa är karaktäristiska för området. I den 
sydöstra delen föreslås bebyggelsen pausas genom 
att låta den befintliga höjdryggen med grönska får 
träda fram till Lundavägen vilket kopplar till vidare 
rörelsemöjligheter till naturområdet Fågelsångsda-
lens söder om Lundavägen.

Versalen 6
Bebyggelseförslaget omfattar bostäder i 2-4 våning-
ar som flerbostads- eller radhus. Ny bebyggelse fö-
reslås möta befintlig villabebyggelse i en lägre skala 
och en högre skala föreslås mot Lundavägen, som 
är en av huvudgatorna genom orten.  I den sydöstra 
delen föreslås bebyggelsen möta upp mot bykärnan. 
I bottenvåningen på denna byggnad föreslås lokal 
som kan samspela med befintlig verksamhet söder 
om Lundavägen men också med bykärnan och mil-
jön vid Sularpsbäcken. 

Förslaget utgår ifrån att större delen av befintlig 
bebyggelse ersätts för att möjliggöra för ny bostads-
bebyggelse. Kontorsdelen till det tidigare tryckeriet 
föreslås bevaras av kulturhistoriska skäl, då denna 
del av byggnaden utgör en del av Södra Sandbys 
industrihistoria. Denna byggnad tillsammans med 
befintligt vårdträd, alm, vi Lundavägen och är karak-
tärsskapande för platsen. 

Förslag på bebyggelsestruktur vid området vid Fritidsga-
tan, del av Sandby 67:1.  Bebyggelsen möter Lundavägen 
och stora delar av befintlig grönstruktur föreslås sparas 
med vidare koppling till Sularpsbäcken/Fågelssångsdalen.
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Fastigheten ligger intill Sularpsbäcken som är en 
kvalitet och den östra sidan har nyligen upprustat 
med promenadstråk och spänger för att göra bäcken 
mer åtkomlig. Ny bebyggelse på västra sidan bäcken 
behöver förhålla sig till de naturvärden som finns 
men också det bör även finnas möjligheter att även 
utveckla den västra sidan och skapa en helhetsmiljö 
vid Sularpsbäcken.    

Jordhumlan 2
Fastighetsägaren har uttryck ett intresse av att 
utveckla fastigheten utan att begärt planläggning. 
Fastigheten Jordhumlan 2 föreslås utvecklas med 
flerbostadshus om 2–4 våningar. Föreslagen be-
byggelsestruktur innebär att nya byggnader möter 

upp mot parken i norr och ger parken en tydligare 
avgränsning mot söder. Förslag på ny bebyggelse 
möter också Dalbyvägen i öster.  Detta ger bra för-
utsättningar för att skapa en bullerdämpad sida och 
bostadsgård mot väster och en bättre social över-
vakning av parken och Hardebergaspåret.  

Förslaget omfattar även möjligheten att spara delar 
av befintlig byggnad som är kulturhistoriskt intres-
sant och utgjort kontor till fd bank. Byggnaden är en 
värdefull karaktärsbyggnad i Södra Sandby utifrån 
sin utformning men också utifrån sin tidigare funk-
tion på orten. Del av befintlig byggnad som föreslås 
sparas kan utgöra lokal för bostäderna, föreningar 
eller annat. 

Förslag på bebyggelsestruktur inom Jordhumlan 2

Förslag på ny bebyggelsestruktur inom Versalen 6.
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Trafikstruktur 
Gång- och cykeltrafik
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att fort-
sätta förbättra trafikmiljön i Södra Sandby utefter 
den framtagna trafikutredningen i vilken gång- och 
cykelåtgärder ingår. Trafikmiljön är en viktig para-
meter att utveckla i syfte att åstadkomma en stärkt 
bykärna och tryggare och säkrare trafikmiljö för 
fotgängare och cyklister. Att skapa en god infra-
struktur för fotgängare och cyklister är också en av 
de viktigaste åtgärderna i att förbättra förutsätt-
ningarna för ett hållbart resande.  

I bykärna i Södra Sandby handlar det främst om att 
stärka Revingevägen för gång- och cykeltrafik ge-
nom att omvandla vägen till en bygata med upphöjd 
körbana och mer utrymme för gång- och cykeltrafik. 
Upphöjningen i kombination med gatsten bidrar till 
lägre hastigheter för motorfordonstrafiken, vilket 
bidrar till en tryggare och säkrare trafikmiljö för de 
oskyddade trafikanterna.  

Förslaget omfattar även en utveckling av gång- och 
cykelvägstråk till bykärnan i syfte att stärka kopp-
lingarna till bykärnan men också skolor och före-
slagna hållplatslägen: 

• Körbanan på Lundavägen föreslås smalnas av till 
6,5 m till fördel för en bredare gång- och cykelväg 
längs med norra sidan av vägen. Detta ger en för-
bättrad trafiksituation för oskyddade trafikanter 
till och från bykärnan och bidrar till en säkrare 
skolväg till Byskolan.

• En komplettering av cykelvägnätet från de 
sydvästra delarna av Södra Sandby längs med 
Fågelsångsvägen, mellan Lövsångarvägen och 
Revingevägen.  I detta stråk ingår även att skapa 
en säkrare och tryggare passage över Dalbyvägen. 

• I nord-sydlig riktning föreslås en gång- och cykel-
väg anläggas längs med Dalbyvägen som ingår i 
huvudcykelnätet. Detta kan göras genom att smal-
na av körbanan för motorfordonstrafik. Denna 
sträcka kopplar även till förslag om dubbelriktad 
busshållplats vid Dalbyvägen. Även gång- och 
cykelväg längs med Flyingevägen ingår i huvudcy-
kelnätet och möjligheten att göra förbättringsåt-
gärder behöver ses över. 

• Ytterligare nord-sydliga gång- och cykelstråk fö-
reslås längs med Soldatgränd och Backgatan från 
Fågelsångsvägen till Ringvägen då dessa kopplar 
till bykärnan, förslag på ny kollektivtrafiknod och 

befintliga målpunkter. 
• Gång- och cykelstråket från Allégatan föreslås 
förlängas för att koppla an till det nya torget vid 
Vapenhuset.

Delar av förslag till utveckling av gång- och cykel-
vägnätet tas också upp i trafikutredning som tagits 
fram. 

Kollektivtrafik - en central hållplats 
En blandad bebyggelse föreslås samt en torgplats på 
fastigheten Vapenhuset, på platsen som idag utgör 
Södra Sandby busstation. Hållplatsen föreslås finnas 
kvar men förläggs som en körbanehållplats i Reving-
evägen, i ett läge längre västerut jämfört med idag. 
Det föreslås ytterligare ett hållplatsläge i nordost 
längs Revingevägen som fångar upp den östra delen 
av centrala Södra Sandby. 

Busshållplatsen Södra Sandby centrum föreslås 
istället bli den stora kollektivtrafiknoden i tätorten. 
Den föreslås flyttas något längre västerut för att 
bättre koppla till väl etablerade målpunkter och 
förslaget torg intill Centrumhuset.  Genom att ändra 
riktning på Revingevägen något ges plats för en 
hållplatsplattform intill körbanan på norra sidan, 
medan bussen på södra sidan fortsatt angör via en 
bussficka. 

Förslag på utveckling av gc-nätet i centrala Sandby med 
kopplingar till bykärnan och skolor. I bykärnan föreslås en 
upphöjd körbana i kombination med gatsten i syfte att 
skapa en tryggare och säkrare trafikmiljö för de oskyd-
dade trafikanterna.  (Blå streck= förslag på förändring 
av gcnät, streckad blå linje= befintligt gcnät, blå prick = 
förslag på passage för gång- och cykeltrafikanter)
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Eftersom busshållplatsen också är en målpunkt i 
sig stärks även flödena till bykärnan och det kan 
uppstå synergier mellan hållplats och intilliggande 
verksamheter så som exempelvis bättre kundun-
derlag. Med föreslagna nya lokaliseringarna och 
tillsammans med övriga stadsbyggnadsidéer stärks 
bykärnans centrumpunkt med en central hållplats-
för bussar. I anslutning till föreslagna hållplatslägen 
föreslås bostäder för att skapa en miljö som gör 
att det upplevs tryggare att stå och vänta vid eller 
komma till på kvällen.

Ovan nämnda förändringar av hållplatserna medför 
att möjligheten för busslinjerna 166 och 175 att 
vända på Vapenhuset försvinner. Under programar-
betet har framförallt två alternativ för vändning 
studerats. 

Alternativ 1 
Den huvudsakliga planeringsinriktningen är att 
busslinje 166 förlängs i östlig riktning fram till 
hållplats Öståkravägen. Bussen kan där reglera i en 
ny bussficka för att sedan vända i cirkulationen och 
köra tillbaka. Ett möjligt läge för en ny pendlarpar-
kering föreslås i närheten av cirkulationsplatsen. 
Detta alternativ ger ett utökat kollektivtrafikutbud 
för de boende i de östra delarna av Södra Sandby 
och utnyttjar befintlig infrastruktur i hög grad. Det 
ger dock en längre färdväg för linje 166.

För busslinje 175 är det dock inte rimligt att vända 

vid Öståkravägen då detta innebär en lång omväg 
för bussen. Alternativet innebär att linje 175 slutar 
trafikera S Sandby busstation och istället stannar 
vid Centrumhuset på Dalbyvägen. En ny hållplats-
skylt föreslås därför på den östra sidan av Dalbyvä-
gen för bussen i nordlig riktning. 

Alternativ 2
I detta alternativ förlängs inte linje 166 ut till Öst-
åkravägen. Istället ges den en möjlighet att stanna 
och reglera i en ny bussficka i grönremsan intill 
Revingevägen. Vändning föreslås ske i en ny cirkula-
tionsplats vid korsningen Revingevägen/Ringvägen. 
Ett möjligt läge för en ny pendlarparkering föreslås 
i gräsytan som kan nås via Mossavägen. Alternativet 
ger en kortare färdväg för linje 166, men innebär 
större infrastrukturåtgärder och ger inte lika bra 
täckning i de östra delarna av Södra Sandby. 
Även busslinje 175 kan utnyttja den nya cirkulatio-
nen för vändning, alternativt trafikera Södra Sandby 
likt förslaget i alternativ 1. 

Förslag på hållplatslägen och körväg för buss i centrala 
Södra Sandby 

Alternativ 1:  förslag på att busslinje 166 förlängs till 
Öståkravägen

Alternativ2: Lösning för kollektivtrafik om busslinje 166 ej 
förlängs till Öståkravägen.
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Vägtrafik
Förändringar i väg infrastrukturen föreslås så som 
ett kommunalt väghållaransvar för huvudvägnätet i 
bykärnan då många av de förändringar som föreslås 
förutsätter ett kommunalt väghållarskap, läs även 
under avsnitt Väghållaransvar. 

För att skapa ett starkare centrum och ge mer plats 
för vistelseytor föreslås Revingevägen höjas upp och 
beläggas med gatsten från och med korsningen med 
Dalbyvägen fram till den nya torgbildningen vid 
Vapenhuset. I kombination med fler passager över 
vägen ger detta lägre hastigheter på vägtrafiken och 
ökar tryggheten och säkerheten för de oskyddade 
trafikanterna. 

Bilinfarten från Revingevägen till Centrumhuset för-
slås stängas för att ge plats för busshållplatsen och 
en mindre torgbildning. En ny infart föreslås istället 
på baksidan av Centrumhuset via Dalbyvägen. Det 
ger andra förutsättningar att skapa en miljö i bykär-
nan där fotgängare och cyklister får en ökad priori-
tet och viss trafik kunna ledas bort från bygatan.

Vid Vapenhuset föreslås Revingevägen ges en 
ändrad riktning i anslutningen med Hällestadsvä-
gen. Denna förändring ger större yta för bebyggelse 
på Vapenhuset, samtidigt som den minskar den 
karaktär av genomfartsgata som Revingevägen har 
idag och tydligt markerar början på Södra Sandby 
centrum.

Parkering och angöring
Parkering föreslås generellt ske som idag men med 
några förändringar. Pendlarparkeringen som idag 
finns på Vapenhuset föreslås tas bort till följd av 
den nya bebyggelsen. Två möjliga nya placeringar 
föreslås, ett för respektive kollektivtrafikförslag, be-
roende på vilket alternativ för vändning man väljer. 
Pendlarparkeringen bedöms även kunna utökas till 
antalet, vilket kan uppmuntra byte från bil och buss. 

Revingevägen föreslås förses med fler angörings-
platser framför Centrumhuset. 

Parkering för den nya bebyggelsen föreslås ske på 
respektive fastighet enligt Lunds kommuns parke-
ringsnorm. 

En dimensionerande förutsättning för 
omvandling av gatumiljön i centrala 
Södra Sandby är att bussen är det 
trafikslag som sätter förutsättning för 
hur smala körbanor som är möjligt.  
För buss krävs minst 6,5 m körbana 
vilket är styrande för bredd på köryta 
i centrala Södra Sandby. 



28

GENOMFÖRANDE 
Fortsatt planarbete
Planprogrammet är ett övergripande dokument som 
anger förutsättningar för förtätning och förädling i 
området som helhet. I samband med det fortsatta 
arbetet kommer flera olika detaljplaner att tas fram. 
Detta eftersom olika delar av området har olika för-
utsättningar för hur och när de kan komma att ex-
ploateras. Det kommer också att vara olika aktörer 
inblandade i de olika delområdena. Antal detaljpla-
ner styrs inte av planprogrammet och avgränsning-
en för dessa kan omfatta en eller flera fastigheter. 

Tekniska och ekonomiska åtgärder
Förslaget omfattar att ett kommunalt övertagande 
av väghållaransvaret från Trafikverket för del av det 
centrala huvudvägnätet prövas. Ett övertagande av 
vägarna initieras genom en dialog med Trafikver-
kets samhällsplanerare och vägnätsutredare. Att ta 
över vägarna är en juridisk process, där det bland 
annat förs diskussioner beträffande vägnätets 
skick vid övertagandet och där en överenskom-
melse behöver tecknas med Trafikverket. En första 
grov kostnadsuppskattning för omdaning av detta 
centrumstråk uppgår till ca 35–39 miljoner kronor. 
Centrumstråket löper mellan Fritidsgatan (Lundavä-
gen) och korsningen Revingevägen/Ringvägen.  

I samband med ett utbyggnadsområde finns det 
möjlighet för kommunen att ta ut gatukostnadser-
sättning och få en viss ekonomisk kompensation 
för ombyggnaden av vägsträckan som angränsar till 
utbyggnadsområdet. 

Ett genomförande av programförslaget med ett 
kommunalt väghållaransvar för den centrala delen 
innebär förutom byggnader inom kvarteren, nyan-
läggning/ombyggnad av följande allmänna anlägg-
ningar:

• Ombyggnad och omgestaltning av Revingevägen 
med avsmalnad och upphöjd körbana i bykärnan, 
justerade sträckning av vägen mellan kv Vapen-
huset och Björnlokan och därmed ombyggnad av 
korsning med Hällestadsvägen.

• Nytt allmänt torg i kv Vapenhuset och ett allmänt 
mindre torg mellan Centrumhuset och kv Kryp-
tan.

• Ny gång- och cykelväg längs med Fågelsångsvä-
gen, sträckan mellan Revingevägen och Dalbyvä-

gen samt ny gång- och cykelpassage vid Dalbyvä-
gen.

• Ny cirkulation för vändmöjlighet för buss i kors-
ning Revingevägen- Ringvägen

• Nya hållplatslägen mellan Centrumhuset och kv 
Kryptan samt mellan kv Vapenhuset och Björnlo-
kan. 

Fastighetsrättsliga åtgärder 
Området är idag indelat i kvarter och fastigheter 
med olika ägare. Programförslaget innebär att delar 
av marken måste ges en ny fastighetsindelning. 
Huvudinriktningen är att huvudvägnätet, torgen och    
utökning av parkmark längs Sularåsbäcken föreslås 
läggas ut som allmän plats.  För de fall gator och 
park kommer att hamna inom kvartersmark kan det 
bli aktuellt att bilda gemensamhetsanläggningar i 
kommande fastighetsbildning. 

Ansvarsfördelningen under genomförandeskedet 
är beroende av i vilken takt och vid vilken tidpunkt 
fastighetsägarna genomför respektive projekt. För 
att säkra kommunens intressen kan det vara nöd-
vändigt att avtal mellan kommunen och inblandade 
fastighetsägare träffas i ett tidigt skede.

Detaljplanerna kommer att kräva fastighetsbildning 
vid sitt genomförande.

Ansvars och kostnadsfördelning
För att kommande detaljplaner ska kunna genom-
föras krävs att exploateringsavtal tecknas med 
privata fastighetsägare innan detaljplanerna antas, 
samt att kommunen i form av markägare tecknar 
markanvisningsavtal för den kommunala marken. 
Nämnda avtal reglerar villkor för exploateringen 
såsom genomförande av antagna detaljplaner, 
kostnader som uppkommer som följd av genomför-
andet samt marköverlåtelser mellan kommunen och 
parterna.
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KONSEKVENSER
Förslaget kommer att innebära förändringar av när-
miljön för boende och verksamhetsutövare.  Konse-
kvenserna belyses övergripande här och kommer 
fördjupas mer ingående i kommande detaljplaner.

Behov av utredningsarbete
I kommande detaljplanearbeten behöver följande 
frågeställningar fördjupas:
- Buller
- Sol/skuggstudier
- Förorenad mark
- Kulturmiljöer
- Dagvatten- och skyfallsutredningar
- Volymstudier 

Kulturmiljö
Stadsbyggnadsidéerna utgår från de kulturmiljö-
aspekter som belyses under avsnitt Kulturmiljö-
aspekter.  Förslaget omfattar möjlighet att bibehålla 
större delen av identifierad kulturhistoriskt intres-
sant bebyggelse och bygger vidare på karaktärsdrag 
från det äldre Södra Sandby så som bebyggelsens 
förhållande till vägar/gator, till vägnätet som är 
förknippat den gamla byn och stationssamhället 
som utveckling av stråk längs ex Allégatan, Skogs-
gatan och Backgatan. En viktig aspekt som kopplar 
till stärkt bykärna och identiteten är också förslag 
på bevarande av befintliga byggnader som i sin 
placering mot huvudgatorna gör det möjligt för en 
bredare allmänhet att utläsa de historiska spåren. 

Förslaget innebär att del av före detta kommunhu-
set rivs. Placeringen av denna del av byggnaden, 
långt in på fastigheten i förhållande Lundavägen, 
ger sämre möjligheter att skapa en ny bebyggelse-
struktur i området med goda bostadsmiljöer och där 
byggelsen samtidigt möter upp mot Lundavägen. 
Bebyggelseförslaget ger möjlighet för del av bygg-
nad, innehållande biblioteket, att vara kvar eller 
ersättas av en ny då denna del av byggnaden ligger 
bättre till i strukturen. 

På fastigheten Versalen 6 föreslås kontorsdel kopp-
lad till fd tryckeri sparas och inom Jordhumlan 2 
kontor kopplad till fd bank som i sina placeringar 
mot huvudgatorna gör det möjligt för en bredare 
allmänhet att utläsa de historiska spåren. 

På Björnlokan 1 förslås silo med tillhörande träma-

gasin sparas.  Med förslaget om lägre bebyggelse 
intill tillåts den bevarade silo fortfarande utgöra ett 
framträdande landmärke och karaktärsbyggnad i 
Södra Sandby.  

Vidare studier och undersökningar behöver göras 
av identifierade kulturmiljöer för att kunna göra 
en sammanvägd sammanställning. I kommande 
detaljplanearbeten behöver kulturvärdena utredas 
och skydds- och varsamhetsbestämmelserna införas 
då det krävs för att säkerställa kulturvärdena. 

Stads- och landskapsbild
Förslaget om ny bebyggelse om 3-4 våningar i 
bykärnan, är en skala som delvis finns represente-
rad i bykärnan genom Centrumhuset och numera 
även kv Kryptan och bygger vidare på byns karaktär. 
Förslaget omfattar möjlighet att lyfta fram karak-
tärsbyggnader som är viktiga för ortens identitet, 
som exempelvis silo och kontor till fd bank.  Den 
småskaliga bebyggelsen är också väsentlig för upp-
levelsen av bykaraktären vilket lyfts fram i utveck-
ling av fastigheterna vid Stavkyrkan. Både struktur 
och skala på bebyggelsen bidrar till att stärka bykär-
nan, tydliggör och stärker centrum. 

Vidare detaljstudier behöver göras i kommande 
planarbeten kring höjder för ny bebyggelse med 
hänsyn till stadsbilden i bykärnan men också utifrån 
påverkan på närmiljön i form av skuggning. 

Grönstruktur
Intill Sularpsbäcken ges det förutsättningar att 
skapa en helhetsmiljö vid bäcken, en miljö där 
människor kan och vill vistas, tillsammans med för-
slag på utveckling av Versalen 6.  Huvudinriktningen 
är att alléer bibehålls.  I förslaget tas även hänsyn 
till uppvuxen grönska i området vid Fritidsgatan och 
ek i korsning Revingevägen/Hällestadsvägen.  
Strandskydd återinträder vid upprättande av nya 
detaljplaner för Jordhumlan 2 och Versalen 6. I 
kommande detaljplanearbete behöver föreslagen 
bebyggelsestruktur studeras utifrån befintliga alléer 
som omfattas av biotopskydd, vegetation samt 
strandskydd. 

Dagvatten och skyfall
Kommunens skyfallskartering visar på att det finns 
risk för översvämningsproblematik i Versalen 6 
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och Jordhumlan 2.  Inom programområdet behöver 
hänsyn tas till rinnvägar för vatten vid skyfall då 
de centrala delarna av Södra Sandby delvis ligger 
beläget i dalen mellan sluttningar. Rinnvägar för 
vatten vid skyfall går idag i Skogsvägen och mellan 
Hällestadsvägen och Mossvägen. 

Inom ramen för kommande detaljplaner kommer 
dagvatten- och skyfallsfrågan belysas i fördjupade 
utredningar. 

Trafik
Gatumiljön
Om kommunen inte tar över väghållaransvaret kan 
en upprustning av gatumiljön ske men utformas mer 
som en traditionell gata med bibehållen karaktär 
där cykelvägen och trottoaren kan ges det utrym-
me som finns kvar när bilarnas framkomlighet har 
säkerställts. En statlig investering i vägarna i Södra 
Sandby kommer med största sannolikhet att komma 
senare i tiden än en kommunal som kommunen har 
möjlighet att styra över.  

Vid ett eventuellt övertagande tar kommunen över 
ansvaret för den regionala trafikens framkomlighet, 
trafiksäkerhet, trygghet, tillgänglighet, finansiering 
av ombyggnationer, finansiering av drift och under-
hållsåtgärder, bullerskydd mm. Fördelen med ett 
kommunalt väghållaransvar är att stadsbyggnads-
idéerna om att tydliggöra och stärka centrum och 
förbättra trafikmiljön i bykärnan kan genomföras 
genom att kommunen har större möjligheter att 
påverka hur gatumiljön utformas, och när i tiden 
olika åtgärder genomförs. På samma sätt som när 
det är staten som har ansvaret så kommer även ett 
kommunalt ansvar innebära att insatser behöver 
prioriteras i tid och budget med andra behov och 
önskemål, i detta fall inom kommunen. 

Det ger också möjligheter att förbättra och eller ut-
veckla gång- och cykelstråk, så som säkrare skolväg, 
i anslutning till utbyggnadsområdena och att fler 
korsningar och eller passager för exempelvis gång- 
och cykel kan tillåtas.  En större flexibilitet och ef-
fektivare markutnyttjande tillsammans med stärkta 
gång- och cykelstråk minskar även barriäreffekten 
som nämns som en av de viktigaste faktorerna att 
arbeta med i stadsutvecklingen för att öka stadens 
sociala hållbarhet.

Kollektivtrafik
Ett utbyggt programförslag ökar resandeunderlaget 
till befintliga regionbusslinjer genom ett tillskott 
om ca 300 nya bostäder. Flytt av hållplatslägen i 
kombination med förlängning av busslinje 166 ut till 
Öståkravägen bidrar till centrumlivet som helhet.

Hälsa och säkerhet
Trafikalstring
Förslaget innebär fler bostäder och mer service vil-
ket kommer att öka trafiken. Omfattningen kommer 
utredas i kommande detaljplanearbete. Förhopp-
ningen är att den stärka gång- och cykelinfrastruk-
tur kommer minska den befintliga bilanvändningen 
inom tätorten.

Genom att flytta in- och utfarten till Centrumhusets 
parkeringsplats till Dalbyvägen ges andra förutsätt-
ningar att skapa en miljö i bykärnan där fotgängare 
och cyklister får en ökad prioritet och viss trafik 
kunna ledas bort från bygatan. 

Trafikbuller
Bedömningen är att det finns förutsättningar att 
skapa tysta sidor på bostadsgårdarna, bort från hu-
vudgatorna. Bullerutredningar kommer att krävas 
inom respektive detaljplan i vilka lägenhetslösning-
ar också studeras. 

Markföroreningar och sanering
Vidare provtagningar kommer att krävas för att 
avgränsa eventuella föroreningar för de fastigheter 
där undersökningar genomförts. Undersökningar 
kommer att krävas för de fastigheter som inte un-
dersökts. Sanering av förorenad mark ska ske innan 
byggnation. I kommande detaljplanearbeten kom-
mer föroreningssituationen och behov av åtgärder 
att utredas vidare genom ytterligare markundersök-
ningar.

Sociala aspekter
Barriärer
Att minska barriäreffekten bedöms vara en av de 
viktigaste faktorerna att arbeta med i stadsutveck-
lingen för att öka byns sociala hållbarhet. Omvand-
lingen av både bykärnan/bygatan och huvudgatorna 
som föreslås syftar till att överbrygga de barriärer-
huvudgatorna är i Södra Sandby idag. 

Service i närområdet och boendetypologi
Den nya bostadsbebyggelsen föreslås att utgöras 
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av flerfamiljshus i två- fyra våningar samt enbo-
stadshus med radhuskaraktär i två våningar. En 
blandning av upplåtelseformer eftersträvas efter-
som detta medverkar till att skapa blandning och 
variation. Kvartersbebyggelsen i centrala Södra 
Sandby kommer att erbjuda en boendetypologi som 
kompletterar det befintliga utbudet och något ensi-
diga bostadsbeståndet på orten som främst består 
av villor och radhus. Fler nya bostadstypologier är 
en del av Lunds kommuns långsiktiga strategier för 
att öka kommunens sociala hållbarhet.

De mest centrala delarna av Södra Sandby har få 
boende och fler boende ger bättre förutsättningar 
för att skapa en levande bykärna. Fler boende ökar 
bland annat underlaget för servicen och kan skapa 
större trygghet att röra sig i bykärnan eller vänta på 
bussen på kvällen. Vid ett bostadsbyggande kan det 
också skapas ekonomiska möjligheter för fastig-
hetsägare att bygga lokaler för handel (som då har 
bättre kundunderlag) och för kommunen ges det 
möjlighet att utveckla de angränsande offentliga 
miljöerna. Att förtäta inom våra samhällen gör det 
också möjlighet att minska exploateringar på jord-
bruksmark som är ett lokalt, nationellt och globalt 
intresse.  

Genom att stärka bykärnan och bygga vidare på 
redan starka målpunkter skapas bättre förutsätt-
ningar för ett större utbud av service i Södra Sandby 
vilket underlättar vardagen för boende i Södra 
Sandby och skapar även försörjningsmöjligheter, 
dock i en liten skala, i samhället. 

Tillgänglighet
I samband med byggnads- och markprojektering-
en avgörs kraven på hur tillgängligheten i detalj 
kommer att tillgodoses. Delar av programområdet 
innehåller vissa naturliga höjdskillnader, bland 
annat i området vid Fritidsgatan och Centrumhus-
te. Möjligheterna att hantera dessa så att lutningar 
på gång- och cykelbanor, gårdar, till entréer och så 
vidare får en rimlig standard bedöms efter rådande 
omständigheter vara acceptabla. Tillgängligheten 
kommer att studeras vidare i kommande planarbe-
ten.

Barnperspektiv
Vid utarbetande av programförslaget har hänsyn till 
barns intressen, behov och situation i enlighet med 
barnkonventionen tagits. Kärnan i planförslaget är 

att förbättra trafikmiljön i bykärnan där gång- och 
cykeltrafiken prioriteras inom hela området och 
trafiksäkerheten utvecklas på befintliga och nya 
vägar. Om ytor får användas av mer än ett trafikslag 
kan det leda till en miljö som är mer svårorienterad 
för barn. Fördelarna bedöms dock överväga nack-
delarna. Större, grönare och mer varierade ytor 
kommer vara tillgängliga för barn, hastigheter och 
olycksrisken kommer minska. Nya gång- och cykel-
förbindelser gör det lättare att ta sig till närliggande 
parker och skolor, fler människor kommer röra sig 
i samhället som skapar bättre förutsättningar för 
social trygghet. 

Bostadsgårdar skyddade från trafik och med ett 
stort inslag av grönska kan anläggas med möjlighet 
till lek för framför allt yngre barn. 
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Utredningar i planarbetet

Inom ramen för programarbetet har en marknads-
analys, Marknadsanalys Södra Sandby 2020-12-18, 
tagits fram för att visa på hur det marknadsmässiga 
förutsättningarna ser ut för lokaler/verksamheter 
i bykärnan. I marknadsanalysen lyfts styrkor och 
svagheter fram men också utvecklingspotential. Här 
redogörs för några av delarna som lyfts fram som 
intressanta att arbeta vidare med:

• En ovanligt stor och stark matbutik för storleken 
på orten

• Ytterligare utrymme för café/restaurang, ytter-
ligare en inom 5–7 år, år 2040 utrymme för 4-5 
st små krogar (inklusive Gröna huset och den 
planerade pizzerian i kv Kryptan)

• Svaga stadskvaliteter i bykärnan som handlar 
mycket om hur Revingevägen är utformad och 
den upplevda miljön samt även koppling mellan 
målpunkter som finns.  

• Etablera mötesplats(torg) i kombination med 
café/restaurang med uteservering i bra solläge

• Samla kommersiella med icke kommersiella verk-
samheter – mer flöden av människor under fler 
av dygnets timmar, tryggare plats och synergier 
mellan verksamheter (ex ersättningslokaler för 
Byahusets verksamheter)

Tidigare kommunala ställningstagande
Översiktsplan 2018
Lunds kommuns översiktsplan antagen 2018-10-
11 anger att Södra Sandby utvecklas vidare som 
en dynamisk och levande ort, med en framväxande 
småstadskaraktär i centrum. Ortens förtätning-
spotential tas tillvara och inriktas mot att bidra till 
ökad variation av bostadsformer, viktigt i en ort som 
länge dominerats av småhus/äganderätt. Sularp-
sbäcken utgör ett viktigt grönstråk genom orten 
och är också ett viktigt element för Södra Sandbys 
identitet. Huvuddelen av orten anges för blandad 
bebyggelse. Ny blandad stad föreslås i centrum. 
Ytterligare förtätningsmöjligheter bör studeras för 
Södra Sandbys utbyggnad även på längre sikt, efter 
2040.  Ställningstagande som gjorts är att utbygg-
nad i centrum- och servicenära lägen prioriteras och 
att förtätning av ortskärnan kräver noga samspel 
med bevarande av äldre bebyggelse. För den centra-
la delen av Södra Sandy pekas även på möjlighet till 
stadsutvecklingsstråk.

Fördjupning av översiktsplanen för Södra Sandby 
i Lunds kommun, antagen av kommunfullmäktige 
2013-08-29, bedöms i allt väsentligt som aktuell. 
En omprioritering görs avseende utbyggnadsord-
ning, där utbyggnadsområdet väster om Fågelsång 
senareläggs medan utbyggnadsområdet i öster, vid 
Hällestadvägen föreslås för exploatering före 2040. 

Utdrag ur översiktsplan för Lunds kommun som visar på föreslag på ny markanvänd-
ning i form av centrumverksamhet och bostäder i de centrala delarna av orten.
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Fördjupning av översiktsplanen för Södra Sandby 
2013
Programområdet ingår i fördjupningen av översikts-
planen för Södra Sandby. Fördjupning av översikts-
planen för Södra Sandby antogs 2013-08-29 och 
anger hur Södra Sandby kan utvecklas de komman-
de 40 åren. Fördjupning har ett tydligt fokus på 
utbyggnad av bostäder och verksamheter i och kring 
tätorten genom i första hand genom förtätning och 
stärkt centrum, i andra hand ska utbyggnad priori-
teras vid pendlingsstråk och i tredje hand växa utåt. 

Utbyggnads- och boendestrategi
Fokus i utbyggnads- och boendestrategin fram till 
2025 för Södra Sandby är att växa genom förtätning 
och utveckla en attraktiv centrummiljö. Omvand-
lingen av kvarteret Kryptan är ett första steg i 
utvecklingen av centrum. Södra Sandby domineras 
av småhus i äganderätt. Detta bör kompletteras med 
lägenheter i flerbostadshus.

Gällande detaljplaner 
Samtliga fastigheter inom programområdet omfat-
tas av gällande detaljplaner. Förutom för detaljpla-
nen för kv Kryptan har genomförandetiden gått ut 
för samtliga detaljplaner. 

Planuppdrag
2018 beslutade byggnadsnämnden att ge planupp-
drag för att ta fram en ny detaljplan Södra Sandby 
centrum, Vapenhuset 2–5, i syfte att fortsätta den 

Utdrag ur FÖP Södra Sandby som visar på föreslag på ny markanvändning i form av centrumverksamhet och bostäder i de 
centrala delarna av orten.

Samtliga fastigheter i programområdet omfattas av 
gällande detaljplaner. Bilden ovan visar gällande planom-
rådesgränser. 

Konceptbild som visar huvuddragen för utvecklingen i 
Södra Sandby(Utbyggnads- och
boendestrategin)
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utveckling som påbörjats i kvarteret Kryptan. Inrikt-
ningen är att förtäta med bostäder, verksamhetslo-
kaler och tillhörande torgbildning samt att ompröva 
den befintliga trafiklösningen och placering av 
busshållplats.

Positiva planbesked har beviljats för Versalen 6 och 
för Björnlokan 1 i syfte att möjliggöra för i huvudsak 
bostäder. Detaljplanearbetet avvaktar pågående 
program för de centrala delarna av Södra Sandby 
vilket ger möjlighet att studera fastigheterna i ett 
större sammanhang samt utreda alternativa utveck-
lingsmöjligheter.

I övrigt finns inga pågående detaljplaner inom de 
centrala delarna av Södra Sandby.

Markanvändning, bebyggelse och stadsbild/land-
skapsbild 
Den bakomliggande analysen för den bärande 
stadsbyggnadsidé i detta planprogram är att Södra 
Sandby är ett gammalt samhälle som vuxit fram i 
vägskälet och vadstället vid Sularpsbäcken. Delar 
av ursprungsbyns struktur är fortfarande synlig 
i vägstrukturen, speciellt vid kyrkan och längs 
Sularpsbäcken där byns centrum låg tidigare. 
När järnvägen kom till byn flyttades centrum mot 
järnvägsstationen och hamnade längs Revingevägen 
som fortfarande är Södra Sandbys centrum där de 
flesta centrumverksamheter är placerade. Skolornas 
placering på ömsom sidor centrum förstärker detta 
och skapar goda förutsättningar för en tydligare 

bykärna med mer synligt liv i byn, gatumiljön och 
mötesplatser. 

Idag är dock vägarna biltrafikdominerade och 
utformade för genomfartstrafik. Det gör att de blir 
barriär i samhället istället för att vara integrerade 
miljöer där människor rör och vistas längs och med 
lätthet korsar.

De centrala delarna av Södra Sandby består av 
varierad bebyggelse med en blandning av bostäder, 
service (Centrumhuset, frisör, bageri/café, pizzeria, 
bibliotek), och verksamheter (föreningshuset By-
ahuset, mfl andra verksamheter).  Bostäder består 
främst av villor men numera även flerbostadshus i 
kv Kryptan. Ett genomgående tema för bebyggelsen 
är att de är i huvudsak uppförda i tegel eller puts, 
har sadeltak. Det finns delar av bebyggelsen som ut-
märker sig i skala och det är fd silo inom Björnlokan 
1, Bränneriet i Jordhumlan 5 och kyrkan. Ett nytt 
inslag är även Kv Kryptan om 4 våningar.

De målpunkter som finns i Södra Sandbys bykärna 
ligger tämligen samlat. Verksamheterna och service 
är utspridda på en sträcka om ca 600 m i öst-väst-
lig riktning längs med Lundavägen- Revingevägen 
men även ca 200 m i nord-sydlig riktning längs med 
Dalbyvägen- Flyingevägen och längs med Skogs-
vägen. Vid korsningen Revingevägen- Skogsvägen 
ligger busstationen med tillhörande cykel- och 
pendlarparkering samt ett företag som kör bussar. 
En del av lokalerna och verksamheterna står idag 

Centrumverksamheterna ligger längs med Revingevägen 
med skolorna på ömsom sidor centrum.  

Flygfoto som visar strukturen i Södra Sandby idag, kon-
centrationen av funktioner i centrala delen. Målpunkter, 
inkluderar inflyttade verksamheter i kv Kryptan. 
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I bilden ovan visas vilka områden som tillhör bykärnan, den kulturhistoriska bykärnan och villaområdena. Bykärnan sträcker 
sig idag mellan korsningen Dalbyvägen/Flyingevägen samt Revingvägen/Hällestadsvägen och genomsyras av huvudgatan 
som skär igenom. Öster och väster om bykärnan finns två skolområden. I anslutning till bykärnan ligger Sularpsbäcken som 
också kopplar till det övergripande natur- och kulturlandskapet. De viktiga entrégatorna in till Södra Sandby utgörs av 
huvudgator och är markerade i bilden. 

Foton ovan visar funktioner som finns i centrala Södra Sandby. De största målpunkterna utgörs idag av bland annat Cen-
trumhuset, busstationen, skolor. 
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tomma så som fd bank vid Dalbyvägen och Soldat-
gränd samt fd bygghandel i korsningen Revingevä-
gen-Hällestadsvägen. Bykärnan sträcker sig idag 
mellan korsningen Dalbyvägen/Flyingevägen samt 
Revingevägen/Hällestadsvägen och genomsyras av 
huvudgatan som skär igenom.

De centrala delarna av Södra Sandby ligger delvis 
beläget i dalen mellan sluttningar. Det lutar uppåt 
mot väster, norr och söder. 

Fritidsgatan (del av Sandby 67:1)  
Fastigheten Sandby 67:1 är en stor fastighet i Södra 
Sandby och som ägs av kommunen. Delen längs 
Fritidsgatan förvaltas och ägs av Lunds kommun. 
Idag finns det en parkeringsplats, det fd kommun-
huset, bibliotek som ska flytta in i bykärnan, ett 
kommunalt gruppboende och en hel del uppvuxen 
grönska att ta hänsyn till vid utveckling av områ-
det. Byggnaderna för gruppboende har bedömts 
inte vara ändamålsenliga och är samtidigt i behov 
renovering. Terrängen i området lutar åt söder men 
en nivåskillnad om ca 5 m mellan Solhällegatan i 
norr till Lundavägen i söder.  Det är också en stor 
nivåskillnad åt öster mot Versalen 6.  

Versalen 6
Versalen 6 utgörs av nuvarande Byahuset som 
utgörs av fd industrilokaler och kontor och som 
innehåller både verksamheter och föreningar. I öster 
gränsar fastigheten till Sularpsbäcken som är ett 
viktigt rekreativt område i Södra Sandby. Då fast-
igheten tidigare har inrymt industriverksamheter 
förekommer risk för förorenad mark.  Fastigheten 
ligger även inom fornlämning, äldre bytomt. Fastig-
heten är i privat ägo.

Jordhumlan 2
Fastigheten ligger intill Hardebergaspåret och Su-
larpsbäcken. Idag finns det en byggnad, som tidigare 
varit en banklokal och en parkering, Byggnaden har 
ett kulturhistoriskt värde. Parkeringen ligger upp-
höjd i förhållande till Hardebergaspåret och marken 
slutar även i den södra delen mot bäcken. Fastighe-
ten är privatägd.

Grobladet 1
Fastigheten Grobladet är en central fastighet som 
utgörs av Centrumhuset med tillhörande parke-
ring. Mellan Revingevägen parkeringen söder om 
Centrumhuset finns en nivåskillnad och befintlig 
byggnad är i 3 våningar mot Revingevägen och i en 

Avgränsning av de olika fastigheterna samlade i en kartbild. 
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våning mot parkeringen. Huvudentrén till Centrum-
huset funktioner nås via parkeringen. Byggnadens 
läge i korsningen mellan Dalbyvägen-Revingevägen 
och dess innehåll stor har stor inverkan på centrala 
Södra Sandby varför fastigheten ingår i program-
met.  Fastigheten är i privat ägo.  

Slottskyrkan 1
Fastigheten ligger i korsningen Ringvägen- Backga-
tan och inrymmer en förskola med en huvudbygg-
nad samt baracker. Längs med Ringvägen finns en 
dubbel lindallé.  Serviceförvaltningen har tagit fram 
en tomtutredning för fastigheten i syfte att se över 
vilka möjligheter som finns för att utveckla pågåen-
de förskoleverksamhet, i första hand inom gällande 
detaljplan med även påvisa vad som är möjligt om 
detaljplanen ändras.  Bakgrunden till tomtutred-
ningen är att bedömningen är gjord att pågående 
förskoleverksamheter inte ligger i ändamålsenliga 
lokaler och har stort underhållsbehov.  Eftersom frå-
gan väcks kring förskolans lokaler i samband med 
att program för centrala Södra Sandby tas fram har 
stadsbyggnadskontoret studerat fastigheten ihop 
med utveckling bykärnan och en dialog har inletts 
med Serviceförvaltningen i frågan. Fastigheten ägs 
av Lunds kommun. 

I väster gränsar fastigheten mindre grönområde 
inom vilket Sularpsbäcken ligger.

Vapenhuset 2–5, Del av Sandby 67:2 
Fastigheterna ägs av Lunds kommuns. Idag finns det 
bland annat bussgarage samt busstationen. Tidigare 
låg en kiosk på fastigheten. Kiosken tillsammans 
med busstationen var och är fortfarande en av Södra 
Sandbys viktigaste mötesplatser.

Vapenhuset 13
Fastigheten ägs av LKF och inrymmer flerbostads-
hus om främst 2 våningar.  Enligt gällande detaljplan 
finns en outnyttjad byggrätt intill Revingevägen. 
I mötet med bykärnan och utifrån möjlighet till 
förtätning har fastigheten studerats översiktligt 
tillsammans med möjlig utveckling inom Vapenhu-
set 2-5. 

Björnlokan 1
Fastigheten ligger i korsningen Mossavägen- Häl-
lestadsvägen och har fram tills ganska nyligen 
huserat en byggvaruhandel med tillhörande kontor. 
Funktionen har lokaliserats till annan plats i Södra 

Sandby. På fastigheten finns kulturhistoriskt intres-
sant bebyggelse i form av en fd spannmålssilo och 
ett rött trämagasin. Fastigheten är privatägd.  

Stavkyrkan 2, 5-8
Fastigheterna ligger längs med Revingevägen och i 
korsningen Dalbyvägen- Revingevägen.  Stavkyrkan 
7 har fram till nyligen inrymt en cykelbutik i lokal 
som vänder sig mot Revingevägen och på resterande 
fastigheter ligger bostadsbebyggelse i form av villor. 
På Stavkyrkan 7–8 har det tidigare legat en benin-
smack. Bebyggelsestrukturmässigt så ligger bygg-
naderna på fastigheterna vända mot Revingevägen 
förutom inom Stavkyrkan 2 där bostadsbebyggelsen 
istället ligger vänd mot Backgatan. Fastigheterna är 
i privat ägo.

Riksintressen
I centrala Södra Sandby finns inga områden som 
omfattas av riksintresse. I den västra delen gränsar 
programområdet till Riksintresse för kulturmil-
jövård 3:6 Kungsmarken-Fågelsångsdalen samt 
riksintresse Naturvård 3:6 Hardeberga- S Sandby- 
Dalby-Krankesjöområdet. Del av programområdet 
som gränsar till områden för riksintressen är avskilt 
av Lundavägen och befintlig bebyggelse söder om 
vägen och bedöms därför inte beröra riksintresse-
områdena.  

Strandskydd
Vid upprättade av nya detaljplaner för fastigheter 

Den sydvästra delen av Södra Sandby omfattas av riks-
intresse för kulturmiljövården(röd streckat område) och 
naturvård(grön streckat område)  
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i direkt anslutning till Sularpsbäcken återinträder 
strandskydd om 100 m. Det berör fastigheterna 
Jordhumlan 2 och Versalen 6. För Slottskyrkan 1 
görs bedömningen att strandskyddet inte återinträ-
der vid upprättande av ny detaljplan då nordvästra 
delen av fastigheten gränsar till ett område inom 
vilket strandskyddet är upphävt mellan fastigheten 
och Sularpsbäcken. 

Bebyggelse, programmering och stadsbild
De centrala delarna av Södra Sandby består tills 
stora delar av bebyggelse i skala om 1,5–2 våningar 
med några enskilda undantag så som Centrumhuset 
som är i 3 våningar där det understa våningsplanet 
är en suterrängvåning ut mot Revingevägen. I kv 
Kryptan har det tillkommit ny bostadsbebyggelse 
om fyra våningar. Andra framträdande byggnader 
som syns från det omgivande landskapet är fd silo 
på Björnlokan 1, Bränneriet samt kyrkan. 

Service och verksamheter är utspridda över ett stör-
re område längs med Revingevägen/Lundavägen/
Dalbyvägen. Biblioteket i den västra delen av Södra 
Sandby ska flytta in i kvarteret Kryptan och får 
därmed en centralare placering.  I kvarteret Kryptan 
kommer även att inrymma vårdcentral, BVC och en 
pizzeria. Längs med Skogsvägens, på västra sidan, 
finns ytterligare verksamheter i form av exempelvis 
bageri, bilskola och frisör.

Service och verksamheter är utspridda över ett 
större område längs med Revingevägen/Lundavä-
gen/Dalbyvägen. Biblioteket i den västra delen av 
Södra Sandby ska flytta in i kvarteret Kryptan och 
får därmed en centralare placering.  

Natur och grönstruktur 
I kommunens grönprogram, Grönprogram 2020, 
pekas att grönstrukturen runt Sularpsbäcken ut som 
ett stråk som kan utvecklas inom Södra Sandby.  Av 
grönprogrammet framgår det även att det är god 
tillgång till grönska generellt i Södra Sandby .

I tätorten Södra Sandby finns ett antal parker och 
som central park utgörs av Sularpbäcken, Folkes 
hörna, samt Göranssons rundning, strax väster 
om Centrumhuset. Nyligen har stråket längs med 
Sularpsbäcken, i den mest centrala delen, utvecklats 
med möjlighet att röra sig längs med bäcken. I den 
centrala delen av Södra Sandby finns det karaktärs-
givande grönska i form av enskilda solitära träd så 

som en stor ek i korsningen Hällestadsvägen- Moss-
avägen och en lind vid Versalen 6 men också mer 
utbredd vegetation mellan fastigheterna Versalen 6 
och del av Sandby 67:1 och intill Fritidsgatan. Det 
finns ingen lekplats i bykärnan. 

Utöver de grönområden som finns inom orten har 
merparten av boende privata trädgårdar.  Fågel-
sångsdalen är det naturområde som ligger närmst 
den centrala delen av Södra Sandby utöver detta 
finns det fler naturområden i Södra Sandbys närhet 
som har betydelse som rekreationsområden så som 
Skrylleområdet, markerna kring Rögle, Flyinge äng-
ar, Frueräften. Linnebjär och Skytteskogen.  För den 

Utvecklingskarta för grönstruktur i Södra Sandby där 
stråket längs Sularpsbäcken pekas ut som ett stråk att 
utvecklas. 

Ek i korsningen Hällestadsvägen- Revingevägen
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centrala delen av Södra Sandby handlar det främst 
om kopplingar till omgivningen där Fågelsångsdalen 
är ett av de mer närliggande naturområden och dess 
närhet till de centrala delarna borde kunna tydlig-
göras.

Alléer
Inom programområdet finns alléer som omfattas av 
biotopskydd. 

• Inom Vapenhuset 3–5 finns en oxelallé som 
sträcker sig i förlängningen av Allégatan. Allén 
längs med Revingevägen bedöms inte vara bio-
topskyddad då träden är för unga och stamdiame-
tern är under 20 cm.  

• Längs med Fritidsgatan, del av Sandby 67:1 står 
alléer i form av naverlönn och rödek men det 
finns också en körsbärsallé längs med befintlig 
gångbana mellan Lundavägen och Solhällegatan.

• Längs med norra delen av Bengt Möllares gränd, 
Björnlokan 1, finns en lönnallé om 6 träd med 
det är oklart om de omfattas av biotopskydd med 
tanke på omedelbar närhet till byggnad. 

• Längs med Ringvägen, inom Slottskyrkan 1, finns 
en lindallé i dubbla rader.

Balanseringsutredning
Innan kommunen ansöker om att upprätta ny de-
taljplan för en kommunal fastighet ska det genom-
förs en balanseringsutredning i syfte att kartlägga 
gröna värden och ge förslag på hur gröna värden ska 
hanteras. 

För Vapenhuset 2–5 har det genomförts en balan-
seringsutredning. Av balanseringsbedömningen 

framgår det att träden längs Revingevägen ger ett 
tydligt gaturum och visar att vägen leder in i ett 
samhälle. Det ger ett värde till platsen. Nyttan av att 
bevara träden längs kurvan får vägas mot nyttan av 
att förändra busshållplatsen och vändzonen. Nyttan 
av att skapa en ny busshållplats bedöms i detta fall 
överväga trädens bevarandevärde. Balansering av 
träden ska därför göras inom detaljplaneområdet.  

Balanseringsutredning kommer att behöva utföras 
för Del av Sandby 67:1 samt Slottskyrkan om det 
blir aktuellt att upprätta nya detaljplaner. 

Handel och service 
Service och verksamheter ligger i huvudsak längs 
med Lundavägen-Revingevägen med Byahuset i 
väster. Det finns även mindre inslag av verksam-
heter längs med Flyingevägen och Skogsvägen. 
Den kommersiella servicen utgörs av gav sko- och 
klädbutik (Gå i skor) frisörer, pizzerior, bageri, 
bilskola Centrumhuset innehållande bland annat 
dagligvarubutik och gym. I kv Kryptan som håller 
att byggas kommer också innehålla offentlig service 
så som vård- och barnavårdscentral samt biblio-
tek.   I Anslutning till Killebäckskolan finns också 
ett utomhusbad. En framtida tillväxt i Södra Sandby 
stärker orten och leder till ett ökat kundunderlag 
är en förutsättning för att stärka och driva på en ut-
veckling av orten. Med ett ökat befolkningsunderlag 
finns det en potential till ökad service och handel.

Teknisk försörjning
De centrala delarna av Södra Sandby är försörjt med 
vatten och avlopp och ett utbyggt dagvattennät.

Inom programområdet finns alléer som  markerats med vita streck på bilderna ovan. Det är oklart huruvida lönnallén längs 
med Bengt Möllares gränd omfattas av biotopskydd utifrån trädens närhet till byggnad. 
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Genom del av Sandby 67:1 finns huvudledningar för 
vatten-, spill- och dagvatten och inom Versalen 6 hu-
vudledning för dagvatten. Diskussion behöver föras 
med ledningsägare om vilka möjligheter och eller 
begräsningar det innebär vid eventuell exploatering. 
Uppvärmning i Södra Sandby sker i huvudsakligen 
med gas, luftvärmepump, el och pellets.  Det finns 
inget fjärrvärmenät. Gasnätet ansluts från Dalby och 
täcker stora delar av tätorten. Gasledningar ligger i 
huvudsak i gatumark.

Dagvatten och skyfall
Det finns mindre områden som berörs av över-
svämningsproblematik, framförallt områden intill 
Sularpsbäcken så som fastigheterna Jordhumlan 2 
och Versalen 6. Hänsyn behöver även tas till rinn-
vägar för vatten vid skyfall då de centrala delarna 
av Södra Sandby delvis ligger beläget i dalen mellan 
sluttningar. 

Trafikstruktur 
Gång- och cykeltrafik
Infrastrukturen för fotgängare inom programområ-
det är av varierande standard. Det finns trottoarer 
på ömse sidor om de större gatorna som Lundavä-

gen, Revingevägen, Dalbyvägen och Lundavägen, 
men på många ställen är de för smala och det finns 
ett behov av upprustning. Förutsättningarna för 
gångtrafikanter varierar även på lokalgatorna där 
man på vissa gator rör sig på trottoarer och på an-
dra gator i blandtrafik. 

Cykelinfrastrukturen är även den av varierande 
kvalitet. Längs med Lundavägen, Revingevägen, 
Flyingevägen samt Hällestadsvägen kan man som 
cyklist röra sig på ensidiga gc-banor separerade från 
motortrafiken. På Dalbyvägen saknas cykelbanor 
och man får därför röra sig i blandtrafik. I sydvästra 
delen av programområdet, vid korsningen Lunda-
vägen/Dalbyvägen ansluter Hardebergaspåret som 
är ett mycket populärt gång- och cykelstråk mellan 
Lund och Södra Sandby. 

Gemensamt för gång- och cykelinfrastrukturen är 
att den är bristfällig och osammanhängande. Det är 
också trångt och på många ställen tvingas man som 
cyklist ta omvägar för att ta sig till de separerade 
gång- och cykelbanorna. Detta i kombination med 
höga trafikflöden och en hög andel tung trafik bidrar 
till en otrygghet för de oskyddade trafikanterna. 
Det saknas även goda kopplingar till kollektiv-

Befintligt cykelvägnät 
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trafiken och de hållplatser som finns i orten. Bra 
cykelparkeringar i anslutning till hållplatser och 
möjligheten att kunna ta sig till dessa på ett säkert 
sätt är viktigt för att kunna stärka kollektivtrafikens 
attraktivitet. 

Under arbetet med planprogrammet har en trafikut-
redning tagits fram av konsultfirman AFRY, Trafik-
utredning Södra Sandby 2020, daterad 2021-03-29. 
Syftet med utredningen är att presentera åtgärds-
förslag som kan förbättra trafikmiljön genom Södra 
Sandby. Målet med åtgärderna är en ökad trafik-
säkerhet och trygghet, samt en förbättrad boen-
demiljö. Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag 
att fortsätta förbättra trafikmiljön i Södra Sandby 
utefter den framtagna trafikutredningen i vilket 
åtgärder för gång- och cykeltrafik ingår. Det blir ett 
fortsatt arbete att ta fram ett åtgärdsprogram samt 
en handlingsplan för gång- och cykelvägnätet.

Kollektivtrafik, pendlarparkering
Kollektivtrafiken i Södra Sandby består av fyra regi-
onbusslinjer; 
• Linje 155 som går Lund C – S Sandby – Harlösa
• Linje 159 som går Lund C – Skrylleskogen, linje 

166 som går S Sandby – Lund – Staffanstorp 
• Linje 175 som går Malmö C – Dalby – S Sandby – 

Flyinge. 

Det finns 13 stycken hållplatser för regionbusstra-
fiken. Busshållplatserna i Södra Sandby ligger längs 
de statliga vägarna Revingevägen, Flyingevägen 

och Dalbyvägen, samt på den kommunala vägen 
Fågelsångsvägen. Den mest använda hållplatsen är S 
Sandby Busstation, som 2019 hade ca. 110 000 pås-
tigande. Det är den enda hållplatsen i Södra Sandby 
som möjliggör byte mellan samtliga busslinjer. I 
övrigt är hållplatserna ofta förskjutna i förhållande 
till varandra, vilket kan göra det svårt att veta vart 
man ska vänta på bussen och försvårar byten mellan 
linjer. 

Vägtrafik
Trafikmiljön bedöms vara en av anledningarna till 
att det finns en viss avsaknad av centrala mötes-
platser och känsla av levande bykärna. Stommen i 
trafiknätet för Södra Sandby utgörs av de statliga 
genomfartsvägarna i två axlar; Flyingevägen/Dalby-
vägen i nord-sydlig riktning samt Lundavägen/Re-
vingevägen i väst-östlig riktning för vilka Trafikver-
ket är väghållare och bestämmer hur trafikmiljöerna 
utformas. Även Hällestadsvägen i öster är statlig och 
ansluter till Revingevägen. Gatorna är relativt högt 
trafikerade och det går även mycket tung trafik ge-
nom orten. Denna består dels utav kollektivtrafiken, 
dels utav transporter från de olika stenbrott som 
ligger söder om orten. 

Detta bidrar till att de boende upplever trafiken 
som störande, otrygg och osäker. Det blir därför 
viktigt att skapa en trevlig boende- och bymiljö där 
människor kan och vill vistas.

Körväg för Kollektivtrafik och hållplatslägen i centrala 
Södra Sandby. 

Bild- trafikmängder i centrala Sandby, fordonsflöde per 
årsvardagsmedeldygn år 2019.
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Historia och Södra Sandbys ursprung 
Namnet Södra i Södra Sandby är relativt sent då det 
kom till 1885 för att skilja det från andra orter med 
samma namn. Orten ligger en mil öster om Lund 
och har sitt ursprung i en gammal by som liksom en 
del andra utvecklades i samband med att järnvägen 
drogs fram. Bebyggelsen utgörs i huvudsak av olika 
typer av småhus, merparten tillkomna efter 1965 
då ortens egna arbetstillfällen minskade men då bil-
pendling möjliggjorde arbete på annan ort. Byn har 
gamla anor, kyrkan är troligen uppförd på 1100-ta-
let. Kulturlager med rester av grophus från vikinga-
tid har påträffats centralt. En silverskatt med mynt 
och smycken påträffades 1882 vid kyrkogården, 
skatten beräknas att ha grävts ned runt år 1000. 
I trakten runt om finns även lämningar av äldre 
boplatser som visar att trakten varit bebodd under 
långa tider. Stora delar av centrala Sandby utgör fast 
fornlämning som medeltida bytomt.  

Sandby enskiftades i två omgångar 1810 och 1823, 
före skiftena var gårdarna uppdelade i två byalag, 
kallade Holmar, som hade sina åkrar inom olika 
delar av bymarkerna. Inom byplatsen fungerade 
bäcken som skiljelinje mellan de båda byalagen. 
I trakten runt Sandby finns ett stort antal mindre 
brukningsenheter beroende på ägosplittring under 
1800-talet och att enskiftet kvarlämnade en del av 
utmarken som gemensamt område, när denna se-
dan skiftades kom delarna att ligga separerade från 
de utskiftade gårdarnas markinnehav. På de äldre 
kartorna Skånska rekognosceringskartan 1810-tal 

och ekonomiska kartan från 1910-tal kan ses att den 
äldre bebyggelsen ligger runt eller strax söder om 
kyrkan, men järnvägens etablering med stationen 
ett bra stycke söder om kyrkan ger en förskjutning 
när den nya bebyggelsen koncentreras runt sta-
tionen.  Vid stationen öppnade en spannmåls- och 
virkeshandel och i järnvägens närhet anlades både 
mejeri och bränneri.

Järnvägen lades ned 1939 och Södra Sandby upp-
levde en period av stagnation. Den ökade privat-
bilismen på 1950- och 60-talet och särskilt den så 

Många av fastigheterna i centrala Södra Sandby ligger 
inom fornlämning, medeltida bytomt.

På de äldre kartorna från 1810-talet och 1910-talet kan ses 
att den äldre bebyggelsen ligger runt eller strax söder om 
kyrkan, men järnvägens etablering med stationen ett bra 
stycke söder om kyrkan ger en förskjutning när den nya 
bebyggelsen koncentreras runt stationen.  Vid stationen 
öppnade en spannmåls- och virkeshandel och i järnvägens 
närhet anlades både mejeri och bränneri. Skånska rekog-
nosceringskartan 1812 (övre bild) samt Hushållningssäll-
skapets kartan 1912 (nedre bild).
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kallade gröna vågen i början av 70-talet medförde 
en markant inflyttning till orten. 1952 bildades Söd-
ra Sandby kommun vid sammanslagningen av Södra 
Sandby, Hardeberga och Revinge. Kommunhuset 
byggdes 1966. 
 
Stationshuset och hotellet är rivet, rälsen är upp-
riven men Revingevägens sträckning är den gamla 
järnvägssträckningen som påminner om ortens 
historia som stationssamhälle. Även i centrum vid 
fyrvägskorset invid Sularpsbäcken revs ett antal 
byggnader och 1972 invigdes ett för tiden typiskt 
förortscentrum med affärer, post och vårdcentral. 
1974 införlivades Södra Sandby kommun. Inför 
sammanslagningen hann man med att bygga både 
utomhusbad och en stor centrumanläggning i Södra 
Sandby.

I Industrimiljöer i Lunds kommun (Nilén och Borg 
2007) finns en del industrihistoriskt intressanta 
miljöer i Södra Sandby beskrivna. Här beskrivs AB 
Sandby maskiner. Det var en firma som etablerades 
i trakten 1886 för att på 1890-talet flyttas in till 
nuvarande placering i centrum (kvarteret Kryptan). 
Verksamheten med tillverkning av lantbruksma-
skiner pågick till nedläggningen 1982. På platsen 
har nu uppförts vårdcentral och bostäder. Vid de 
utgrävningar som föregick byggnationen påträffa-
des lämningar efter både vikingatida långhus och 
grophus och nya pusselbitar till Sandbys historia 
kunde läggas. 

Kulturmiljöaspekter
Av de skeenden som påverkat Sandbys historia har 
en del avsatt fysiska spår som är avläsbara än idag. 
Även miljöer som rivits eller ändrats präglar i några 
fall den nuvarande bebyggelsen genom att luckor 
lämnats eller strukturer skapats. De huvudsakliga 
teman som går att identifiera är den gamla traditio-
nella jordbruksanknutna kyrkbyn med hög grad av 
självhushållning, stationssamhället med de industri-
ella verksamheterna och den utvecklade handeln 
samt det senare bilburna pendlarsamhället med en 
omfattande villabebyggelse och ökade offentliga 
åtaganden. 

Den gamla byn med kontinuitet förmodligen från 
åtminstone 1000-talet är avläsbar framförallt med 
kyrkobyggnaden och med vägsträckningen i den 
nordsydliga Dalbyvägen/Flyingevägen, vägen mot 
Silvåkra sydöst från Sandby. Backgatan är med på 

1819-års skifteskarta. Modernare vägar är Lunda-
vägen västerut tillkommen så sent som 1953 i den 
centrala delen.  Bebyggelsen i den gamla bykärnan 
har successivt bytts ut till stora delar, även om 
strukturen är präglad av äldre vägnät. Den bebyg-
gelse som tidsmässigt hänger samman med järnväg-
sepoken har utvecklats även i den gamla bykärnan. 
På samma sätt har nyare bebyggelse tillkommit i 
bykärnan som tidsmässigt hänger samman med 
pendlarsamhället från 1900-talets andra hälft. De 
tre epokerna är inte geografiskt avgränsade även om 
de har olika epicentrum.

Stationssamhället präglar fortfarande bebyggelsen 
längs med Fågelsångsvägen i den gamla järnvägs-
sträckningen mot Fågelsångsdalen och vidare i 
Revingevägen i nordostlig riktning. Även längs med 
Hällestadsvägen tillkom bebyggelse efter att järn-
vägen stimulerat ortens tillväxt. Pendlarsamhället 
med villabebyggelse medförde en enorm expansion 
av bebyggelse i förhållande till tidigare bebyggelse. 
Gatunät med friliggande hus och kedjehus med träd-
gårdar tillkommer.     

Förändringstrycket under 1900-talets andra hälft 
har varit större i Södra Sandby än i många andra 
jämförbara orter. Stationshuset, en nyckelbyggnad 
för kopplingen till det moderna samhället och den 
industriella utvecklingen, är rivet, liksom majorite-
ten av Sandby maskins verkstad och gjuteri, även 
en del affärs- och bostadshus har få ge plats till ny 
bebyggelse, något som påverkat ortens karaktär.

Väsentliga drag att ta hänsyn till är:
• Vägnätet, i synnerhet det som är förknippat med 

det äldre Sandby, den gamla byn och stationssam-
hället.

• Enskilda byggnader och trädgårdar med höga 
kulturmiljövärden. En del byggnader är viktigast 
i fråga om volym och placering men andra är inte 
utbytbara utan en kännbar förlust för kultur-
miljön, det handlar oftast om en kombination av 
historisk bakgrund, material, detaljering och i 
vilken grad de fortfarande är läsbara, det vill säga 
hur väl bevarade de är.  

• Bebyggelsens förhållande till vägar, gator, platser.
• Taklutning, fasadmaterial, våningsantal och tyd-

liga karaktärsdrag som exempelvis en veranda, 
frontespis eller ursprungliga fönsterpartier.

I centrala Södra Sandby har det identifierats kul-
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turhistoriskt intressant bebyggelse.  Identifieringen 
har föregåtts av en okulär bedömning av stads-
antikvarien. I bedömningen har stadsantikvarien 
också utgått ifrån hur byggnaden representerar en 
byggnadstyp eller Södra Sandbys historia, vilken 
historisk funktion byggnaden haft och strukturellt 
hur byggnaden ligger i byn dvs om byggnaden ligger 
tydligt längs med ett allmänt stråk och därmed syn-
lig för allmänheten. 

Inom programområdet har kulturhistoriskt intres-
sant bebyggelse identifierats inom följande fastig-
heter:  
• Björnlokan 1- Fd spannmålssilo + rött trämagasin
• Versalen 6 – Kontorsdel för fd tryckeri

• Del av Sandby 67:1 - Fd kommunhuset 
• Jordhumlan 2 – Fd banken
• Grobladet 1 – Centrumhuset

Bebyggelsen på Stavkyrkan 2, 5-8, tillsammans 
med vissa vägdragningar, inventerades i samband 
med att detaljplanen för kv Kryptan togs fram. 
Bostadshusen på Stavkyrkan 5 och 6 pekats ut som 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader tillsammans 
med butiks- och bostadshuset på Stavkyrkan 8. Bo-
stadshuset på Stavkyrkan 2 pekats ut som byggnad 
om ingår i eller tillsammans med andra bygger upp 
en kulturhistoriskt värdefull miljö.   Revingevägen, 
Backgatan och Skogsvägen identifierades som äldre 
vägdragningar. 

Karta som visar vilka byggnader som har identifierats som kulturhistoriskt intressant utöver bebyggelse inom kv Stavkyrkan.

Kulturhistoriskt intressant 
bebyggelse:

1. Fd spannmålssilo + rött trä-
magasin (Björnlokan 1)
2. Centrumhuset (Grobladet 1)
3. Fd bank (Jordhumlan 2)
4. Kontor (Versalen 6)

1.

3. 4.

2.
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Hälsa och säkerhet
Buller
Vägtrafiken ger upphov till bullernivåer som inom 
området idag överskrider gällande riktvärden.  Ekvi-
valenta nivåer över 60 dBA förekommer längs med 
Revingevägen/Lundavägen, Dalbyvägen/Flyingevä-
gen och Hällestadsvägen.

Tung trafik trafikerar de centrala delarna av orten 
pga Starka betongindustri norr om och stenbrott 
söder om. I övrigt är de centrala delarna påverkade 
av buller från huvudgatorna genom orten (Revinge-
vägen, Lundavägen, Dalbyvägen, Flyingevägen).

Förorenad mark
Delar av området innehåller potentiellt förorenad 
mark så som fastigheterna Versalen 6, Björnlokan 1, 
Stavkyrkan 7-8 och Grobladet 1.

För Vapenhuset 2–5, och Björnlokan 1 har det gjorts 
undersökningar kring förorenad mark.  Undersök-
ning för Vapenhuset visar på förekomst av förore-
ningar i form av bland annat tungmetaller, oljekol-
väten och PAH. För Björnlokan visar utredningen 
att förekomst av föroreningar i form av metaller 
och PAH. Vid framtida exploatering av fastigheterna 
rekommenderas de påvisade föroreningarna utreds 
ytterligare och avgränsas i plan- och djupled. 

För Stavkyrkan 7 undersökning i samband med 
avetablering av bensinstation där inga halter av 
drivmedelsrelaterade ämnen påvisades i de analyse-
rade proverna och inga ytterligare åtgärder bedöms 
vara nödvändiga. Marken inom vilken avetablering-
en skedde används idag som markparkering. 

Undersökning om programmet kan med-
föra en betydande miljöpåverkan
Planområdet berörs av gällande regleringar och 
skyddsvärden i form av alléer, fornlämning, mark-
föroreningar samt värdefull natur.  Strandskydd 
kommer att återinträda vi upprättande av ny 
detaljplan för fastigheter intill Sularpsbäcken intill 
vilken risk för översvämning föreligger. Genom-
förandet av planförslaget innebär en ökad exploa-
teringsgrad.  Ett stort antal nya bostäder planeras 
uppföras inom fastigheter som redan är bebyggda. 
Planförslaget kommer att innebära behov av utbygg-
nad av infrastruktur, vägar, VA-system samt ener-
gisystem inom och i anslutning till planområdet. 
Förslaget omfattar också ett kommunalt övertagan-

de av väghållaransvaret i bykärnan. 

Förslaget bedöms till viss del ha positiv påverkan på 
kulturmiljö och möjligheten att hantera översväm-
ningsproblematik.  Vid förtätning i centrala Södra 
Sandby är det oundvikligt med bullerpåverkan på 
ny bebyggelse och hänsyn behöver tas till detta för 
fastigheter som ligger intill huvudgatorna.  Anpass-
ning av skalan på bebyggelse kan också komma att 
behöva göras utifrån skuggpåverkan på omgivning-
en. Gällande regleringar, skyddsvärden, omgivning-
spåverkan kan hanteras inom ramen för detaljplane-
verktyget.   

Sammantagande är den påverkan som planförslaget 
förutses få sådan att den inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. Det föreslås därför att 
en formell miljöbedömning enligt miljöbalken inte 
genomförs.
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