
Om tredjedelsmålet

Brunnshög har ett starkt uttalat hållbarhetsmål. 
Tredjedelsmålet är mycket ambitiöst och innebär att 
vi arbetar för att minst en tredjedel av alla resor till 
och från området ska utgöras av gång- och cykel-
resor, minst en tredjedel av kollektivtrafikresor och 
högst en tredjedel av bilresor. Detta ska bidra till att 
göra Brunnshög till en levande och hållbar stadsdel. 



Cykel- och promenadstaden
I Brunnshög ska trafikplaneringen ta utgångspunkt i fotgängarens och 
cyklistens situation och önskemål. Minst två tredjedelar av trafiken 
till och inom Brunnshög ska ske med cykel eller kollektivtrafik. Detta 
förutsätter att man ger goda förutsättningar för gående och cyklister 
i såväl övergripande stråk som i den mycket lokala stadsmiljön. 

Utformning av cykelparkering
Cykelparkeringens placering och 
utformning är avgörande för hur 
väl de kommer att utnyttjas. De ska 
vara trygga, säkra och utformade 
så att de är både inbjudande och 
tillgängliga. Cykelparkeringar är ofta 
väl synliga. Därför är det viktigt att 
de estetiskt passar in i stadsmiljön. 
Utformningen bör också understödja 
att cyklar ställs på avsedd plats och 
inte utanför parkeringen, så att 

framkomligheten för gångtrafikanter 
med och utan funktionshinder kan 
säkerställas.

Generellt ställs följande krav på cykelparkering:
• Minsta acceptabla cc-mått mellan platserna är 50 cm. För hög standard 

används 60–70 cm.
• Minst hälften av platserna ska vara lättillgängliga, vilket innebär att de ska 

vara i markplan och i normalfallet max 25 meter från entréer (antingen 
utomhus, i separata cykelhus eller i cykelrum i husets bottenplan). 
Om tvåvåningsställ används räknas endast de nedre platserna som 
lättillgängliga.

•  Parkering som lokaliseras inomhus ska vara lätt att hitta och inte begränsas 
av många dörrar, höga trösklar eller branta trappor. Dörrautomatik 
ska finnas. 

Hur kraven ovan uppfylls ska redovisas i bygglovsansökan.

För bostäder (dock ej småhus) ställs ytterligare krav enligt nedan. 
För övriga verksamheter ska punkterna betraktas som rekommen-
dationer. 
• Minst hälften av platserna ska vara väderskyddade.
• Minst hälften av platserna ska vara låsbara, antingen med ställ anpassade 

för fastlåsning av cykelramen eller bakom låsta dörrar.
• Utrymme ska ordnas så att lastcyklar och andra utrymmeskrävande 

cyklar får goda parkeringsmöjligheter, motsvarande 5–10 % av totala 
cykelparkeringsytan (gäller ej studentbostäder). Eventuella dörrar ska vara 
av tillräcklig bredd för att med lätthet kunna passeras med lastcyklar. 

Hur kraven ovan uppfylls ska redovisas i bygglovsansökan. 
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Parkeringsnorm

Normtalen för bil är något lägre i Brunnshög med anledning av 
spårvägen. Bilparkering hänvisas till mobilitetshus med undantag för 
handikapparkering och bilpoolsbilar. Bilpoolspaket ger 30 % reduktion 
av antalet parkeringsplatser. Det finns även möjlighet att få ytter-
ligare 10 % reduktion om extra mobilitetsåtgärder genomförs. 

Detta gör Lunds kommun i Brunnshög:

• Spårvägshållsplatserna Solbjer och 
Brunnshögstorget

Framtida spårvägslinje mellan Lund C och 
ESS trafikeras var 7,5:e minut. Planerad 
trafikstart den 13 december 2020. 

• Regionbusshållplats
 Regiobusslinjerna 108, 166 och 169 med 
goda kopplingar till Malmö, Staffanstorp 
och Södra Sandby. Trafikering sker var 
10–15:e minut. 

• Cykelstråk
Gena och snabba förbindelser till Lunds 
större arbetsplatser, centrum och Lund C. 

• Mobilitetshus och bilpool 
Gemensamma anläggningar där platserna 
samutnyttjas. Plats finns för bilpoolsbilar och 
möjlighet för elladdning. Markparkering är 
bara aktuellt inledningsvis. 

• Inre vistelseytor
Upplevelserika platser för lek, rekrea-
tion och umgänge, som är trevliga att 
uppehålla sig i för såväl boende som 
besökare. 

• Brunnshögsgatan 
Spårväg och människa i fokus. Biltrafikens 
framkomlighet begränsas längs med 
spårvägen.

• Sopsug
Avfall transporteras via underjordiska rör 
till en samlingscentral norr om Solbjers-
vägen. Detta minskar behovet av 
trafikering med sopbil i stadsdelen. 

• Kunskapsparken och Nobelparken
Tillgängliga och hållplatsnära park-
satningar för både vardagsmotion 
och regionala besökare. 


