
LUNDS STADSKÄRNA

…  är en tusenårig historia
…  är återkommande utsatt för hot från stora exploatörer
…  är ett Riksintresse som måste värnas och vårdas 

Därför har Stadsmiljöföreningen AFSL upprättat:
Tolv punkter för hållbart byggande i Lunds stadskärna  
och dess nära omgivning
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Tolv punkter för hållbart byggande i Lunds stadskärna  
och dess nära omgivning

 1. All planering och allt byggande som påverkar Lunds stadskärna ska utgå från att stadskärnan är  
  identifierad som Riksintresse för Kulturmiljövården (M87). Befintliga bevaringsprogram ska  
  uppdateras och kulturvärden preciseras.

Stadsrum och gatunät
 2. Tullarna är entréer till den tusenåriga stadskärnan och tillhör de prioriterade kulturvärden; de ska  
  ges fria siktlinjer genom ett grönbälte som sträcker sig runt stadskärnan.

 3. De kvartersmönster och gaturum som det medeltida gatunätet skapat ska respekteras.  
  Markbeläggning ska anpassas till kulturvärdena.

 4. Gatans traditionella roll i Lunds folk- och affärsliv värnas; stadsrummens inventarier ska samordnas  
  i ett nytt designprogram.

 5. Gatunät och stadsrum ska utformas för användning på fotgängarnas villkor med tydliga gränser  
  mellan fotgängartrafik och fordonstrafik. Kollektivtrafik ska prioriteras. Inga nya parkerings- 
  anläggningar ska byggas i stadskärnan.

Bebyggelse
 6. Stadskärnans bebyggelse ska värnas och vårdas på ett antikvariskt korrekt sätt. För nybyggnation  
  krävs respekt för den småskaliga, låga bebyggelsestruktur som vuxit fram under århundraden. Även  
  gårdsmiljöer ska värnas.

 7. Ny bebyggelse ska uppföras längs kvartersgräns, utformas småskaligt, med entréer från gatan och  
  med en höjd anpassad till dess placering i kvarteret. Material, färger, takvinklar, proportioner etc ska  
  harmoniera och stärka helheten. 

 8. Risker med förtätning och överexploatering ska särskilt bevakas och avstyras.

Stadens gröna och blå värden
 9. Stadskärnans kulturvärden i form av grönska och vatten ska värnas, vårdas och stärkas.

 10. Grönska skall utökas och etableras på ett sätt som stärker stadsrummen, ger klimatnytta och  
  garanterar gröna kvaliteter. I kommunens Grönprogram ska dessa preciseras och sedan respekteras.

Demokratisering av planeringsprocessen
 11. Nya detaljplaner gällande stadskärnan och dess omgivning ska alltid föregås av planprogram och  
  hanteras enligt PBL:s utökat förfarande, för lundabornas bidrag och delaktighet.

 12. Markanvisning ska ske i små portioner, inte i kvarters- eller områdesstora delar av staden.  
  Kommunen, inte byggbolagen, ska styra byggnationens utformning. Konsulter och entreprenörer  
  med kompetens och erfarenhet att komplettera kulturhistoriskt känsliga miljöer ska alltid väljas.

*AFSL. Aktionsgrupper för samhällsbyggande i Lund.

Hemsida: https://afsl.se

Kontaktadress: info@afsl.se

Stadsmiljöföreningen AFSL*


