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Ett verktyg för  
stadsomvandling
Detta dokument, Västerbroprogrammet, är framtaget med 
ambitionen att svara på en rad frågor om omvandlingen av 
Västerbro. Hur ska stadsdelen utformas? Hur ska den historiska 
miljön förvaltas och hur ska området integreras med övriga staden? 
Vem ska göra vad, och i vilken ordning? Och vad innebär det att 
Västerbro ska bli en hållbar stadsdel?

Programmet är framtaget av Lunds kommuns projektgrupp för 
Västerbro i samverkan med fastighetsägarna och ledningsägarna 
i området. Utgångspunkten har varit den fördjupade översikts
planen för området.

-

Programmet har två huvudsyften:

• Att visa på kommunens och fastighetsägarnas gemensamma 
målsättningar och strategier för stadsdelen.

• Att vara ett hållbart verktyg för alla som deltar i  
arbetet att ta Västerbro från idé till verklighet.

Denna version är en bilaga till den avsiktsförklaring som 
fastighetsägare och Lunds kommun gemensamt undertecknat. 
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1. Från industriområde till 
levande, hållbar stadsdel

Med Västerbro får Lund en ny 
central stadsdel. Det som idag kallas 
Öresundsvägens verksamhets
område och är ett av Lunds äldsta 
industriområden ska stegvis 
omvandlas till en hållbar, modern 
och levande blandad stadsdel. 
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Den nya stadsdelen Västerbro är ett av de 
utvecklings områden som prioriteras fram till 
år 2040 enligt Lunds kommuns översiktsplan. 
Här ska bostäder, arbetsplatser, handel och service 
blandas med parker och kommunal service som 
skola och förskolor.

Redan idag har området flera inneboende styrkor där en 
av de främsta är det centrala läget. Andra starka värden i 
området idag är befintlig park och grönska, industribygg
nader med bevarandevärde, befintliga verksamheter som 
ger liv åt det idag bostadslösa området och en mångfald av 
fastighetsägare med olika intressen. 

-

Att stadsutveckla Västerbro skapar flera nya värden. 
Det tidigare utpräglade verksamhetsområdet får ett bredare 
stadsinnehåll. Stadsomvandlingen öppnar upp och länkar 
samman västra Lund och kopplar även tydligt ihop västra 
Lund med centrum och Lund C. Det blivande huvudstråket, 
i detta dokument benämnt med arbetsnamnet Västra 
Esplanaden , profilerar området med kvalitéer och funktioner 
både för de som ska bo, arbeta och vistas i området, och som 
en ryggrad genom området. Genom Västerbro kan inner
staden växa västerut i en långsiktigt hållbar stadsutveckling. 

-

Utmaningar för stadsomvandlingen saknas inte. Idag är 
området ett obefolkat område med slitna miljöer, vilket i sig 
gör det till en barriär i staden. Att öka intresset för att bo, 
vistas och verka i området kräver därför särskilda insatser 
från alla engagerade. Under den långa omvandlingstiden 
krävs insatser för att väcka intresse och nyfikenhet på 
utvecklingen och skapa trivsel, trots pågående byggnation 
med byggtrafik och buller. Flera fastigheter har i utgångs
läget förorenad mark, byggnader som måste tas om hand 
och verksamheter med skyddsavstånd, vilket behöver 
tas hänsyn till. 

-

Stadsomvandlingen börjar i den östra delen som blir en 
fortsättning på Lunds innerstad. Här ska stora industrikvarter 
ersättas med klassisk kvartersstad. Omvandlingen fortsätter 
sedan västerut. När den allmänt kallade Mobiliarondellen 
så småningom ersätts med en ny gatustruktur blir området 
Lunds västra entré till innerstaden. Den fördjupade översikts
planen för området betonar att de industrihistoriska miljöerna 
kan ge området en unik prägel och tillföra upplevelsevärden. 
Bebyggelsen ska väva samman dåtid, nutid och framtid till en 
för Lund unik karaktär. 

-
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Västerbro får upp emot 3 900 
bostäder och blir en del av 
innerstaden, nära Lund C och 
centrum. Den nya stadsdelen 
läker ihop staden genom att 
koppla ihop stadsdelarna i den 
västra delen av Lund.
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Ett prioriterat utbyggnadsområde
Flera planer lyfter fram Västerbro som ett prioriterat område 
att omvandla. Bakgrunden är bland annat att Lund har som 
mål att växa med upp mot 1 200 bostäder per år. Enligt 
Lunds befolkningsprognos fram till 2023 uppgår den årliga 
befolknings ökningen till mellan 1 800 och 1 900 invånare. 
Samtidigt ökar kraven på att hushålla med åkermark. 

Utvecklingen mot blandad stad inom delområde 
Öresundsvägen beskrivs översiktligt i Lunds kommuns 
översiktsplan (ÖP), både i den från 2010 och i den från 2018.

Planerna för området utvecklades i den fördjupade över
siktsplan (FÖP) för området som antogs i januari 2018.

-

Västerbro är dessutom ett prioriterat utbyggnadsområde 
enligt Lunds kommuns Utbyggnads- och boendestrategi 2025.

VÄSTERBRO I SIFFROR 

• 66 hektar utvecklingsområde

• 25 fastighetsägare

• Upp emot 3 900 nya bostäder*

• 80 000 m2 lokalarea för verksamheter  
(nya och befintliga)*

• 1 grundskola*

• 4–6 förskolor*

• 1 idrottshall*

• 6 mobilitetshus ovan mark

• 45 000 m2 nya parker*

*enligt den fördjupade översiktsplanen

Den fördjupade översikts planens mål
Den fördjupade översiktsplanen anger fem politiskt beslutade 
långsiktiga mål för Öresundsvägen med omnejd. Dessa mål har 
varit utgångpunkt för Västerbroprogrammet. FÖP:ens mål är:

1. Sammanhängande stadsväv i västra Lund  
Planområdet integreras tydligt till sin omgivning och blir en 
levande och attraktiv del av Lund. Kopplingarna tar sig olika 
uttryck i de olika delområdena, såväl genom nya stråk och 
offentliga rum som genom arkitektur och formspråk.

2. Lundakaraktär och stadsdelsidentitet 
Området ska utmärkas av dess mångfald och variation i 
bebyggelse och stadsinnehåll. Olika epokers uttryck finns 
representerade och utvecklas för att ge stadsbilden liv, 
originalitet och variation. Särskilt delområdet Västerbro 
innehåller en stor del av Lunds industrihistoria och inslag 
av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och objekt 
ger området en historisk förankring och bidrar till dess 
identitet. Bebyggelsen väver samman dåtid, nutid och 
framtid till en för Lund unik identitet

3. Levande stad med plats att bo, verka och trivas i  
Den framtida stadsmiljön sätter människan i centrum. 
Levande stadsmiljöer möjliggörs genom att arbetsplatser, 
service, kultur och fritidsverksamheter integreras. I de 
delar som föreslås för stadsomvandling adderas också 
bostäder. Det framtida stadsinnehållet bidrar till att 
området befolkas dag som kväll. 

4. Stadsutveckling genom samverkan  
Verksamhetsutövarna, fastighetsägarna och boende ska 
känna sig delaktiga i stadsomvandlingen som kommer att 
pågå under lång tid. Den framtida stadsdelen förverkligas 
genom samverkan mellan områdets aktörer och 
kommunen utifrån den gemensamma målbilden. 

5. Stadsutvecklingen ska bidra till en hållbarare stad  
Stadsutvecklingen i västra Lund ska förvalta områdets 
potential att bidra till ökad urban hållbarhet i Lund. 
Kommunens antagna hållbarhetsmål ger stöd och vägled
ning för stadsomvandlingen.

-

 

ETT NYTT STADSDELSNAMN
Sommaren 2017 kunde Lundaborna föreslå namn till 
den nya stadsdelen vid Öresundsvägen. Över 200 
förslag lämnades in. En urvalsgrupp samt kommunens 
referensgrupp för namnärenden gick igenom alla 
inkomna förslag och valde ut de bästa. Det vinnande 
bidraget, Västerbro, antogs av byggnadsnämnden den 
8 juni 2017.

Motivering till det vinnande namnet:
”Vesterbro är ett vanligt kvartersnamn i Danmark, 
och återfinns i flera danska städer såsom Köpenhamn 
och Århus. ”Bro” i namnet har ingenting med en bro 
att göra utan kommer från brosten, alltså gatsten. 
Att kalla kvarteret Västerbro skulle knyta an till Lunds 
danska arv.”

FÖP:ens målbild för Västerbro
”Stadsomvandlingen ska skapa levande stadsmiljöer sprungna 
ur verksamhetsområdenas tradition av kreativitet och 
kraft. Tidigare utpräglade verksamhetsområden får ett 
bredare stadsinnehåll och mer mångfunktionell inriktning. 
Stadsomvandlingen utvidgar Lunds stadskärna genom att 
öppna upp och länka samman stadsrummen i västra Lund och 
genom att tydligt koppla västra Lund till centrum och Lund C. 
Innerstaden växer vidare västerut.”
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Visionen för Lund
Kommunens vision för hela Lunds kommun gäller även för 
Västerbro. Visionens första stycke lyder:

”Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och 
öppenhet. I Lund har kunskap förändrat världen i mer än 1 000 
år. Nytänkande och problemlösande ligger i vår natur. Vi hämtar 
kraft i historien för att tillsammans med andra skapa framtiden.”

Projektmål för Västerbro
Det stadsomvandlingsprojekt som kommunen startade 2016 
har tre övergripande mål. De ska ses som kompassnål såväl för 
omvandlingen som för stadsdelen.

1. En egen identitet för Västerbro

2. En levande, aktiv stadsdel på Västerbro

3. En hållbar stadsdel på Västerbro
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Så genomför vi 
stadsomvandlingen
På Västerbro äger kommunen enbart befintliga gator 
och parker, det som kallas allmän plats. Övrig mark 
ägs 2018 av ett 25-tal privata fastighetsägare. 
Samverkan mellan kommunen och fastighetsägarna 
i området är därmed en förutsättning för en lyckad 
stadsomvandling. Inför all förändring behöver 
varje fastighetsägare ta hänsyn till sina grannars 
tidigare och nuvarande verksamheter, risker och 
möjligheter. Västerbroprogrammet blir ett underlag 
för det arbetet.

Kommunen samordnar  
och projektleder
En stadsomvandling med cirka 25 fastighetsägare och andra 
involverade aktörer är en komplex process. Kommunen valde 
att inledningsvis ta rollen som samordnare för allas intressen.

2016 bildade kommunen en organisation för projektet 
Västerbro. Under den tid som arbetet förs i projektform har 
Lunds kommun rollen som samordnare.

Arbetet sker i stor utsträckning i dialog mellan kommunen 
och respektive fastighetsägare men också genom ett nätverk 
där samtliga fastighetsägare kan delta i gemensamma forum. 
Syftet är att kunna planera hela området i ett tidigt skede för 
att nya detaljplaner, bygglov och annat ska kunna genom-
föras effektivare. 

Allmän plats planeras och byggs av kommunen allt eftersom 
som bostadskvarteren omvandlas av fastighetsägarna. 

Fastighetsägarna planerar  
och genomför
Västerbro har och kommer under lång tid ha en mångfald 
av fastighetsägare, som ska planera och bygga bostäder, 
kontor, verksamheter mm. Omvandlingen sker i etapper 
huvudsakligen från öster till väster och tidplanen för varje 
fastighets utveckling sätts i dialog mellan fastighetsägaren 
och kommunen, med hänsyn till områdets övergripande 
utveckling. I en del fall ska byggnader renoveras eller 
förändras, i andra fall handlar det om att riva och/eller uppföra 
nya byggnader.

Några fastighetsägare vill förändra användningen av sina 
fastigheter enligt Västerbroprogrammet redan från start. 
Det kan innebära att man river och sanerar för att snarast 
möjligt komma igång med byggnation. Andra väljer att bara ha 
kvar och underhålla byggnader inom fastigheten med enbart 
justeringar av marken mot nya gaturum.

För att genomföra en förändring krävs att varje fastighets
ägare kommer överens med grannar, kommunen och 
andra myndigheter. Västerbroprogrammet hjälper till att 
effektivisera arbetet med dessa överenskommelser genom 
att visa på det som redan överenskommits.

-

Tre avtal för samverkan
För trygghet i processen fram tills att detaljplan 
vinner laga kraft tillämpar projektet en modell där 
avtal mellan kommunen och fastighetsägare skrivs 
i tre steg.

Steg 1. Avsiktsförklaring
Tecknas mellan fastighetsägare och Lunds 
kommun och beskriver vad parterna är långsiktigt 
överens om och syftar till att stadsomvandlingen 
av Västerbro kan genomföras och att nå 
projektets mål. 

Steg 2. Avtal om genomförande
Tecknas mellan fastighetsägare och Lunds kommun 
och innehåller de överenskommelser som krävs för 
att kunna inleda detaljplanearbetet, exempelvis 
Västerbropengen. Ett genomförandeavtal innebär 
dock inte per automatik att fastighetsägaren 
börjar utveckla sin fastighet till bostäder 
och verksamheter.

Steg 3. Exploateringsavtal 
Tecknas mellan fastighetsägare och Lunds 
kommun och reglerar vem som gör vad och 
bekostar vad under omvandlingen av ett kvarter. 
Exploateringsavtal tas fram mellan fastighets
ägare och kommun under planprocessen och 
skrivs under av båda parter innan detaljplanen 
vunnit laga kraft.

-
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Andra verktyg som stödjer 
utvecklingen

Västerbropengen
En exploateringsavgift för stadsomvandlingsområdet 
Västerbro. Avgiften tas ut som X kronor per kvm ny BTA 
ovan mark (bruttoarea byggrätt).

Pengen är ett verktyg för att på effektivast möjliga sätt 
finansiera de åtgärder som krävs för att infria målbilden 
om en omvandlad stadsdel. I Västerbropengen ingår ett 
rättvisetänk där alla får bidra efter vilken nytta man 
har av omvandlingen.

Kommunikationsplanen
är en överenskommelse mellan Lunds kommun och 
fastighets ägarna och visar övergripande principer, 
syften och mål för kommunikationen, som kommunen 
inledningsvis samordnar. Bilaga till avsiktsförklaringen.

Västerbroprogrammet
beskriver bakgrund, identitet, mål och strategi för 
omvandlingen av Västerbro. Bilaga till avsiktsförklaringen.
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Västerbro får ett nytt huvudstråk i den gamla 
Bjerredsbanans sträckning. Den utformas som en 
grön esplanad med plats för upplevelser och möten, 
och ger prioritet åt fotgängare och cyklister.

2. Identitet

Vad gör Västerbro till Västerbro? 
Vilka kännetecken bär den 
framväxande stadsdelen?  
Hur vill vi att Lundaborna och  
de blivande Västerbroborna  
ska se på sin nya stadsdel?  
Vad ska de berätta om den?  
Svaret på dessa frågor ger  
oss Västerbros identitet.

10 Västerbro
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Västerbros identitet skapas i mötet mellan det 
framväxande och det befintliga. Områdets 
historik med de historiska industrimiljöerna är 
en av utgånsgpunkterna för den framväxande 
stadsdelens identitet. Samtidigt kommer 
stadsbilden domineras av nya byggnader 
och miljöer. För att Västerbro ska nå upp till den 
fördjupade översiktsplanens målbild krävs bland 
annat arkitektonisk variation och kreativitet, där 
nytt får samspela med befintligt, såväl vad gäller 
fysiska miljöer som verksamheter.

Västerbro idag
Området karaktäriseras idag av industri- och 
verksamhetsb yggnader som uppfördes under stora 
delar av 1900-talet. Kvarteren, verkstads- och kontors
miljöerna håller en stor skala. Byggnaderna varierar i 
ålder och i material, men rött tegel är vanligt.

-

Västerbro har gott om bebyggelse och miljöer som bidrar 
till områdets nuvarande identitet. Några exempel:

• Industrimiljön vid fastigheterna Separatorn och 
Värmeväxlaren. Här har bedrivits industriell 
produktion i nästan hundra år av stor betydelse för 
Lund genom Separatorn, Alfa Laval och Tetra Pak.

• Cepa, äldre fabriksbyggnad i tegel (idag med 
plåtfasad) med bevarad industriskorsten i mörkt 
radiellt tegel. Skorstenen är ett av områdets 
tydligaste landmärken och en signal för områdets 
industrihistoria.

• Mindre industrier och verksamheter med 
lokal prägel.

• Parker och grönska; mindre gröna ytor mellan 
fastigheter och ett smalare parkstråk mot Kobjer och 
ett koloniområde invid bostads bebyggelsen i söder.

1. I kvarteret Separatorn bedriver Tetra 
Laval verksamhet. Kontorsbyggnaden 
uppfördes 1959.

2. I kvarteret Länsmannen 3 bedriver LSI 
Group snickeriverksamhet. Lokalerna 
uppfördes 1946 av Lunds snickeri.

3. Det så kallade Cepa-huset med mekanisk 
verkstad från 1943 är ett landmärke på 
området. Verksamheten pågick in på 
2000-talet men idag står byggnaden tom.

4. Det största parkstråket bildar gräns mot 
Kobjer i norr. I sydöst finns ett mindre 
parkstråk längs Åldermansgatan.

5. I kvarteret Annedal har bedrivits bageri 
sedan 1962, idag i Fazers regi. Detalj från 
entrén från 1963.

1.

3.

2.

4. 4.

5.

3.
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Mot en ny identitet
Identitetsskapande och karaktäristiska platser, byggnader 
och miljöer i Västerbro kan bli:

• Västra Esplanaden (arbetsnamn) – Västerbros ryggrad 
och huvudstråk med fokus på fotgängare, cyklister och 
kollektivtrafik. Här kan modern bebyggelse ligga sida vid 
sida med industrihistoriska byggnader och miljöer. För 
att skapa variation och plats för möten och aktiviteter ges 
gatan en flikig form. Gatubredden skiftar med öppningar 
i form av torg, platser och öppningar i varierande storlek 
– en gatubild som blir unik i Lund. Gatulivet ska präglas 
av gång- och cykeltrafikanter med handel och service 
koncentrerade till två noder vid kollektivtrafikens 
hållplatslägen. Sträckningen är identisk med den före 
detta Bjerredsbanan, järnvägen som mellan 1901 och 1939  
förband Lund med Bjärred, vilket ger en viktig historisk 
anknytning och en naturlig koppling till det fortsatta 
stråket längs Bjerredsparken och förlängningen ner mot 
Lund C, stadsparken och Hardebergaspåret. 

• Inslag av historiska industrimiljöer. Dessa byggnader 
och miljöer, vars kulturhistoriska värde identifierats i en 
fördjupad antikvarisk utredning för området, kan bevaras 
i sin helhet eller i delar. Flertalet av dem återfinns längs 
Västra Esplanaden.

• De storskaliga kvarteren – ett arv från den industriella 
epoken – kompletteras och ges en mer mänsklig skala 
genom att delas in i mindre kvarter, mindre gator, stråk och 
tät blandad bebyggelse skapas inom storkvarteren

• Nya parker som alla ges en egen identitet.

• Mångfald i material, fasadlängder och höjder på byggnader 
skapar en stadsmiljö i mänsklig skala.

• Västerbros identitet ska förhålla sig till flera omgivande 
områden. I söder och norr präglas bostadsområdena 
av luftig och grön struktur. Österut övergår Västerbro 
i Sockerbruksområdet, stadskvarteren som kopplar 
till Lund C och Lunds centrum och dess kontrastrika, 
medeltida stadskärna. Storskaligt möter småskaligt och 
nutid möter historia.

Värdeord
Under en workshop våren 2018 identifierade områdets 
fastighetsägare tillsammans med representanter från 
Lunds kommun fem identitets byggande värdeord för 
Västerbro – verktyg för alla som deltar i arbetet med 
att utveckla den framväxande stadsdelen.

Genuina Västerbro

 
Västerbro utvecklar och ersätter den gamla industri
stadsdelen. Bostads- och verksamhetsmiljöer är inspirerade 
av platsens historia och läge. Det industriella arvet syns i 
byggnader, i gatubilden, i val av namn och i de verksamheter 
som huserar i stadsdelen.

-

Det övergripande gatunätet med storkvarterens struktur 
och storlek utgör i stor utsträckning ramen för den fortsatta 
stadsutvecklingen. Verksamheter som inte stör kan vara kvar, 
ta plats och bidra till en stadsdel med blandade funktioner. 
Även bevarade byggnaders innehåll ska kunna varieras 
över tid.

Uttrycksfulla Västerbro

 
Läget är centralt men inte centrum och försöker inte 
efterlikna stadskärnan utan har sin egen karaktär. 
Bebyggelsen i området får blandad höjd med stor variation 
i fasader. Dominerade historiska material i området är 
rött tegel och plåt.

Gaturum och bebyggelse, främst Västra Esplanaden , 
utformas med variation för att bjuda på upplevelser för den 
som tar sig fram till fots och på cykel.

Parkerna ska ge pauser i den täta stadsväven. De görs 
stadsmässiga med egna identiteter för att locka besökande 
att stanna till för umgänge och vila.



Hantverksmässiga Västerbro

Västerbro blir en producerande stadsdel. Här finns en 
industri- och hantverkstradition av högkvalitativa produkter 
och lösningar. För företag med producerande, kreativ eller 
hantverksmässig profil ska Västerbro vara ett attraktivt 
område att etablera sig på.

Det hantverksmässiga syns i byggnader och fasader, 
exempelvis i val av material, i arkitektur, utformning och 
kvalitet liksom i val av namn på platser och stråk.

Upplevelserika Västerbro

Västerbro bjuder på upplevelser och aktiviteter dygnet om. 
Det centrumnära läget och funktionen av urban blandstad gör 
Västerbro till en aktiv stadsdel som befolkas och lever under 
dygnets alla timmar. Stadsrummets stråk, platser och parker 
utformas för att välkomna boende och besökare till aktivitet, 
rörelse, möten och rekreation.

Handel, kaféer och andra näringar koncentreras längs 
Västra Esplanadens noder. Gatans varierade bredd ger många 
möjligheter att utveckla mötesplatser av olika karaktär. 
Folklivet längs områdets huvudstråk gynnas av att skolor och 
annan offentlig verksamhet etableras här. Västra Esplanaden 
blir platsen för möten – de planerade, de spontana och de 
slumpmässiga.

Stadsomvandlingen ska planeras och genomföras för att så 
snart som möjligt skapa ett område som kan locka människor 
att vistas på tillfälliga eller varaktiga mötesplatser.

Entusiastiska Västerbro

Västerbro tar avstamp i sin historia och siktar mot framtiden. 
Här ska finnas plats för den som vill skapa och utveckla, lära 
och dela med sig i en nyskapande miljö.

Västerbro begränsas varken av traditioner och 
konventioner utan förenar det bästa av det akademiska och 
det entreprenörs mässiga Lund. Här finns en utmanande och 
nydanande arkitektur som sätter Lund på arkitekturkartan. 
Västerbro är en stadsdel som vill mer. 

Västerbro 13
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3. Levande,  
hållbar stadsdel

Det här avsnittet ger en mer 
konkret bild av hur Västerbro ska 
planeras, kan se ut och fungera och 
är därmed ett underlag för stads
delens detaljplaner. Ambitionen är 
att ge en tydlig ram och inriktning 
för stadsomvandlingen. Samtidigt 
finns det utrymme för en viss 
flexibilitet, vilket behövs då arbetet 
kommer att pågå över lång tid.
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Västerbros omvandling utgår från och bygger på den 
fördjupade översiktsplanen för Öresundsvägen. 

Utifrån sju övergripande teman redovisas de 17 målen 
för stadsdelen samt de strategier som visar hur målen ska 
nås. Målen är valda utifrån de fokusområden som Sweden 
Green Building Council (SGBC), ideell bransch organisation 
för hållbart samhällsbyggande, formulerat via sin guide 
för hållbar stadsplanering kallad Citylab Action Guide. 
(I fortsättningen bara kallad Citylab). Citylabs fokusområden 
identifierar frågor som stadsutvecklingsprojekt behöver 
arbeta med för att sträva en hållbar stadsutveckling. 
Du kan läsa mer om detta i avsnitt 4. 

NYCKELTAL* FÖR OLIKA FUNKTIONER 

Kommunal service 
• Grundskola med 

idrottshall, 600 elever, 
utomhusyta 30 m2/elev

• Fyra förskolor á sex 
avdelningar, 100 barn, 
utomhusyta 40 m2/
barn

• En förskola á fyra 
avdelningar, 67 barn, 
utomhus  yta 40 m2/
barn

Park
• 45 000 m2 park (varav 

30 000 m2 i östra och 
15 000 m2 i västra 
Västerbro)

Bostäder och 
verksamheter**

Östra delen: 

• Max 2 700 nya 
bostäder (270 000 m2 
BTA (bruttoarea))

• Upp emot 60 000 m2 
BTA verksamheter

Västra delen: 

• Max 1 200 nya 
bostäder (120 000 m2 
BTA)

• Upp emot 80 000 m2 
BTA verksamheter

* som underlag för beräkning av ytor i programmets strategiska 
 kartor/planer 
** enligt den fördjupade översiktsplanen

Qvantenborgsparken Slåtterbacken

Gustavshemsparken

Öresundsvägen

Öresundsvägen

Annedalsvägen
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Stråk
Huvudgata - infart

Huvudgata

Lokalgata

Högklassig kollektivtrafik

Esplanaden. Trädplantering, platser för möten och
vistelsekvaliteter. Två noder vid hållplatslägen. Två entréer, 
en till staden och en till stadsdelen. Fokus på att synliggöra 
områdets industrihistoria

Urbant gaturum. Traditionell innerstadsgtan med trädplanter-
ing och stadig jämn bebyggelsekant

Måsvägen. Grönt gaturum med trädplantering, kopplande för 
grönstrukturen. 

Lokalgata/passage genom storkvarter. 
Schematiskt redovisad. Allmän eller kvartersmark.

Grön koppling mellan befintliga och nya parker

Platser
Park.  

Torg/plats intill hållplatslägen för kollektivtrafik. Entréer till staden 
/stadsdelen

Hållplatsläge högklassig kollektivtrafik

Etapp

STRATEGIPLAN  utkast 18-xx-xx

Etapp 2,   2030 - 

Bebyggelse
Bebyggelsekvarter. Blandade funktioner. Bostäder som utgång-
spunkt.  Byggnader placeras i huvudsak mot kvartersgräns mot 
huvudstråk.  Genomsnitt 5 våningar.

Skola. Förskola. 5 st. Förskolor integrerade i bebyggelsekvarter. 

Möjlighet för koncentration av arbetsplatser/modern industri (icke 
störande verksamheter) som fungerar ihop med bostäder.

Mobilitetshus. 

Centrumverksamhet i bottenvåning ska finnas (strategiska lägen 
vid huvudstråk och vid hållplatser)

P
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STRATEGIPLAN
Område

Omvandlas efter år 2030 
enligt FÖP

Stråk
Huvudgata – infart

Huvudgata

Lokalgata

Högklassig kollektivtrafik

Esplanaden. Trädplanering, 
platser för möten och 
vistelsekvaliteter. Två noder vid 
hållplatslägen. Två entréer, en 
till staden och en till stadsdelen. 
Fokus på att synliggöra 
områdets industrihistoria.

Urbant gaturum. Traditionell 
innerstadsgata med 
trädplantering och stadig jämn 
bebyggelsekant.

Måsvägen. Grönt gaturum med 
trädplantering, kopplande för 
grönstrukturen.

Lokalgata eller stråk med 
fokus på gång- och cykeltrafik. 
Schematiskt redovisad.  
Allmän eller kvartersmark.

Grön koppling mellan befintliga 
och nya parker

Platser

Park

Torg/plats intill hållplatslägen 
för kollektivtrafik. Entréer till 
staden/stadsdelen.

Hållplatsläge högklassig 
kollektivtrafik

Bebyggelse
Bebyggelsekvarter. Blandade 
funktioner. Bostäder som 
utgångspunkt. Byggnader 
placeras i huvudsak mot 
kvartersgräns mot huvudstråk.

Skola/förskola. 5 st. Förskolor 
integrerade i bebyggelsekvarter.

Möjlighet för koncentration av 
arbetsplatser/modern industri 
(icke störande verksamheter) 
som fungerar ihop med 
bostäder.

Möjlig plats för mobilitetshus

Centrumverksamhet i 
bottenvåning (strategiska 
lägen vid huvudstråk och 
vid hållplatser)

P
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Tema: Stadsrum
En stad med olika funktioner blir en 
befolkad, levande stad. Västra Esplanaden 
(arbetsnamn för gatan vid detta programs 
slutversion) utgör huvudstråket genom 
Västerbro; här ligger fokus på stadsliv, 
platser för möten och att på sikt införa 
högkvalitativ kollektiv trafik. Därför är det 
särskilt angeläget att både ny och befintlig 
bebyggelse längs stråket innehåller publika 
målpunkter och att fasader öppnar upp 
för kontakt med stråket.  

Två betydelsefulla noder finns, dels i öster där 
Bjerredsparken och Kung Oskars väg möter 
Västra Esplanaden, dels i väster där samma gata 
möter Fjelievägen och Norra Ringen. Dessa två 
noder utgör porten till stadsdelen respektive 
porten till staden.  

VAD MENAR VI MED LEVANDE  
OCH HÅLLBAR STADSDEL?

Levande: Västerbro utformas för att 
ge rum för människors liv, vardag och 
aktivitet liksom för biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster. Såväl urbana 
som gröna miljöer ska bjuda in till möten 
och gemenskap.

Hållbar: Västerbro tar avstamp i sin 
historia och utformas för framtiden, med 
omsorg om kommande generationer.
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Mål 1
Längs med Västra Esplanaden är det starka flöden av 
människor och en koncentration av service, skolor, 
kultur, handel, kollektivtrafik och entréer mot gatan 
och dess platser.

Målrelaterade kvaliteter
På Västerbro finns blandade verksamheter av olika slag. 
Industrier, verkstäder, hantverkare, undervisning, kontor, 
idrottsverksamheter, förenings- och kulturliv. Det finns också 
mötesplatser i form av de många föreningar som har lokaler 
här och handelsplatser som lockar många besökare.

Målrelaterade utmaningar
Under omvandlingsprocessen ska de som arbetar i, besöker 
eller passerar Västerbro inte uppleva stadsomvandlingen som 
störande.

Det ligger en utmaning i att behålla arbetsplatser och förena 
det med upp emot 3 900 nya bostäder och 4,5 ha grönytor, 
skolor och förskolor.

För de som först flyttar in ska Västerbro upplevas som 
trivsamt. Här ska det vara möjligt att leva hållbart nära 
pågående verksamheter liksom att bedriva olika typer av 
verksamheter i närheten av bostäder.

En del pågående verksamheter (industrier och verkstäder) 
har behov av skyddsavstånd till känslig markanvändning. 
Kommunen för dialog med fastighetsägarna till dessa verk-
samheter, och har som mål att vara behjälplig i processen att 
hitta ersättningsmark.

Målrelaterade intressekonflikter

Att utveckla gatan till en trygg, estetiskt tilltalande och 
levande miljö samtidigt som det finns förväntningar på och 
behov av god tillgänglighet.

Motsvarande fokusområde i Citylab: 
Funktioner

Relaterade dokument: 

• FÖP – Öresundsvägen med omnejd – (Västerbro)

Mål 2
Västerbro är en naturlig förlängning av Lunds innerstad 
åt nordväst. 

Målrelaterade kvaliteter
Miljöerna på Västerbro är efterföljare till de äldre industri
miljöerna i stadskärnan och en länk till de mer perifera 
områdena Gunnesbo och Pilsåker. Industrins funktionskrav 
och 1900-talets stadsplanering har präglat området och 
format arkitektur och stadsstrukturen.

-

Målrelaterade utmaningar
Området har idag stora byggnadsenheter och kvarters
indelningar, liksom stora parkeringsytor och inhägnade 
verksamhetsområden, vilket ger en skala och avstånd som 
upplevs ogästvänliga för människan. Området är en barriär 
mellan bostadsområdena Kobjer och Väster. 

-

För invånare och besökare är området en bilprioriterad, och 
för gående och cyklister en lång, transportsträcka mellan två 
starka målpunkter – handelsområdet i Pilsåker och Lunds C. 
Nattetid kan området upplevas öde och transporter till och 
från området gäller främst gods.

Målrelaterade intressekonflikter
Stadsomvandlingen innebär att befintlig industrimark tas i 
anspråk för andra ändamål, vilket leder till ett ökat behov av 
industrimark i andra delar av kommunen. Det ökade behovet 
på annan plats bedöms dock totalt sett som mindre än det 
som tas i anspråk på Västerbro. Omvandlingen av Västerbro 
behöver ske etappvis huvudsakligen från öster till väster, 
samtidigt som industri verksamheter finns kvar. Eftersom 
genomförandetiden är lång finns risk för konflikt med 
pågående verksamheter, boende och boendemiljö.

Motsvarande fokusområde i Citylab: 
Bebyggelsestruktur

Relaterade dokument: 

• FÖP – Öresundsvägen med omnejd – (Västerbro)

Mål 3
Det offentliga rummet erbjuder rekreation, lek, aktivitet 
och avkoppling och det finns en naturlig öppenhet 
och ett intimt samspel mellan det offentliga och 
halvoffentliga rummet.

Målrelaterade kvaliteter
Parkstråket längs norra delen av Västerbro är en av få offent
liga mötesplatser. Det finns andra mötesplatser som är privata, 
som handel och lokaler för föreningsliv.

-

Målrelaterade utmaningar
Att skapa offentliga platser och stråk i ett tidigt skede som 
upplevs trygga. Att planera för att tillgodose behov och 
intressen hos personer i alla åldrar.

Målrelaterade intressekonflikter
Det råder olika syn på behovet av handel, service och 
annat i byggnaders bottenvåningar, liksom på behovet 
av och planering av parker och grönstruktur. En annan 
intressekonflikt är uppdelningen mellan det privata och 
offentliga rummet, där dessa tillsammans ska rymma 
många funktioner och ytan är begränsad.

Motsvarande fokusområde i Citylab: 
Platser

Relaterade dokument

• Torgstrategi för Lunds kommun

• FÖP – Öresundsvägen med omnejd – (Västerbro)

• Grönstruktur- och naturvårdsprogram för Lunds kommun
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Strategier för måluppfyllelse

Stadsbild 

• Västerbros offentliga rum, stråk och platser 
utformas för att skapa möten mellan människor och 
ge möjlighet till lek och rekreation.

• En hierarki av storkvarter som delas in i mindre 
kvarter. Storkvarteren avgränsas av stadsmässiga 
gator. Den inre delen av kvarteren är lugnare, 
med nedtonade kvartersgator och en ökad andel 
grönska. 

• För att ge ljus, rymd och utrymme för grönska 
skapas öppningar i bebyggelsen längs 
kvartersgatorna.

• Västerbros gatubild karaktäriseras av god 
arkitektur och variation. 

• Stadsdelens mötesplatser ska erbjuda en mångfald 
av funktioner och möjligheter för samutnyttjande. 
Det ges utrymme för förändring av aktiviteter över 
dygnet och året samt för olika kulturarrangemang.

• Utomhusytor för möten, sport, lek och kommersiella 
aktiviteter bör nås av direkt solljus och kunna ge 
skugga under sommarhalvåret. 

• Skapa lugna ljudmiljöer i Kobjers parker 
(Gustavshemsparken, Qvantenborgsparken 
och Slåtterbacken), de nya parkerna och på 
bostadsgårdarna. 

• Ett behagligt mikroklimat ska skapas, med särskild 
hänsyn till äldres och till barns behov. 

• Etablera och kommunicera Västra Esplanaden och 
andra tidiga stråk och offentliga och halvoffentliga 
platser för att öka anknytningen till och nyttjandet 
av området. 
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STADSRUM
Bebyggelsekvarter. 

Lokalgata/passage genom storkvarter. 
Schematiskt redovisad. Allmän eller kvartersmark.

Hållplatsläge, högklassig kollektivtrafik. Två noder som skapar flöden. 
Möjligheter till urbana platser med aktiviteter och centrumverksam-
heter.

Västra Esplanaden, pärlband av platser där grönskan tar plats och 
kulturmiljön synliggörs. Platser för möten och vistelsekvaliteter, kom-
mersiella lokaler vid noderna. Två entréer, en för staden och en för 
stadsdelen. 

Urbant gaturum. Traditionell innerstadsgata med trädplantering och 
stadig och jämn beyggelsekant. Verksamhetslokaler/kommersiella 
lokaler

Grönt gaturum. Trädplantering, plantering, platser för möten, vistelse-
kvaliteter. Kopplar till parkernas grönska.

Ny park

Bef. park

Skola/förskola

TEMA: STADSRUM
Bebyggelsekvarter

Lokalgata eller stråk med fokus på gång- 
och cykeltrafik. Schematiskt redovisad.  
Allmän eller kvartersmark.

 

Hållplatsläge, högklassig kollektivtrafik. 
Två noder som skapar flöden. Möjligheter 
till urbana platser med aktiviteter och 
centrumverksamheter.

Västra Esplanaden, pärlband av platser där 
grönskan tar plats och kulturmiljön synlig
görs. Platser för möten och vistelsekvaliteter, 
kommersiella lokaler vid noderna. Två entréer, 
en för staden och en för stadsdelen.

-

Urbant gaturum. Traditionell innerstadsgata 
med trädplantering och stadig och jämn 
bebyggelsekant. Verksamhetslokaler/
kommersiella lokaler.

Grönt gaturum. Trädplantering, plantering, 
platser för möten, vistelsekvarter.  
Kopplar till parkernas grönska.

Ny park

Befintlig park

Skola/förskola
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Gustavshem

Annedal

Verkstaden

Kugghjulet

Länsmannen
Separatorn 

Smörkärnan

Töebacken

Virket

Värmeväxlaren

Gustavshem

Annedal

Verkstaden Kugghjulet

Länsmannen

Separatorn 

Smörkärnan

Töebacken

Virket

Området präglas idag av stora 
fastigheter som bryts ner i mindre 
kvarter

Värmeväxlaren

Storkvarter bryts ner. Västerbro består idag av storkvarter som avgränsas 
av huvudgator. Dessa storkvarter ska brytas ner i mindre kvarter.

Bebyggelsen högre resp lägre för sol/skuggning, yttre kanter av kvarter 
har en skala medan skalan inom kvarteren är lägre, skapar ett inre 
lugnare rum

Tvärsektion över Västerbro. Bilden illustrerar de övergripande stadsrummen, från Fjelivägen i söder till Kobjers parker i norr. 
Bebyggelsens höjd väljs och utformas för att främja sol/skuggning av olika platser. Bebyggelsen möter de större stråken med 
högre kanter för att skydda bakomliggande miljöer. En lägre bebyggelse inom kvarteren främjar solnedstrålning i allmänna 
parker men bidrar också med ett intimare, lugnare stadsrum. 
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Sammanhängande stadsväv och koppling till 
omgivande områden
Västerbro ska vara en del av Lunds stadskärna. För att 
besökare ska röra sig genom stadsdelens stråk och använda 
dess torg och parker så behövs en sammanhängande stadsväv. 

• Stadens västra delar läks ihop genom gång-, cykel- och 
kollektivtrafikstråk i attraktiva gröna kopplingar, trygg 
offentlig miljö och bebyggelse i mänsklig skala. 

• Genom att Västerbro kopplas samman med sin omgivning 
skapas värden även för grannarna på Kobjer och på Väster. 
Innerstaden växer västerut. 

• Stadsbilden blir en förtätad variant av de omgivande stads
delarnas luftigare, gröna och bostads dominerade struktur.

-

• Den generella höjdskalan, i de områden där bostäder 
adderas samt längs planområdets huvudgator, föreslås 
vara 4-6 våningar med inslag av lägre och högre 
bebyggelse. Det motsvarar den traditionella innerstadens 
höjdskala och skapar förutsättningar för en urban karaktär 
och en trivsam stadsmiljö med ett behagligt mikroklimat.

• Parker och förskole- och skolgårdar ska inte skapa 
barriärer utan placeras så att människor enkelt kan röra 
sig genom Västerbro. 

• Där större gator korsas behöver bebyggelsen bidra till att 
skapa stadsrummen och binda ihop stadsväven genom 
tydligt markerade gatuhörn, dvs att bebyggelsen kommer 
ut i minst tre av fyra hörn i en gatukorsning. 

• Nya parker, liksom gatuträd, är en del av stadens, 
stadsdelens och kvarterens nät av grönska.

• Storkvarteren ska ha tydliga lokalgator och stråk 
för fotgängare och cyklister. 

Lundakaraktär 

• Blandning av bebyggelsehöjder och -typer hela vägen in i 
centrala staden. 

• Halvprivat förgårdsmark mot publika stråk bidrar till 
aktivering av bottenvåningar och av gaturummen i de 
mindre centrala delarna. 

• Gång- och cykel ska prioriteras genom att gaturum och 
bebyggelse längs de mest centrala kopplande stråken ska 
ge både upplevelserikedom och god framkomlighet. 

• Parker ska ge pauser i den täta väven. Omgivande stad 
vänder framsidor mot parkrummen. 

• Gator och stråk får brutna siktlinjer. 

Befintligt och nytt 

• Där det är möjligt ska viktiga stråk och platser, exempelvis 
Västra Esplanaden, byggas upp kring befintliga element 
eller utifrån identitetsskapande bebyggelse. 

• Bevarade byggnaders fasader ska utformas med hänsyn 
till kulturhistoriska värden. 

• Ny bebyggelse får stor betydelse för att forma den framtida 
stadsmiljön. Den ger ett samtida uttryck och får uppgiften 
att forma en attraktiv, urban stadsmiljö. Den bidrar till 
målsättningen om variation och mångfald och ska därför 
förhålla sig till kulturhistorisk utpekad bebyggelse på ett 
arkitektoniskt genomtänkt sätt. 

Stadsväven 
fortsätter

Plats i staden. Västerbro är en utökning av Lunds stadskärna.

Omgivningar. Från Västerbro är det nära både Lund C och stads-
kärnan och genom att utveckla Bjerredsbanans tidigare sträckning 
till huvudstråk för fotgängare och cyklister kopplar Västerbro även 
till stadsparken och områden söder och öster om stadskärnan.
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Verksamheter i bottenplan 

• Bottenvåningar i utpekade centrala 
lägen, exempelvis vid hållplatser 
och där huvudgator möts, ska ges en 
bjälklagshöjd som gör det möjligt att ha 
verksamhet i bottenvåningarna. I övriga 
Västerbro bör möjlighet skapas för 
verksamhetslokaler i korsningar. 

• Entréer och bostadsnära funktioner 
som bidrar till att levandegöra 
gaturummet (exempelvis tvättstuga, 
cykelrum eller gemensamhetslokal) ska 
placeras mot stråk och platser. 

Portar i väster och öster 

• Genom hela Västerbro löper huvud
stråket Västra Esplanaden. Längst i 
väster skapas en nod liksom ingång till 
stadsdelen, som dessutom fungerar 
som en västlig port till Lunds stad. På 
motsvarande sätt skapas en östlig nod 
och ingång till stadsdelen nedanför 
Kung Oskars bro. Dessa funktioner kan 
urskiljas med signaturbyggnader. 

-

Parker 

• Parkerna ligger synliggjorda och 
tillgängliggjorda från större allmänna 
stråk.

• Tydlig gräns mellan publikt och privat 
mot parken och med visuell koppling 
till bostadsgårdar. Bebyggelsen skalas 
ner på södersidorna av parkerna för att 
skapa soliga lägen. Blandad stadsbild

Den framtida stadsbilden blir en blandning av en förtätad 
variant av de omgivande stadsdelarnas luftigare, gröna 

och bostadsdominerande struktur och en mindre 
förtätad variant av stationsområdets sammanhållna 

kvartersstruktur. Karaktären av kvarterstad ökar med 
närheten till den centrala stadskärnan.

Kobjer

Medeltida

Stenstad

Sockerbruket
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Gatukaraktärer

Västra Esplanaden (arbetsnamn) 
Västra Esplanaden är stadsdelens huvudstråk med ett 
pärlband av allmänna platser, grönska, tydliga portar till 
stadsdelen och hållplatser för kollektivtrafik. Gatan planeras 
för att genom en etappvis och successiv utveckling ge stadsliv, 
platser för möten och vistelsekvaliteter och får en flikig form 
med en rad platser som ger en gatubild som blir unik för Lund.

• Längs med gatan framträder områdets industrihistoria i 
byggnader som helt eller delvis bevaras, vilket ger gatan 
en unik karaktär. Västra Esplanaden följer Bjerredsbanans 
tidigare sträckning och knyter an till Bjerredsparken.

• Gatan ska rymma verksamheter med tydliga stads
funktioner: skola, kiosk, förskola, inrättningar för 
vardagsärenden. 

-

• Verksamheter och lokaler fokuseras vid noder och entréer 
vänds mot gatan. 

• Bostadsentréer vänds ut mot Västra Esplanaden.

• Gatan ger prioritet åt gång- och cykeltrafik samt kollektiv
trafik, därefter angöringstrafik i båda riktningar. 

-

• Grönska, främst i gatans bredare delar och i lokalgator som 
ansluter in mot parker och skolgård. 

• Den norra sidan av gatan görs bredare för att ta vara på 
solljus. På denna sida av gatan ges plats för bland annat 
cykelbana i kombination med bilfält i båda riktningar, 
gångstråk, planteringar och uteserveringar.

Principbild över Västra Esplanaden. 
Den norra sidan av huvudstråket görs bredare  
för att ge mer plats för bland annat gångstråk, 
grönska och uteserveringar i ett pärlband av platser. 

Principsektion Esplanaden. Skala 1:200 (A3)

Gång
2 m

Gång
2 m

Breddad gång 
och/eller 
förgårdsmark 
varierar (m)

Träd
3 m 6,5 - 8,6 m

Träd
3 m

Cykelfartsgata
5 m

Cykelfartsgata
5 m

Principsektion - Västra Esplanaden. Den norra sidan av gatan görs bredare för att ta vara på solljus.
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Exempel på förgårdsmark i Nordhavn Köpenhamn. På bottenplanet ersätts balkonger av trappor.

Principsektion – lokalgata genom storkvarteren. Behov av förgårdsmark kan variera inom ett storkvarter.  
Avsmalnad körbana för bil och andra fordon minimerar motorfordonstrafik och ger istället möjlighet till grönska. 

Måsvägen 
Måsvägen har stark grön karaktär och förbinder nya parker på 
Västerbro med befintliga parker i närheten. I de lägen, främst 
korsningar, där bebyggelsen kommer fram till huvudgatan är 
bebyggelsen sammanhållen i gatuhörnen. 

Öresundsvägen, Bondevägen, Fjelievägen, Kaprifolievägen 
och Bryggaregatan 
Gena, övergripande huvudgator med strikt form där trädrader 
ger stadga. Mellanrum i bebyggelsen ger blickar in på 
gårdarna, gränder ger blickar in till parkerna. Fjelievägen 
är en av entréerna till staden och de verksamheter som 
är lokaliserade här har exponerat läge genom de större 
trafikströmmarna. 

Norra Ringen och Mobiliarondellen 
Stadsdelens gräns i väster men också stadens port i väster. 
Den nya västra porten tillsammans med ett nytt gatunät 
ersätter den nuvarande Mobiliarondellen, och möjligheter 
till stadsutveckling frigörs i områdets västra del. Även 
genomfarts leden Norra Ringen är ett exponerat läge 
för verksamheter.

Lokala stråk genom kvarter 
Längs de lokala gatorna och stråken genom storkvarteren 
ges plats för förgårdsmark. De lokala stråken kan tillgodose 
kvarterens behov av olika funktioner och skalan hålls nere för 
att minimera motorfordonstrafik och prioritera oskyddade 
trafikanter. Lokala stråk kan även vara stråk genom parker 
men då endast för fotgängare och cyklister. 

Principsektion lokalgatan. Skala 1:200 (A4)

Gång
2 m

Körbart
5 (3+2) m

Gång/Grönt/
UVS/Angöring

7 m

Förgårdsmark
2 m

Förgårdsmark
2 m



Tema: Blandstad
En stadsdel med funktionsblandat innehåll har 
goda förutsättningar att utveckla en levande, 
inkluderande och befolkad stadsmiljö. Västerbro som 
helhet planeras som blandstad. Handel och service 
kopplar till hållplatslägen och därmed noderna. 
Längs Västra Esplanaden läggs publika funktioner som 
skola, vårdcentral, uteserveringar och träningslokaler 
medan modern industri kan fokuseras längs de 
större trafikerade vägarna. 

Mål 4
Lunds kommun, fastighetsägare och byggaktörer stödjer 
social inkludering och sammanhållning i området.

Målrelaterade kvaliteter
I Lund finns en stark kultur att engagera sig i frågor som 
rör samhällsutveckling och ett stort intresse att föra en 
hållbar livsstil. Idag är fler aktiva föreningar lokaliserade på 
Västerbro, exempelvis Muslimsk center, Friskis och Svettis, 
Folkuniversitetet, Erikshjälpen. 

Målrelaterade utmaningar
Västerbro är idag inget bostadsområde. Hur får vi människor 
att redan tidigt i stadsomvandlingen knyta an till platsen och 
se på Västerbro som en stadsdel att flytta till? Det finns behov 
av och plats för många människors och gruppers engagemang, 
men hur arbetet ska bedrivas återstår att lösa.

Målrelaterade intressekonflikter 
Inga egentliga konflikter mellan aktörer, däremot kan det 
finnas skillnad mellan varje aktörs å ena sidan ambitioner och 
å andra sidan vilja och förutsättningar. 

Motsvarande fokusområde i Citylab: 
Lokal försörjning

Relaterade dokument 

• Förarbeten till ny översiktsplan:

• PM 2 Medborgardialog, PM 8 Stadsliv och möten, 
PM 17 Social hållbarhet

• LundaEko

Strategier för måluppfyllelse

Etappvis och strukturell förtätning 
Inledningsvis kommer ett flertal industriverksamheter att 
ligga kvar samtidigt som andra fastigheter förtätas med 
bostäder och kontor. En del av de befintliga fastigheterna 
bevaras för sitt kulturhistoriska värde, andra för att lämpar 
sig väl för nya verksamheter. De första etapperna av förtätning 
kan påbörjas utan att dessa fastigheter och verksamheter 
påverkas negativt. Strukturplanen håller sig därför, med några 
undantag, till befintliga gatustrukturer och fastigheter. 

Även förtätningen ska bidra till blandstaden. I strategiska 
lägen vid exempelvis hållplatser ut mot regionala vägar så 
som Norra Ringen, Fjelievägen och Kaprifolievägen, bör 
arbetsplatser finnas. 

Levande och aktiv stadsdel 
Västerbros nya identitet utvecklas över tid, från dagens 
verksam hetsområde till framtidens funktions-
blandade stadsdel. 

För att etablera stadsdelen tidigt och integrera den i den 
omgivande staden så bör dess karaktär skapas etappvis, 
genom permanenta eller provisoriska lösningar. Lösningarna 
anpassas till platsens läge i området och till eventuella 
befintliga karaktärsgivande byggnader och miljöer.

24 Västerbro
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• Läget är centralt men inte centrum. På sikt blir området 
en sammanhängande del av Lunds innerstad. 

• Fokus på blandstad är särskilt tydligt vid noder, 
hållplatslägen samt längs Öresundsvägen, Fjelievägen 
och Norra Ringen. Vid noderna finns en högre aktivitet 
av stadsliv. Bebyggelsen vid noderna ska ha publika 
verksamheter i bottenvåningarna. 

• I området ska skapas en spännvidd och kontrast mellan 
industrikänsla, innerstad och lummig grönska i en 
intressant blandning av gammalt och nytt. 

Verksamheter och arbetsplatser 

• Västerbro ska fortsatt erbjuda många arbetsplatser 
för kommunens och regionens invånare och om möjligt 
hålla kvar befintliga hyresgäster som fungerar ihop 
med blandstadskoncept. 

• Personintensiva arbetsplatser ska koncentreras till 
hållplatslägen. 

• Modern industri kan lokaliseras exempelvis längs 
Fjelievägen och Norra Ringen, som båda är bullriga 
lägen med goda möjligheter till skyltning mot större 
genomfarts- och huvudgator i staden. 

• Fördelningen av verksamheter är olika inom området 
för att uppnå olika karaktärer. Den västra delen av 
området får störst koncentration av verksamheter. 

Bostäder 

• Bostadsutbudet ska vara varierat och bestå av olika 
upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar. 

• En blandning av bostäder och verksamheter 
eftersträvas. Bostäder respektive verksamheter 
planeras i strategiska lägen enligt kartan här bredvid.

Qvantenborgsparken Slåtterbacken

Gustavshemsparken

Öresundsvägen
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FÖRSKOLA

FÖRSKOLA

FÖRSKOLA

FÖRSKOLA

FÖRSKOLA

SKOLA

Porten till 
staden

Porten till stadsdelen
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Bebyggelsekvarter. För stadsliv och trygghet ska bostäder finnas 
mot huvudstråk och nya och befintliga parkrum.

Bebyggelsekvarter.  Plats för modern icke-störande industri ska 
finnas. 

Bebyggelsekvarter. Möjlighet för koncentration av arbetsplatser/-
modern industri/icke störande verksamheter (i huvudsak ut mot 
större trafikerade vägar) 

Hållplatslägen för högklassig kollektivtrafik. Strategiskt viktig plats 
för blandad stad med fokus på verksamhetslokaler och kommer-
siella bottenvåningar.

Förskolekvarter. Kombination förskola, bostäder och verksamhet-
slokaler. Bostäder eller verksamheter ovanpå förskola och/eller ut 
mot huvudstråk.

Skolkvarter. Kombination skola, föreningslokaler och idrottslokaler.

Centrumverksamhet i bottenvåning ska finnas i strategiska lägen 
vid huvudstråk och vid hållplatser.

BLANDAD STAD

TEMA: BLANDSTAD
Bebyggelsekvarter. För stadsliv och trygghet 
ska bostäder finnas mot huvudstråk och  
nya och befintliga parkrum.

Bebyggelsekvarter. Plats för modern 
icke-störande industri ska finnas. 

Bebyggelsekvarter. Möjlighet för 
koncentration av arbetsplatser/modern 
industri/icke störande verksamheter  
(i huvudsak ut mot större trafikerade vägar)

Hållplatslägen för högklassig kollektivtrafik. 
Strategiskt viktig plats för blandad stad 
med fokus på verksamhetslokaler och 
kommersiella bottenvåningar.

Förskolekvarter. Kombination förskola, 
bostäder och verksamhetslokaler.  
Bostäder eller verksamheter ovanpå förskola 
och/eller ut mot huvudstråk.

Skolkvarter. Kombination skola, 
föreningslokaler och idrottslokaler.

Centrumverksamhet i bottenvåning i 
strategiska lägen vid huvudstråk  
och vid hållplatser.
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Tema: Bevarande
Områdets kulturhistoria blir en av flera grunder för 
stadsutvecklingen. Genom att bevara kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader skapas utgångspunkt för en 
mångfald av arkitektoniska uttryck och verksamheter. 

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer kan om 
möjligt bevaras, restaureras och ges nya innehåll som stärker 
stadsdelens nya funktioner. I området skapas en spännvidd 
och kontrast mellan industrikänsla, innerstad och lummig 
grönska, gammalt och nytt. Även verksamheter som fungerar 
ihop med målbilden om en blandad stad bör bevaras. 

Fokus för bevarande är områdets huvudaxel Västra 
Esplanaden. Här lyfts områdets industrihistoria fram vilket 
gör att gatans karaktär skiljer sig från andra gator. 

Mål 5
Områdets karaktär av industrihistorisk miljö bygger på att 
väsentliga delar av de industrihistoriska miljöerna bevaras 
och ges nya funktioner i den förtätade stadsdelen

Målrelaterade kvaliteter
Miljöerna på Västerbro är efterföljare till de äldre industri
miljöerna i stadskärnan och en länk till de nyare områdena. 
Då industrierna på Västerbro anlades var man noga att 
separera verksamhet från boende och den gröna remsan 
mellan Kobjer och Öresundsvägen är ett tydligt uttryck 
för detta.

-

Genom att integrera delar av de kulturhistoriska värdena 
i den omvandlade stadsmiljön kan området få en historisk 
förankring som kan bidra till stadsdelens karaktär. De äldre 
byggnaderna kommer att berika stadsdelen historiskt, 
estetiskt och arkitektoniskt. Samt fungera som en koppling 
mellan den nya bebyggelsen och den äldre bebyggelsen 
i stadskärnan.

Målrelaterade utmaningar
Den nya bebyggelsen behöver lyhört ta sin utgångspunkt från 
den unika platsen, profilera den nya stadsdelen och möta de 
nutida behoven och framtida önskemålen. Detta kräver dock 
höga ambitioner över tid.

Omvandlingen bedöms ge upphov till negativa konsekvenser 
för industriarvet. En uppenbar risk med omvandling är att 
industriarvets värden går förlorade och därmed möjligheten 
att skapa en miljö med karaktär, känsla av etablering och 
förankring.

Målrelaterade intressekonflikter
Lunds kommun och berörda fastighetsägare har delvis 
olika ståndpunkter i frågor om bevarande av byggnader och 
miljöer. Lösningar behöver tolereras av båda parter samtidigt 
som de ska uppfylla de målbilder som den fördjupade över
siktsplanen anger. Ett exempel är de kostnader som uppstår 
för att bevara, sanera och ställa om äldre industribyggnader 
till nya funktioner.

-

Motsvarande fokusområde i Citylab: 
Kulturvärden

Relaterade dokument

• Bevaringskommitteens utlåtande och inventering av 
kulturhistorisk värdefull bebyggelse

• Fördjupad antikvarisk förundersökning Västerbro, 
20180323

• PM Västerbro bevarande (med bevarandemodell)

Exempel på bevarande från Lodz i Polen 
Textilindustribyggnader från 1870-talet har byggts om och 

på och är numera ett centrum för kultur, nöje och handel.
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Kulturmiljön och bevarandefrågan 
i förändringsprocessen

Med kulturmiljö menas den miljö som människor 
påverkat – en byggnad, en plats eller ett landskap. På 
Västerbro är miljön präglad av industrihistoria, med 
platser och byggnader som representerar spår efter 
människor och deras verksamheter, som fysiska spår 
eller som berättelser. Det som vi gemensamt väljer att 
dokumentera eller bevara till kommande generationer 
är de delar av kulturarvet som vi tillmäter kulturvärde. 
Kulturvärde är sammansatt av:

• kulturhistoriska värden (vad kan en byggnad eller miljö 
ges oss för kunskap om tidigare verksamheter och 
människor som funnits här? Hur tydlig är den? Vilka 
delar ger mest information, exempelvis skorsten, 
fasadutformning, eller planlösning?)

• estetiska värden (rumsliga och visuella aspekter) 

• sociala värden (hur människor använder och upplever 
miljön). 

Motiven för att bevara och utveckla befintliga miljöer 
på Västerbro styrs av olika sammanvägda intressen och 
behov, samt av att miljöernas kulturhistoriska värden 
testas mot i vilken mån de har:

• en placering som gynnar upplevelsen av den industri
ella karaktären i viktiga stråk eller siktlinjer.

-

• estetiska upplevelsevärden eller potentiella estetiska 
upplevelsevärden (förvanskade inklädnader eller 
andra byggnader som idag skymmer) 

• komponenter som ingår i en helhet där den industri
ella karaktären kan upplevas. 

-

Dessa kriterier ställs successivt i relation till en miljös 
föroreningsgrad och saneringsbehov, tekniskt skick 
och förutsättningar för att rymma nya funktioner. 
Bevarandet ska även ställas i relation till avvägningen 
mellan allmänna och enskilda intressen. Västerbro 
ingår i den del av Lunds kommuns kulturmiljöprogram 
som heter ”Industrimiljöer i Lund” 2007. Ett underlag 
som ska tjäna som riktlinje för byggnadsnämndens 
beslut om kulturhistoriska värden i miljön togs fram 
2014 av bevaringskommittén. Utifrån detta gjordes 
en fördjupning 2018 för att mer i detalj genomlysa 
områdets kulturhistoriska värden. 
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FÖRDJUPAD ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING

Kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Byggnad som ingår i, eller tillsammans 
med andra, bygger upp en Kulturhistoriskt värdefull miljö.

Kulturhistoriskt värdefull gatusträckning eller platsbildning, Bjerredsbanans sträckning

Gårdsrum eller plantering av kulturhistoriskt och/eller miljömässigt värde

TEMA: BEVARANDE, FÖRDJUPAD ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING
Kulturhistoriskt värdefull byggnad 
eller byggnadsdel

Byggnad som ingår i, eller tillsammans 
med andra, bygger upp en kulturhistoriskt 
värdefull miljö

Kulturhistoriskt värdefull gatusträckning eller 
platsbildning, Bjerredsbanans sträckning

Gårdsrum eller plantering av kulturhistoriskt 
och/eller miljömässigt värde
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Strategier för måluppfyllelse

Befintligt möter nytt 
En kombination av gammal och ny bebyggelse och verk
samhet. Bostads- och verksamhetsmiljöer inspireras av 
platsens industrihistoria, och gör stadsdelen unik i Lund. 

-

Bevarande 
Områdets industrihistoria lyfts särskilt fram längs Västra 
Esplanaden. Bebyggelsen blir karaktärsgivande för Västra 
Esplanaden och kan bidra till att särskilja stråket från 
andra gator i området. Bevarad bebyggelse kan exempelvis 
användas för publika funktioner, för att synliggöra områdets 
industrihistoria för allmänheten. 

• Ändringar av den historiska bebyggelsen ska utföras så 
att platsens industriella historia förblir avläsbar. 

• Bevarade byggnaders fasader ska utformas med hänsyn 
till kulturhistoriska värden. 

• Bevarade byggnader kan med fördel samlokaliseras 
med gröna miljöer eller platser för att ge dem ett nytt 
sammanhang och synliggöra bebyggelsen. 

• Verksamheter/byggnader som inte innehåller störande 
verksamheter ska ges möjlighet att bevaras som en del 
av blandstaden. 

• Befintliga utbildnings- och förenings, kultur- och 
fritidsverksamheter bör bevaras i området. 

• Befintliga alléer och trädrader bevaras och utvecklas.

Nytt 

• Ny bebyggelse ska förhålla sig på ett arkitektoniskt 
genomtänkt sätt till befintlig bebyggelse både vad gäller 
höjd och uttryck. 

• Bebyggelsen längs med Västra Esplanaden liksom viktiga 
byggnader för publika funktioner/samhällsservice kan 
förhålla sig till industrihistorien genom att exempelvis 
inspireras av, spegla eller kontrastera mot industrihisto
rien arkitektoniskt. 

-

• Områdets industrihistoria speglas i nya plats-, 
kvarters-och gatunamn

I Carlsbergsområdet i Köpenhamn  
har industrimiljöer bevarats

Bilderna visar samma plats, "Bag Elefanterne", 
före och efter omvandlingen.
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Vad ska bevaras?

Bevarande kan diskuteras och prioriteras 
utifrån följande modell:

1. Huvudsakligen bevarande, restaurering och 
återanvändning av byggnad: Detta innebär 
att ändringar för miljösanering, energi
effektivisering, tillgänglighet, brandsäkerhet 
och funktionsanpassning görs med inriktning 
att bevara byggnadens karaktärsdrag så 
som dem som identifierats i fördjupad 
antikvarisk  förundersökning. Syftet är att 
bevara byggnaden och dess fysiska uttryck 
för möjligheten att säkerställa möjligheten till 
identifikation med platsens tidigare historia. 

-

2. Partiellt bevarande, restaurering och 
återanvändning av byggnad: Detta innebär 
att ändringar för miljösanering, energieffek
tivisering, tillgänglighet, brandsäkerhet och 
funktionsanpassning görs med inriktning på 
att beakta samt bevara byggnadens karaktärs
drag så som dem som identifierats i fördjupad 
antikvarisk förundersökning. Syftet är att 
bevara hela eller delar av byggnad och dessa 
fysiska uttryck för att säkerställa möjlighet till 
identifikation med platsens tidigare historia.

-

-

3. Dokumentation och markering i fysiska miljön 
av byggnadens/verksamhetens utbredning:  
I de fall andra samhällsintressen väger tyngre 
än kulturhistoriska värden, dokumenteras 
miljön inför förändring som en komplettering 
av fördjupad antikvarisk förundersökning. 
Med utgångspunkt i dokumentation 
analyseras vilka element eller strukturer 
som kan återspeglas i den nya miljön, det kan 
exempelvis handla om tidigare byggnaders 
yttre begränsningar(fotavtryck), material, 
kulör, visualiseringar med växtmaterial, 
modeller för en temalekplats.
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BEVARANDE
Bebyggelsekvarter

Lokalgata/passage genom storkvarter. 
Schematiskt redovisad. Allmän plats eller kvartersmark.

Västra Esplanaden. Fokus på att synliggöra och lyfta fram områdets 
industrihistoria. 

Byggnad/miljöer som identifierats som kulturhistoriskt värdefull enligt 
fördjupade antikvarisk förundersökning. Bjerredsbanans tidigare 
sträckning utgör även en del av identifierad kulturhistoriskt värdefull 
sträckning.

Bevarad grönska

Ny park

ETAPP
Etapp 2,   2030 - 

TEMA: BEVARANDE
Bebyggelsekvarter

Lokalgata eller stråk med fokus på gång-  
och cykeltrafik. Schematiskt redovisad. 
Allmän eller kvartersmark.

Västra Esplanaden. Fokus på att synliggöra 
och lyfta fram områdets industrihistoria.

Byggnad/miljöer som identifierats som 
kulturhistoriskt värdefull enligt fördjupade 
antikvarisk förundersökning.  
Bjerredsbanans tidigare sträckning utgör 
även en del av identifierad kulturhistoriskt 
värdefull sträckning.

Bevarad grönska

Ny park
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Tema: Mobilitet
Västerbro ska ha en trafiksäker stadsmiljö som är lätt 
att orientera sig i. Gång-, cykel- och kollektivtrafik ska 
prioriteras och erbjudas ett tillgängligt, gent, enkelt, 
tryggt och snabbt sätt att ta sig fram.

Mål 6
För boende och yrkesverksamma är det lätt att välja ett 
klimatsmart resande för att bidra till kommunens mål om 
ett fossilbränslefritt transportsystem till år 2030.

Målrelaterade kvaliteter
En stadsbusslinje trafikerar Västerbro liksom två regionbuss
linjer och en stadsbusslinje som kör längs Fjelievägen i sydväst. 
Det är gångavstånd mellan Lund C och de östra delarna av 
området samt cykelavstånd från hela området till Lund C. 
Två av stadens huvudcykelstråk sträcker sig längs sydvästra 
respektive norra delen av området och ett nät av gångbanor 
och gångvägar täcker området. 

-

Målrelaterade utmaningar
Behovet av transporter kommer öka och måste därmed mötas 
i takt med att området utvecklas, samtidigt som de första 
Västerbroborna ska kunna resa hållbart. För att transport
systemet ska stödja stadsutvecklingens mål behöver de flesta 
resor göras med gång- och cykel eller kollektivtrafik, vilket 
därmed måste genomsyra planering och genomförande och 
engagera alla intressenter.

-

Det behövs ett högkvalitativt kollektivtrafikstråk genom 
det tätbefolkade området.

En betydande del av motorfordonstrafiken mellan det 
nationella vägnätet Norra Ringen (E6.02) och regionala 
vägnätet (väg 103 och 108) och staden passerar genom 
Västerbro. En utmaning är att hantera godstransporter med 
lastbil samtidigt som stadsdelen utvecklas och befolkas. 
En stor utmaning är att åstadkomma en ny struktur för 
motorfordonstrafikens kopplingar till Norra Ringen (E6.02).

Målrelaterade intressekonflikter
När hållbara trafikslagen som gång, cykel och kollektivtrafik 
prioriteras minskar samtidigt motorfordonstrafikens fram
komlighet. Befintliga verksamheter och handel i området är till 
viss del beroende av att kunder ankommer med bil för köp av 
skrymmande varor.

-

Motsvarande fokusområde i Citylab: 
Transporter

Relaterade dokument

• Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun (2018)

• PM 10 till ÖP 2018 om hållbar energi och PM 11 om 
Mobilitet och infrastruktur

• LundaMaTs

• LundaEko

Strategier för måluppfyllelse
Det är viktigt att utveckla kopplingar mot de omgivande 
områdena; Lund C och Lunds centrum, Nova och stadsdelarna 
Kobjer, Gunnesbo och Papegojelyckan. 

En ny mobilitetsstrategi för Västerbro blir ett verktyg för 
planering och utbyggnad av området så att målen om hållbart 
resande kan uppfyllas. 

Gaturummet 

• Stadsmiljön är planerad med människan i centrum. 
Gaturummen är i första hand utformade för fotgängare och 
cyklister. 

• Gator ska i huvudsak utformas i enlighet med gatusektio
nerna. Lokalgator utformas som lågfartsgator där gående 
och cyklister prioriteras. 

-

• Gatustrukturen ska erbjuda möjligheter att angöra 
fastigheterna med bil. 
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Fotgängare och cyklister  

• På Västra Esplanaden, liksom på lokalgator och passager 
genom storkvarter, ska biltrafiken vara underordnad 
fotgängare och cyklister. På huvudgator ges biltrafiken 
mer utrymme, men gång- och cykeltrafik ska även här 
ges mycket goda förutsättningar. 

• Cykelvägar ska ansluta till det regionala cykelvägnätet. 

• Elever och barn ska ha en trygg väg till skola, förskola 
och fritidsaktiviteter. 

• De stora vägarnas barriäreffekter ska minskas 
genom bättre gång- och cykelkopplingar. 

• Gena kopplingar ska skapas för fotgängare och 
cyklister över större trafikerade vägar som leder 
till Fågelskolan och Lerbäcksskolan. 

• Kopplingar för fotgängare och cyklister mot Nova och 
över Norra Ringen ska förbättras och också stärka 
Västra Esplanadens kraft som huvudaxel genom 
området. Initialt ansluter Västra Esplanaden via 
Fjelievägen men längre fram i tiden ansluter den till nytt 
gatunät vid köp c entrumet Mobilia vid Traktorvägen. 

• Det ska finnas alternativa färdvägar under dag- 
respektive kvällstid för fotgängare och cyklister. 

• Huvudgator har en genomfartsfunktion men tillåter 
samtidigt fotgängare och cyklister att röra sig längs 
med och tvärs rummets riktning.

• Utbyggnaden av gator, parker, kollektivtrafik med 
mera ska genomföras i etapper så att mobiliteten inom 
området säkerställs redan från första inflyttning.
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Stråk för högklassig kollektivtrafik 

Västra Esplanaden, platser för möten och vistelsekval-
iteter. Fokus på gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Genomfartsgata 

Huvudgata 

Huvudgata, smalare körbana

Lokalgata/passage genom storkvarter. Integrerat frirum
Schematiskt redovisad. Allmän plats eller kvartersmark.

Hållplatsläge högklassig kollektivtrafik

Gemensam parkeringsanläggning. Streckad linje visar 
300 m fågelväg.

Befintlig park 

Ny park

TEMA: MOBILITET, TRAFIKHIERARKI
Stråk för högklassig kollektivtrafik

Västra Esplanaden, platser för möten och 
vistelsekvaliteter. Fokus på gång- cykel och 
kollektivtrafik.

Genomfartsgata

Huvudgata

Huvudgata, smalare körbana

Lokalgata eller stråk med fokus på gång- 
och cykeltrafik. Schematiskt redovisad. 
Allmän eller kvartersmark..

 

Hållplatsläge högklassig kollektivtrafik

Gemensam parkeringsanläggning.  
Streckad linje visar 300 m fågelväg.

Befintlig park

Ny park
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6.5

20.5 m

Principsektioner för 
huvudgatorna i området
I gaturummen ges mer utrymme för fotgängare 
och cyklister.

Öresundsvägen
 

Bondevägen  Måsvägen  

Tillägg: Förgårdsmark min 0,5 m. 
Avsmalnad körbana, tidigare 4+1+4.

32 Västerbro
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Västra Esplanaden 

• Områdets bärande struktur är Västra Esplanaden som 
ska vara ett gång-, cykel- och kollektivtrafikstråk. 

• På Västra Esplanaden planeras för högklassig kollektiv
trafik med eventuell framtida förlängning till Bjärred. 
Höjd tas för två hållplatslägen i anslutning till områdets 
entré i öster och på sikt vid korsningen med Bondevägen i 
väster. Cykel- och kollektivtrafiken ska prioriteras för att 
tidsmässigt konkurrera med bil. I övrigt ska behörighets
trafik kunna rymmas. 

-

-

• Resan mellan innerstaden och Pilsåker/Gunnesbo blir 
gen, trygg och trevlig upplevelse för gående, cyklister och 
kollektivtrafikresenärer längs med Västra Esplanaden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kollektivtrafik

Etablera kollektivtrafik så tidigt som möjligt. Öresundsvägens 
nya sträckning ger Västerbro en ny kollektivtrafiklösning:

• Stadsbuss i Västerbro: ljusgrön linje.

• Stadsbuss och regionbuss på Fjelievägen: mörkgrön och 
gul linje.

• Högklassig kollektivtrafik med hållplatslägen längs Västra 
Esplanaden: streckad linje med röda cirklar/prickar.
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SKOLA
600 elever

12 000 kvm friyta

+
6000 kvm friyta

FÖRSKOLA
6 avd

4000 kvm friyta

FÖRSKOLA
6 avd

4000 kvm friyta

FÖRSKOLA
6 avd

4000 kvm friyta

FÖRSKOLA
4 avd

3000 kvm friyta

FÖRSKOLA
6 avd

4000 kvm friyta
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Esplanaden, platser för möten och vistelsekvaliteter. 
Gångbanor, cykelfartsgator tillsammans med högklassig 
kollektivtrafik.

Separerad gång- och cykelbana

Cykelfartsgata

Integrerad gång- och cykelväg (i park)

Hållplatsläge högklassig kollektivtrafik.

Lokalgata/passage genom storkvarter. Integrerat frirum
Schematiskt redovisad. Allmän eller kvartersmark.

Befintlig park

Ny park

Skola/ förskola 

Mobilitet- gång och cykel

TEMA: MOBILITET, GÅNG OCH CYKEL
Esplanaden

Separerad gång- och cykelbana

Cykelfartsgata

Integrerad gång- och cykelväg (i park)

Hållplatsläge högklassig kollektivtrafik

Lokalgata eller stråk med fokus på gång-  
och cykeltrafik. Schematiskt redovisad. 
Allmän eller kvartersmark..

Befintlig park

Ny park

Skola/förskola
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Parkeringsanläggningar ges hög arkitektonisk höjd och kan rymma mer än bilar. 
Tak kan utformas som lekplats, utegym och utsiktsplats och bottenplan göras 
öppnas för publika verksamheter. Här ett exempel från Nordhavn i Köpenhamn.

Parkering 
För att nå ambitionerna om hållbar mobilitet och leva upp 
till strategierna för området krävs ett engagemang och en 
delaktighet från områdets intressenter. 

• Kommunens aktuella parkeringsnorm ska följas. 

• Fastighetsägarna ska tillsammans med kommunen arbeta 
för effektiva och låga parkeringstal för bil genom att i ett 
tidigt skede planera för mobilitetsåtgärder exempelvis 
bil- och cykelpooler. 

• Parkeringar för bil ska huvudsakligen ske på kvartersmark 
i mobilitetshus alternativt i underjordiskt garage. 
Valet är frivilligt för fastighetsägaren men parkerings
lösning i mobilitetshus ska i så fall vara fördelaktiga och 
attraktiva för både fastighetsägare och p-gäst.

-

• Mobilitetshus kan fungera som publika platser eller 
multifunktionella byggnader, exempelvis kan tak 
nyttjas för park/aktiviteter. Bottenvåningarna ska 
kunna användas för bilpoolsbilar, cykelpoolscyklar och 
publika verksamheter.

• Parkeringsanläggningar som kan nyttjas av nya boende 
ska etableras tidigt för att undvika oplanerade mark
parkeringar, medverka till en hållbar parkeringssituation 
och ge en god stadsmiljö. Efterfrågan på parkering bör 
följas upp etappvis under exploateringen för att ta hänsyn 
till eventuella förändringar i resvanor. 

-

• Cykelparkering, både på kvartersmark och på allmän plats
mark, ska ges hög tillgänglighet och goda kvaliteter som 
underlättar för cyklister, så som laddstolpar för elcykel. 

-

• Parkering och angöring på allmän platsmark och längs 
gatorna kan ordnas för att säkra tillgänglighet för 
rörelsehindrade och för att i viktiga lägen understödja 
handelsverksamhet och behovet av varutransporter. 

• Angöring med motorfordon till skolor och förskolor ska 
ordnas utanför skolområdet, så att närmiljö runt skolan 
blir trygg och säker. 
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Tema: Grönstruktur och 
dagvattenhantering
Västerbro ska få nya parker som kopplar till grön
struktur i omgivningen. Tillsammans med befintliga 
parker och större grönområden i närheten ger de nya 
parkerna Västerbro olika parkkaraktärer. Parkernas 
främsta syfte är rekreation. Stadsdelen behöver även 
beredskap för att hantera såväl regnvatten i normala 
mängder som skyfall. 

-

Mål 7
Nya och bevarade parker är varierade och mångfunktionella 
med förutsättningar för ekosystemtjänster för exempelvis 
människors sociala välbefinnande och hälsa.

Målrelaterade kvaliteter
Inom området finns väl uppväxta träd. Särskilt träd i alléer 
och i trädrader längs gator är en viktig kvalitet och ger en 
etablerad karaktär för området. I norr finns ett stort parkstråk 
som fungerar som buffert mot industriområdet för bostadsom
rådet i Kobjer. Parkstråket är långsmalt och är varken särskilt 
använt eller tillräckligt bullerdämpande. 

-

Målrelaterade utmaningar
Området är kraftigt hårdgjort. Den befintliga grönytan kan 
inte tillgodose behovet av parkmark/friyta hos en ökad befolk
ning. Borttagningen av befintliga grönytor ger ytterligare 
utmaningar. 

-

I det fortsatta arbetet med Västerbro är det viktigt att 
säkerställa ytor som levererar ekosystemtjänster för Lunds 
befolkning över tid. Särskilt fokus behöver läggas på att 
skapa funktionella kombinationer av ekosystemtjänster, att 
tillräckligt mycket av tjänsterna kommer allmänheten till 
nytta och att leverans och kvalitet av tjänster säkerställs 
över tid. Nästa steg bör vara att definiera områdets nya 
grönstruktur närmare och jämföra den med de värden som 
området har idag.

Målrelaterade intressekonflikter 
Önskemål om hög exploatering med bostäder och verksam
heter ställer stora krav på samverkan mellan alla aktörer 
för att området ska bli så attraktivt som möjligt och ge 
förutsättningar för olika ekosystemtjänster. 

-

Motsvarande fokusområde i Citylab: 
Grön- och blåstruktur

Relaterade dokument

• Lunds kommuns lekvärdesfaktor för skolgårdar

• Grönstruktur- och naturvårdsprogram för Lunds kommun

• Utvärdering och analys ekosystemtjänster på Västerbro 

• Ekosystemtjänstutredning 2018-04-11: Förslag för stärkta 
ekosystemtjänster i ny stadsdel i Västerbro, Lund

• Grön- och blåytefaktor för Västerbro

• Dagvattenplan

Mål 8
Västerbro är robust inför klimatförändringarnas effekter 
så som ökad nederbörd, fler extrema skyfall, ökade 
temperaturer och värmeböljor. 

Målrelaterade kvaliteter
Inom området finns idag få kvaliteter att lyfta fram avseende 
klimatanpassning. Nya parker i området kan anpassas för att 
ta hand om översvämningar i händelse av skyfall, även till viss 
del befintliga grönytor. 

Målrelaterade utmaningar
Enligt kommunens översvämningskartering behövs stora 
förbättringsåtgärder inom området då det idag är det 
område i Lunds stad med störst andel hårdgjord yta och ett 
av de sämst klimatanpassade. Delar av området blir kraftigt 
översvämmat redan vid ett 50-årsregn. Skyfallsvatten rinner 
från östra delar av Lund in till Västerbro och vidare ut mot 
Höje å. Eftersom området är kraftigt hårdgjort har det även 
sämre förutsättning att hantera värmeböljor och normala 
nederbördsmängder.

Den så kallade Äppellunden är en del av befintligt parkstråk 
mellan Västerbro och Kobjer. 
 
 
 
Målrelaterade intressekonflikter 
Önskemål om hög exploatering med bostäder och verksam
heter ställer stora krav på samverkan för att genomföra olika 
former av klimatanpassningar.

-

Motsvarande fokusområde i Citylab: 
Klimatanpassning

Relaterade dokument

• Översvämningskartering

• Dagvattenplan Lunds kommun 

• Översvämningsplan Lunds kommun

• Ekosystemtjänstutredning 2018-04-11: Förslag för stärkta 
ekosystemtjänster i ny stadsdel i Västerbro, Lund

• Åtgärdsplan för översvämningsplan, Västra stråket 
(under framtagande 2018)
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Mål 9
Mark och byggnader är sanerade och efterbehandlade, och 
material liksom produkter är valda för att undvika spridning 
av miljö- och hälsovådliga ämnen. 

Målrelaterade kvaliteter
Att Västerbro är ett utvecklingsområde som helt omvandlas 
ger goda förutsättningar för val av produkter och material. Det 
gör också att det finns goda förutsättningar, exempelvis plats, 
för effektiv sanering och efterbehandling av förorenad mark.

Målrelaterade utmaningar
Inom området finns kraftigt förorenad mark och eventuellt 
förorenade kulturhistoriskt intressanta byggnader. För att 
sanerad mark inte återigen ska förorenas av intilliggande mark 
behöver saneringen ske efter en utarbetad plan. 

Målrelaterade intressekonflikter 
Kan uppstå runt ansvar och kostnader.

Motsvarande fokusområde i Citylab: 
Produkter – giftfri miljö

Relaterade dokument

• LundaEko

• Avfallsplan för Lunds kommun

• Lunds kommuns kemikalieplan 
– LundaKem (under framtagande 2018)

Mål 10
Hanteringen av dagvatten är resurseffektiv, långsiktigt 
hållbar, säker och trygg för människor och miljö. 

Målrelaterade kvaliteter
Västerbro ligger inom område för kommunala vattenlednings
nätet med separata ledningar för spill respektive dagvatten. 
Lunds kommun har också en plan för säkrad vattenförsörjning 
som Lunds kommun, Sydvatten och VA Syd arbetar efter. 

-

Lunds stad är uppdelat i 15 avrinningsområden för 
dagvatten. Västerbro upptar stora delar av ett av dessa 
avrinningsområden (kallat A10). VA Syd ska i framtiden 
förbättra fördröjning med en dagvattendamm vid utflödet 
av dagvattensystemet norr om Rinnebäcksravinen. För att 
förbättra det problematiska lokala utgångsläget behöver dock 
dagvattnet även fördröjas och renas inom området, såväl på 
allmän platsmark som på kvartersmark. 

Dagvattnet från området är idag ett av de mest förorenade 
i Lund. Föroreningar till dagvattnet kommer framförallt från 
stora vägar och parkeringsplatser men även från verksamhets
mark. Dagvattnet leds till Höje å.

-

Målrelaterade utmaningar
Området har idag en hög andel hårdgjorda ytor. Det finns mark 
som är kraftigt förorenad och sanering krävs innan dagvattnet 
kan tas om hand lokalt. I ett allt varmare klimat kan vatten 
ibland bli en bristvara. 

Målrelaterade intressekonflikter 
Ekologiska och ekonomiska intressen kan kollidera i och med 
att dagvattenhanteringen bör lösas innan problemen uppstår 
samtidigt som investeringarna för detta är stora. 

Motsvarande fokusområde i Citylab: 
Vatten

Relaterade dokument 

• Lunds fem vattenplaner 

• LundaEko

• Ekosystemtjänstutredning 2018-04-11: Förslag för stärkta 
ekosystemtjänster i ny stadsdel i Västerbro, Lund
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Strategier för måluppfyllelse; grönstruktur 

En sammanhängande väv 

• En sammanhållen grönstruktur skapas och 
knyter samman parkstråket söder om Kobjer med 
Rinnbäcksravinen och Vildandsparken. 

• Parkerna ska bli en del av ett nätverk av gröna 
stadsrum liksom lokala målpunkter i västra Lund. 

Privat och publikt 

• Alla parker, även de befintliga, blir tydligt publika 
rum genom att ny bebyggelse och förgårdsmark 
utformas med tydlig kant mellan privat och publikt 
så att även förbipasserande ska känna sig välkomna 
att stanna till. 

Funktion och karaktär 

• Parkerna ska ha utrymme för flera olika funktioner 
samtidigt, så som bollspel, lek, vila och umgänge. 
Grönstrukturen ska ha flera funktioner och bidra 
med kulturella och reglerande ekosystemtjänster, 
med plats för biologisk mångfald och samtidigt 
rymma stora träd, gräsytor och planteringar. 

• Parkerna omges främst av bostadsbebyggelse,  
som i de flesta fall har entréer mot parkerna.
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17-11-24 Utkast Strategiplan

GRÖN- OCH BLÅSTRUKTUR
Bebyggelsekvarter.

Ny park.

Befintlig park.
 
Skola. 600 elever. Skolgård bidrar med gröna kvalitet.

Förskola. 4-6 avdelningar. Integrerat i bebyggelsekvarter, närhet 
gård-park

Gröna gaturum

Grön koppling mellan befintliga och nya parker. 

Dagvatten

Separerad gång- och cykelbana

Cykelfartsgata

Integrerad gång- och cykelväg(i park) 

ETAPP
Etapp 2,   2030 - 

TEMA: GRÖNSTRUKTUR OCH REGNVATTENHANTERING
Bebyggelsekvarter

Ny park

Befintlig park

Skola. 600 elever.  
Skolgård bidrar med grön kvalitet.

Förskola. 4–6 avdelningar. Integrerat i 
bebyggelsekvarter, närhet gård-park.

Gröna gaturum

Grön koppling mellan befintliga  
och nya parker

Dagvatten

Separerad gång- och cykelbana

Cykelfartsgata

Integrerad gång- och cykelväg (i park)
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Koloniområdet Örjan ligger längs Åldermansgatan/Måsvägen.

Övriga gröningar och gröna stråk 

• Utöver den centrala parken tillgodoses stadsdelens 
grönyteförsörjning med hjälp av flera strategiskt placerade 
mindre gröningar med olika karaktär. Gröningar och 
mindre parkytor kan med fördel samlokaliseras med 
bevarade byggnader för att ge dessa ett nytt sammanhang. 

• Måsvägen blir en tydligt grön gata i nordsydlig riktning 
som kopplar samman ett flertal av närområdets parker och 
gröna kvaliteter. 

• Koloniområdet ska tillgängliggöras för allmänheten 
exempelvis genom att grindar hålls öppna eller tas bort.

Ekosystemtjänster 

• Gestaltning och planering behöver avgöra vilka tjänster 
som kan kombineras och hur mycket yta som ska ges 
till respektive tjänst. Vid utformning av parker och 
grönområden ska hänsyn tas till kulturella och reglerande 
ekosystemtjänster. 

• Särskilt fokus behöver läggas på att skapa funktionella 
kombinationer av ekosystemtjänster, att tillräckligt mycket 
av tjänsterna kommer allmänheten till nytta och att 
leverans och kvalitet av tjänster säkerställs över tid. 

Planering i stadsomvandlingsprocessen 

• Grönytefaktor kan användas vid detaljplaneläggning. 

• Parker ska skapas tidigt för att skapa tidiga kvaliteter 
under stadsutvecklingsprocessen. 

• Takytor kan användas för vegetation. 

• Uppvuxna större träd ska bevaras där så är möjligt. 

Giftfri miljö 

• Saneringen av förorenad mark och förorenade byggnader 
bör ske samordnat beroende på form av förorening för att 
bland annat undvika ohälsa och störningar. 

• Val och hantering av produkter och material ska göras 
så att spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen till luft, 
vatten och mark undviks. 
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Strategier för måluppfyllelse; dagvattenhantering 
• Dagvatten ska fördröjas och renas innan det når Höje å. 

Det är extra viktigt att vägdagvattnet renas. Detta ska 
ske genom en större dagvattenanläggning som skapas i 
Värpinge norr om Rinnebäcksravinen. 

• På Västerbro ska dagvatten fördröjas lokalt på kvarters
mark och på allmän platsmark. 

-

• Stadsutvecklingen behöver anpassas till skyfall och 
om möjligt minska översvämningsproblematik för 
omgivningen. En åtgärdsplan för översvämning ska 
tas fram. 

Carlsbergsområdet i Köpenhamn: exempel på ytor 
som kan hantera dagvatten och skyfall.

Befintlig uppvuxen vegetation ska tas tillvara där så är möjligt.  
Bilden visar mindre parkyta mellan Fjelievägen och Annedalsvägen.
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Tema: Kommunal service
I takt med att Västerbro omvandlas kommer 
områdets behov av kommunal service att förändras. 
Skolor, förskolor och idrottshall blir viktiga framtida 
mötesplatser och målpunkter i området.

Mål 11
Skolor och förskolors utomhus- och inomhusmiljöer är 
hållbart anpassade för barns olika åldrar och behov.  

Målrelaterade kvaliteter
Projektområdet ligger nära Lerbäcksskolan och Fågelskolan.

Målrelaterade utmaningar
I en växande stadsdel är det i sig en utmaning att matcha 
behovet av skolor och förskolor med en ökande befolkning. I en 
tät stad finns det risk för att barns rörelsefrihet krymper om 
deras behov inte värnas i en omfattande förtätning. Skolor och 
förskolor behöver ha en intressant, spännande, rogivande, och 
lekfull skolgård samtidigt som skolgården ska kunna användas 
helger och kvällar som mötes- och lekplats. 

Målrelaterade intressekonflikter 
Högre bostadstäthet ökar behovet av skolor. Med stora 
ytbehov för skola, skolgårdar och idrottshallar minskar 
samtidigt den byggbara bostadsytan. För att barnens behov 
ska säkras har Lunds kommun beslutat att följa Boverkets 
vägledning för skolgårdars friyta, "Gör plats för barn och 
unga!". För att skapa stimulerande skolgårdar med kvalitet 
har kommunen tagit fram en lekvärdesfaktor som används i 
utformning av kommunala skolor och förskolor.

Skolorna behöver placeras i en bullerskyddad och 
trafiksäker miljö, samtidigt som det ska vara lätt att hämta 
och lämna barn med hållbara färdmedel, och det ska vara 
tryggt och säkert för större barn att ta sig själv till och från 
skolan. Marken behöver också möta kraven för känslig 
markanvändning. Sammantaget har detta gett få möjliga 
platser för skolors placering i Västerbro. 
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Motsvarande fokusområde i Citylab: 
Lärmiljö

Relaterade dokument

• Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun – Råd och riktlinjer 
2018-03-22 som bland annat innehåller lekvärdesfaktor 
för förskolegårdar i Lunds kommun.

• Utemiljö vid skolor i Lunds kommun 
(under utarbetande 2018).

Strategier för måluppfyllelse

Skola och förskolor 

• Stadsdelen ska få en skola för 600 elever. 

• Stadsdelen ska få minst fyra förskolor à sex avdelningar 
och en förskola à fyra avdelningar. 

• Kommunens råd och riktlinjer ska följas gällande friyta 
per barn samt de lokalprogram som finns för skola 
och förskola.

• Skolan ska utformas som signumbyggnad med god 
arkitektonisk utformning då skolan är en samhällsviktig 
funktion och har ett högt symbolvärde likt stadens 
universitets byggnader, här skapas den nya framtiden.

Samlokalisering 

• Skola och förskolor bör samlokaliseras med bostäder där 
detta är möjligt för att skapa en tät och funktionsblandad 
stadsdel med liv under dygnets alla timmar. 

• Förskolor kan lokaliseras i bottenvåning av bostads- eller 
verksamhetshus, alternativt som fristående enhet inom 
ett kvarter. 

• Skolor och förskolor kan samlokaliseras och samordnas 
med kultur- och fritidsverksamheter. 

• Förskolans och skolans utemiljöer ska läggas nära park 
och därmed fungera som ett komplement till parken efter 
skoltid. Skolgårdar och förskolegårdar kan ses som pauser 
i stadsväven. 
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17-11-24 Utkast Strategiplan

KOMMUNAL SERVICE
Etapp 2, 2030-

Bebyggelsekvarter 

Lokalgata/passage genom storkvarter. 
Schematiskt redovisad. Allmän eller kvartersmark.

Skola. 600 elever. Förskola 6 avd (4 avd), integrerat i 
bebyggelsekvarter. 

Koppling/närhet till park

Park

Befintlig park

ETAPP
Etapp 2,   2030 - TEMA: KOMMUNAL SERVICE

Efter år 2030, enligt FÖP

Bebyggelsekvarter

Lokalgata eller stråk med fokus på gång-
och cykeltrafik. Schematiskt redovisad. 
Allmän eller kvartersmark.

  

Skola. 600 elever. Förskola 6 avd (4 avd), 
integrerat i bebyggelsekvarter.

Koppling/närhet till park

Park

Befintlig park
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Utemiljöer 

• Kommunens råd och riktlinjer ska följas gällande friyta per 
barn. Aktuella råd och riktlinjer finns på lund.se

• Skolgårdar och förskolegårdar ska placeras i goda lägen 
bort från bullriga vägar eller verksamheter. Skolor och 
förskolor ska inte lokaliseras i direkt anslutning till 
hållplatslägen där målet istället är en högre koncentration 
av arbetsplatser. 

• Säkra vägar till och från skolor och förskolor ska skapas. 

• Skolgårdarna ska vara trygga och lekfulla platser 
som stimulerar till både aktivitet och vila. 

• Skol- och förskolebarn ska ha en god ljudmiljö. 

Särskilda boenden 

• Behov av särskilt boende för äldre, LSS-boende och vård
boende ska utredas i samband med detaljplaneläggning. 

-

Tema: Systemtekniska lösningar
Innovativa systemtekniska lösningar kan rätt 
använda bli en viktig komponent för en hållbar 
stad. Att omvandlingen av Västerbro sker på ett 
genomgripande sätt gör stadsdelen till en lämplig 
arena för att testa, utveckla och implementera 
sådana lösningar.

Mål 12
Smarta tekniska lösningar är tillämpade i offentliga miljöer 
för att främja hållbara beteenden, IKT (informations- och 
kommunikationsteknik) och IoT-lösningar (internet of 
things).

Målrelaterade kvaliteter
I dagsläget finns inga system för IKT eller IoT 

Målrelaterade utmaningar
För att Västerbro ska kunna bli en smart hållbar stadsdel behövs 
teknik för att driva arbetet framåt, utföra mätningar och analyser 
för att utvärdera, förbättra och optimera drift och underhålls
arbeten i stadsdelen. Med många parter i arbetet väcks frågan om 
vem som ska driva, finansiera och ta ansvar för arbetet.

-

Målrelaterade intressekonflikter
Kortsiktiga egna intressen försvårar möjligheter till 
större effektiva lösningar. För att uppnå en smart stadsdel 
med smarta fastigheter som kan utbyta information med 
staden och varandra, krävs gemensamma angreppssätt och 
kommunikationsmodeller.

Motsvarande fokusområde i Citylab:  
Informations- och kommunikationstekniken

Relaterade dokument

• Innovationsplattforumen Future by Lunds webbplats 
(http://www.futurebylund.se)

Mål 13
Västerbros luft är hälsosam.

Målrelaterade kvaliteter 
Det finns uppvuxen grönska och parker som bidrar till en god 
luftkvalitet.

Målrelaterade utmaningar
Minskade skyddsavstånd till verksamheter. Att leva upp till 
miljökvalitetsnormerna för luft. Begränsad biltrafik inom 
området. 

Målrelaterade intressekonflikter
Viktiga transportleder går genom och i kanten av Västerbro. 
Nuvarande behov av transporter ökar när området successivt 
får fler bostäder och verksamheter. Marksaneringar, rivning 
och byggnation med effekter som störande trafik, damm, 
buller och hälsorisker kommer uppstå samtidigt som boende 
och verksamheter flyttar in. 

4  Västerbro

 

Förskola kan lokaliseras i bottenvåning av bostads- eller verksamhetshus eller 
som fristående enhet inom ett kvarter eller inrymmas i befintliga byggnader.

2

http://www.futurebylund.se
http://lund.se
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Motsvarande fokusområde i Citylab: 
Luft

Relaterade dokument

• FÖP Öresundsvägen med omnejd

• Naturvårdsverket föreskrifter om kontroll av luftkvalitet 
(NFS 2016:9). 

• Om Lunds kommuns luftmätningar (https://www.lund.se/
bygga-bo--miljo/buller-och-luftkvalitet/luften-utomhus/)

• LundaEko

• Ekosystemtjänstutredning 2018-04-11: Förslag för stärkta 
ekosystemtjänster i ny stadsdel i Västerbro, Lund 

Mål 14
Ljusmiljön i form av belysning, dagsljus, direkt solljus och 
nattljus, är god för både människor och natur.

Målrelaterade kvaliteter 
Västerbro tillämpar och tar tillvara erfarenhet och forskning 
från Lunds universitet kring ljusets betydelse för människors 
välbefinnande och hälsa. Det gäller allt från dagsljusets 
betydelse till betydelse av skuggiga platser och användning av 
artificiell belysning. Utvecklingsområdet innebär att system 
kan byggas upp helt från grunden med alla möjligheter till bra 
ljusplanering såväl utomhus som inomhus.

Målrelaterade utmaningar
Områdets täthet och blandade innehåll kan ge skuggor och 
mörka platser och fasader som är svåra att förse med tillräck
ligt med dagsljus eller ljus, vilket kan bidra till ökad otrygghet.

-

Olika syn på hur tät bebyggelsen bör vara. Planering av ljus 
prioriteras inte alltid när många andra faktorer har högre 
kravställning. Den gällande belysningsplanen (från 2009) 
motsvarar inte kommunens aktuella ambitioner. Det finns 
planer på en revidering.

Motsvarande fokusområde i Citylab: Ljus

Innovationer behöver inte 
vara relaterade till teknik. 
Här är ett gestaltnings
exempel för belysning  
från  Lund.

-

Mål 15
Ljudmiljön är god, utan störande ljud och med positiva 
ljudupplevelser.

Målrelaterade kvaliteter 

Västerbro är ett utvecklingsområde som helt omvandlas. 
Det ger goda förutsättningar att bygga upp ett gott system 
helt från grunden.

Målrelaterade utmaningar
Buller från byggnation och byggtransporter. Buller 
från Fjelievägen, Norra ringen och Öresundsvägen och 
Bryggaregatan/Kaprifolievägen. Att skapa en god ljudmiljö för 
boende och för skolor och förskolor.

Målrelaterade intressekonflikter
Önskemål om å ena sidan hög andel bostäder och å andra 
sidan buller från närliggande vägar och verksamheter. Tät 
bebyggelse kan ge många byggnader med sovrum placerade ut 
mot Västerbros större vägar.

Motsvarande fokusområde i Citylab: Ljud

Relaterade dokument

• Bullerberäkning Västerbro 

• Lunds kommuns åtgärdsprogram mot buller

• Ekosystemtjänstutredning 2018-04-11: Förslag för stärkta 
ekosystemtjänster i ny stadsdel i Västerbro, Lund

Mål 16
Avfall och produkter hanteras på ett resurseffektivt sätt 
med minimerade flöden av material.

Målrelaterade kvaliteter 
Området kommer att omvandlas helt varför system kan byggas 
upp från grunden. Materialflöden kan inkludera allt från 
vatten, energi och avfall till material. Det är enkelt för boende, 
besökande och verksamma att använda områdets befintliga 
tillgångar som en resurs. 

Målrelaterade utmaningar
Ekonomiska och ekologiska intressen kan ställas mot 
varandra. 

https://www.lund.se/bygga-bo--miljo/buller-och-luftkvalitet/luften-utomhus/
https://www.lund.se/bygga-bo--miljo/buller-och-luftkvalitet/luften-utomhus/
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Målrelaterade intressekonflikter
Effektiv produktion av byggnader samtidigt som Västerbro ska 
fungera som stadsdel.

Motsvarande fokusområde i Citylab: 
Materialflöden

Relaterade dokument

• Avfallsplan Lunds kommun, Lunds renhållningsverk

Mål 17
Västerbro är en klimatneutral stadsdel som bidrar till 
att nå kommunens mål om nollutsläpp år 2050.

Målrelaterade kvaliteter 
I ombyggnad och nyproduktion av både byggnader och 
stadsdelsstrukturer behöver ambitionerna vara höga för 
att klimatmålen ska nås. Den idag för branschen vedertagna 
Kyotopyramiden tillämpas för energihushållning och minimal 
klimatpåverkan i allt från byggnader till stadsdelens innehåll 
och uppbyggnad.

Målrelaterade utmaningar
Energisystemet ska inte kräva enskilda människors kunskap 
och engagemang för att målen ska nås. Delar av fastighets
beståndet som ska bevaras har dålig energiprestanda. 
Godstransporter och genomfartstrafik till exempelvis Lund C 
ger utsläpp som motarbetar målen. 

-

Enligt Kyotopyramiden ska primärenergianvändningen 
på Västerbro vara låg. Energibehov för uppvärmning ska 
vara lågt och transportbehoven ska vara mycket låga för 
stadsdelens invånare. 

Målrelaterade intressekonflikter
Att den som bygger inte fortsätter att äga och förvalta 
fastigheter innebär en potentiell intressekonflikt. Risken 
är dock liten då dagens byggherrar har stora kunskaper 
inom ämnesområdet och vill ha goda relationer med de som 
förvärvar fastigheten liksom med kommunen.

Motsvarande fokusområde i Citylab: 
Energi och klimat

Relaterade dokument

• Energiplan för Lunds kommun

• LundaEko

• Energikontoret Skåne Interreg-projekt Solenergi i 
planeringsprocessen 2017–2019.

1.
Minimera behovet av: uppvärmning, 

elförbrukning, transporter

• välisolerade byggnader
• korta avstånd mellan bostäder, arbete och service
• mindre boendeyta per person
• fler lägenheter/ha

2.
Optimera, styr och reglera energianvändningen 

genom effektiva installationer, teknik och 
infrastruktur

• värmeväxlare
• smarta nät och smarta hus och installationer
• snabbt och gent kollektivtrafiksystem

3.
Använd spill-, överskotts- 

eller restvärme

• använd solens instrålning för uppvärmning och belysning
• installera solceller och/eller solfångare
• använd spillvärme från alla typer av processer
• använd förnybart som energiresurs

4. 
Välj förnybar 
energikälla

• för att täcka det återstående behovet av energi ska förnybara energikällor 
väljas och som kan säkerställas vara förnybara även vintertid

I bilden översätts Kyotopyramiden till Västerbros stadsutveckling och visar hur vi arbetar med  
energihushållning och minimal klimatpåverkan i allt från byggnader till stadsdelens innehåll och uppbyggnad.
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Strategier för måluppfyllelse

IKT och IoT

• Fastighetsägare och Lunds kommun samverkar för olika 
IKT och IoT-lösningar med stöd av innovationsplattformen 
Future by Lund, som bidrar med resurser i form av kompe
tens, nätverk och möjligheter att söka externa medel.

-

• Lunds kommun utvecklar tillsammans med samarbets
partners en gemensam modell för datakommunikation. 
Exempel kan vara sändningsteknik med sensorer för att 
underlätta delningsekonomi och agil trafikstyrning för att 
styra flöden eller visa väg till parkering.

-

Mobilitet

• Gemensamma parkeringshus utformas som mobilitetshus 
med så kallade smart city-funktioner. Exempel kan vara 
bil- och cykelpool, laddningsplats för elbilar, återbruks-/
byteslokaler och andra tjänster som underlättar en hållbar 
vardag.

• Lunds kommun tar fram en strategi för logistiksamordning 
med syfte att minimera byggtransporter inom området 
under omvandlingsperioden.

Belysning

• Lunds kommun tar fram en belysningsplan för stadsdelens 
offentliga miljöer. Planen tar hänsyn till platsers lokala 
dagsljus, direkta solljus och nattljus, bidra till en långsik
tigt hållbar utebelysning med en hög energieffektivitet och 
god ljussättning avseende orienterbarhet, trafiksäkerhet, 
trygghet och estetik.

-

Energi 

• Konstruktion och byggmaterial väljs för att uppnå låg 
klimatpåverkan (CO2-utsläpp) och låg energianvändning ur 
ett livscykelperspektiv, från framtagande till destruering 
och återbruk och/eller återvinning. 

• Primärenergianvändningen hålls låg under byggprocessen. 

• Byggnader som nyproduceras eller kraftigt byggs om på 
Västerbro får ett lågt uppvärmningsbehov och en primär
energianvändning som är nära noll. 

-

• Ny bebyggelse planeras så att taklandskapet får minimalt 
med skugga, för att förbättra förutsättningarna för solen
ergi. Energikontoret Skåne kontaktas för goda råd. 

-

• Boende på Västerbro medvetandegörs om sin 
energiförbrukning. 

• Effektbehovet utjämnas över tiden på dygnet och över året. 

• Energibehovet täcks genom förnybara (fossilbränslefria) 
energikällor. Behov av uppvärmning vintertid täcks med 
förnybar energi.

• Eventuellt kylbehov täcks med teknik som medför minimal 
klimatpåverkan. 

Ljud

• Under omvandlingsperioden minimeras buller genom 
samordnad logistik av byggtransporter inom området.

• God akustik främjas genom arkitektoniska lösningar så 
som växtbeklädda fasader.

• Längs Västra Esplanaden skapas positiva ljudupplevelser, 
exempelvis med hjälp av porlande vatten.

• Den färdiga stadsdelen får bullerförebyggade åtgärder.

Luft

• Med hjälp av IKT-lösningar görs löpande mätningar av 
luftkvalitén vid strategiskt valda punkter. 

• Träd och buskar med goda luftrenande egenskaper 
planteras längs områdets mest högtrafikerade vägar; 
Öresundsvägen, Fjelievägen och Bryggaregatan/
Kaprifolievägen.

Cirkulär ekonomi

• Inför och under byggprocessen väljs material och 
produkter och byggsätt som i första hand kan möjliggör 
återanvändning och därefter materialåter vinning. 
Energiåtervinning ska vara sistahandsvalet.

• Massbalans inom området eftersträvas för att minimera 
masstransporter från och till Västerbro

• I området skapas goda möjligheter för boende och verk
samma att sortera sitt avfall på ett enkelt sätt.

-

• I området skapas goda möjligheter till delande, åter
brukande och andrahandsmarknader.

-

• Lunds kommun och fastighetsägare underlättar för 
kollektiva energisystem. 
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4. Så når vi mål

Om metodik, genomförande 
och uppföljning

46 Västerbro
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Metodik
Lunds kommun har höga ambitioner för sina 
stadsutvecklingsprojekt. Hållbarhet är ett centralt 
kriterium, såväl under själva processen som för det 
färdiga projektområdet. För att säkra kvalité och 
måluppfyllelse för omvandlingen av Västerbro har 
Lunds kommun valt en beprövad nationell struktur 
och process för stadsutveckling. 

Citylab är ett forum för kunskapsdelning inom hållbar stads
utveckling, organiserat av Sweden Green Building Council 
(SGBC), ideell branschorganisation för hållbart samhälls
byggande. Efter att ha studerat erfarenheter från andra 
projekts arbete med mål för hållbar stadsutveckling framstod 
Citylab som mest relevant för Lunds kommuns utveckling. 
Efter en dialog med Västerbros fastighetsägare beslöt Lunds 
kommun i december 2016 att delta i Citylab. 

-

-

Deltagandet i Citylab förväntas inte enbart gagna utveck
lingen av Västerbro; Erfarenheterna kan komma till nytta för 
Lunds kommun i framtida stadsutvecklingsprojekt och för 
fastighetsägarna i kommande fastighetsutvecklingsprojekt.

-

Under 2017 deltog Lunds kommun med Västerbro i den 
andra omgången av Citylab, tillsammans med tio andra 
stadsutvecklingsprojekt i Sverige. Huvuddelen av arbetet 
utfördes i projektet, men kommunen var också värd för en av 
Citylabs avstämningskonferenser där flera av fastighetsägarna 
på Västerbro deltog. Slutredovisningen av Citylab gjordes i 
december 2017 och slutdokumentet är Västerbroprogrammet.

De 17 övergripande målen liksom de sju temana för 
Västerbro är framtagna utifrån Citylabs struktur. Det innebär 
bland annat att målen ska vara styrande under hela processen 
från planering via genomförande och in i förvaltning och 
att de ska peka på de frågor som är centrala för projektets 
hållbarhetsarbete. Dessutom ska de formuleras utifrån lokala 
förutsättningar, behov och utmaningar. För Västerbroprojektet 
görs den lokala kopplingen främst genom den fördjupade 
översiktsplanen för Öresundsvägen samt LundaEko II, som är 
kommunens program för ekologiskt hållbar utveckling.

Utöver Citylab har en rad lokala styrdokument haft stor 
relevans i samband med Västerbroprojektets målformulering, 
däribland främst:

• LundaEko II: Lunds kommuns program för ekologisk 
hållbar utveckling (2014)

• Lunds kommuns översiktsplan (2010 och 2018)

• Fördjupad översiktsplan för Öresundsvägen (2018).

Gemensamt för samtliga stöd och styrdokument är att de i sin 
tur har stöd i FN:s globala mål för hållbar utveckling 2030. 

LUNDAEKO II – STYR KOMMUNENS 
HÅLLBARA UTVECKLING

LundaEko II är Lunds kommuns program för ekologiskt 
hållbar utveckling och gäller 2014–2020. LundaEko 
II bygger på de nationella miljökvalitetsmålen och 
kopplar till FN:s globala mål. Utifrån dessa har Lunds 
kommun formulerat åtta prioriterade områden för sitt 
miljöarbete.

LundaEkos prioriterade områden är: Engagera flera, 
hållbar konsumtion, minskad kemikaliebelastning, 
minskad klimatpåverkan, klimatanpassning, hållbar 
stadsutveckling, biologisk mångfald och ekosystem
tjänster, friskt vatten och frisk luft. Till varje område 
finns ett övergripande mål.

-

LundaEkos övergripande mål om hållbar stadsutveck
ling lyder: ”Lunds kommun ska utveckla och underhålla 
hållbara stads- och tätortsmiljöer med människan i 
centrum”. LundaEkos mål är övergripande och vänder 
sig till kommunen som organisation samt till alla som 
bor och verkar här.

-

Läs mer!
LundaEko II: https://www.lund.se/lundaeko

CITYLAB – BRANSCHENS EGEN STRUKTUR 
FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

Citylab är ett forum för kunskapsdelning inom hållbar 
stadsutveckling, organiserat av Sweden Green Building 
Council (SGBC). Citylabs främsta syfte är att stödja 
komplexa stadsutvecklingsprojekt. 

Citylab Guide
Citylab Guide är en guide för hållbar stadsutveckling och 
ett stöd för stadsutvecklingsprojekt i planeringsskedet. 
Guiden syftar till att förmå projekten att fånga 
upp centrala frågor, identifiera vilka aktörer och 
kompetenser som behöver samarbeta och få dem 
att prioritera hållbar stadsutveckling.

I guiden framgår de mål och indikatorer som gäller 
för stadsutvecklingsprojekt som vill certifiera sitt 
hållbarhets arbete. Guiden kan även användas som 
vägledning för projekt som medverkar i Citylab, men 
som inte avser att certifiera sitt arbete. 

Läs mer!
Citylab: https://www.sgbc.se/certifiering/citylab/

Citylab Guide: https://www.sgbc.se/certifiering/citylab/
certifieringsstod-for-citylab/citylab-guide/

https://www.lund.se/lundaeko
https://www.sgbc.se/certifiering/citylab/
https://www.sgbc.se/certifiering/citylab/certifieringsstod-for-citylab/citylab-guide/
https://www.sgbc.se/certifiering/citylab/certifieringsstod-for-citylab/citylab-guide/
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FN:s globala mål för hållbar utveckling 2030
2015 antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling. De syftar 
till att utrota extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och 
orättvisor i världen samt att möta det globala klimathotet.

Begreppet hållbar utveckling utgörs av tre dimensioner;  
den ekologiska, den sociala och den ekonomiska, och grundar 
sig på Brundtlandkommissionens definition från 1987:  
”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov”.

Agenda 2030 och Globala målen är den mest ambitiösa agenda för hållbar 
utveckling som världens länder någonsin enats om. Alla aktörer i samhället 
har ett ansvar för att målen ska uppnås till år 2030.

LÄS MER!

FN:s globala mål: www.globalamalen.se

 

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet
Den understa cirkeln visar den ekologiska hållbarheten – fundamentet för de två övre 
dimensionerna: de ekonomiska och sociala. De är i sin tur beroende av den ekologiska dimensionen. 
Så länge mänskligheten håller sig inom planetens gränser så begränsar den ekologiska dimensionen 
inte möjligheterna till innovation, välstånd och framgång. Åtskilliga globala studier visar att dessa 
livsuppehållande funktioner är hotade på ett oroande sätt.

http://www.globalamalen.se
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Från planering till genomförande
I avsiktsförklaringen uttrycker Lunds kommun och Västerbros 
fastighetsägare sin vilja att arbeta för att uppfylla de 17 
målen för stadsdelen. I samband med detaljplaner, bygglov 
och projekt används Västerbroprogrammets strategier som 
underlag för att sätta upp mer mätbara, kortsiktiga mål. 

Alla mål i Västerbroprogrammet kommer inte bli möjliga 
att ta med i alla detaljplaner, bygglov och projekt eftersom 
storlek, placering och andra förutsättningar skiljer sig. Inför en 
ny detaljplan eller nytt bygglov eller projekt ska handläggaren 
därför, med Västerbroprogrammet som stöd, avgöra hur det 
aktuella ärendet kan bidra till att uppnå de långsiktiga målen. 

Genomförandeplanen
Västerbroprogrammet beskriver mål och strategier för stads
utvecklingen under lång tid. Den övergripande planeringen 
av hur allt ska genomföras beskrivs separat i en handling 
kallad genomförandeplan. Denna utgår från hur allmän plats 
med gator, torg, parker och stråk utvecklas över tid och i 
förhållande till varandra liksom till kvarteren.

-

För Västerbros utveckling är det viktigt att allmän plats 
etableras tidigt i den omfattning som är möjligt i förhållande 
till byggnationer i kvarter och fastigheter. Kommunens 
ambition är att vara proaktiv i att ta fram underlag, planera, 
upphandla och genomföra allmän plats, liksom att visa vägen 
för fastighetsägarna i området. 

Genomförandeplanen är även ett viktigt underlag för 
fortsatt kommunikation, eftersom den kan svara på många 
av intressentgruppernas frågor: Vad ska hända, var, i vilken 
ordning och när? 

Handlingsplaner
Handlingsplaner kan omfatta ett kvarter, en detaljplan, 
en etapp för allmän plats eller annat som är relevant inom 
området och tas fram i den omfattning som erfordras. 
Handlingsplanerna ska ligga i linje med den övergripande 
genomförandeplanen och visa hur strategierna i 
Västerbroprogrammet tas om hand.

Årlig investeringsplanering
En tidplan för utveckling av allmän plats och kvarter görs 
av Tekniska förvaltningen för att klargöra relationer och 
beroenden mellan händelser och aktiviteter för specifika delar, 
kvarter både över lång respektive kort sikt. Tidplanen utgör 
underlag för kommunens årliga investeringsplanering.

Så följer vi upp
All uppföljning syftar till att dra nytta av erfarenheter och att 
styra mot projektets mål. 

Den del av genomförandeplanen som avser det övergripande 
arbetet med allmän plats följs upp av tekniska förvaltningen i 
samband med den årliga investeringsplaneringen. 

Handlingsplanerna följs upp regelbundet av exploaterings
ledare, handläggare för detaljplaner och bygglov samt av 
berörda fastighetsägare. 

-

Projektet föreslår att de långsiktiga målen i 
Västerbroprogrammet följs upp vart femte år.
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17 mål för ett levande, hållbart Västerbro

Mål 1
Längs med Västra Esplanaden är det starka flöden av 
människor och en koncentration av service, skolor, kultur, 
handel, kollektivtrafik och entréer mot gatan och dess platser.

Mål 2
Västerbro är en naturlig förlängning av Lunds innerstad åt 
nordväst. 

Mål 3
Det offentliga rummet erbjuder rekreation, lek, aktivitet och 
avkoppling och det finns en naturlig öppenhet och ett intimt 
samspel mellan det offentliga och halvoffentliga rummet.

Mål 4
Lunds kommun, fastighetsägare och byggaktörer stödjer social 
inkludering och sammanhållning i området.

Mål 5
Områdets karaktär av industrihistorisk miljö bygger på att 
väsentliga delar av de industrihistoriska miljöerna bevaras 
och ges nya funktioner i den förtätade stadsdelen.

Mål 6
För boende och yrkesverksamma är det lätt att välja ett 
klimatsmart resande för att bidra till kommunens mål om ett 
fossilbränslefritt transportsystem till år 2030. 

Mål 7
Nya och bevarade parker är varierade och mångfunktionella 
med förutsättningar för ekosystemtjänster för exempelvis 
människors sociala välbefinnande och hälsa.

Mål 8
Västerbro är robust inför klimatförändringarnas effekter så 
som ökad nederbörd, fler extrema skyfall, ökade temperaturer 
och värmeböljor. 

Mål 9
Mark och byggnader är sanerade och efterbehandlade, och 
material liksom produkter är valda för att undvika spridning 
av miljö- och hälsovådliga ämnen. 

Mål 10
Hanteringen av dagvatten är resurseffektiv, långsiktigt 
hållbart, säker och trygg för människor och miljö. 

Mål 11
Skolor och förskolors utomhus- och inomhusmiljöer är hållbart 
anpassade för barns olika åldrar och behov. 

Mål 12
Smarta tekniska lösningar är tillämpade i offentliga miljöer för 
att främja hållbara beteenden, IKT och IoT-lösningar.

Mål 13
Västerbros luft är hälsosam.

Mål 14
Ljusmiljön form av belysning, dagsljus, direkt solljus och 
nattljus, är god för både människor och natur.

Mål 15
Ljudmiljön är god, utan störande ljud och med positiva 
ljudupplevelser.

Mål 16
Avfall och produkter hanteras på ett resurseffektivt sätt med 
minimerade flöden av material.

Mål 17
Västerbro är en klimatneutral stadsdel som bidrar till att nå 
kommunens mål om nollutsläpp år 2050. 



Ett av Lunds äldsta industriområden ska omvandlas 
till Västerbro – en levande, hållbar stadsdel. 

Det här programmet har två huvudsyften:
• Att visa på kommunens och fastighetsägarnas 

gemensamma målsättningar för stadsdelen.
• Att vara ett hållbart verktyg för att ta 

Västerbro från idé till verklighet. 

Programmet är framtaget av Lunds kommun i 
samverkan med fastighetsägarna på Västerbro.  
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