Folkpartiet Liberalerna i Lund
KS au/Strategisk samhällsplanering 2012-03-19
Ärende 3. Förslag till inriktningsbeslut Lund C
Stadsbyggnadskontoret har presenterat ett förslag till hur arbetet med Masterplan Lund C ska drivas
vidare. Kommunkontoret ställer sig positiv till förslaget och föreslår att kommunstyrelsen ska
godkänna förslaget som en inriktning för det fortsatta arbetet.
Förslaget grundas framförallt i det kraftigt ökande kollektivtrafikresandet som förväntas utgå och
avgå från Lunds C de närmsta årtiondena. Stationsområdet måste byggas om och anpassas för att
kunna hantera de ökande reseströmmarna – om detta råder ingen tvivel. Men förslaget innebär stora
ingrepp i Lunds unika stadsmiljö. En analys utifrån detta perspektiv saknas i förslaget
Folkpartiet i Lund kan därför inte ställa sig bakom kommunkontorets förslag. Vi anser att det vidare
arbetet med Masterplan Lund C måste utgå från att så långt det är möjligt bevara och utveckla de
kvaliteter som redan finns inom området.
Folkpartiet yrkar därför
att

förslaget återremitteras till Stadsbyggnadskontoret med uppdrag att i det fortsatta
arbetet med Masterplan Lund C utgå från de prioriteringar som beskrivs i Bilaga 1.
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Bilaga 1. Utgångspunkter för det fortsatta arbetet med Masterplan Lund C
Bevarandevärden
Området kring Lunds C är på många sätt unikt. Lunds stationshus är ett av Sveriges äldsta och
byggdes innan SJ började bygga stationshus längs stambanorna med egna arkitekter enligt en
löpande band-princip – även om denna princip också omfattade höga arkitektoniska ambitioner.
Godsmagasinet är också en tidig del av stationsområdet. Det byggdes 1857-59 och är troligtvis det
äldsta bevarade godsmagasinet i Sverige.
Tullhuset byggdes senare, 1894, och finns med i bevarandeprogrammet som en kulturhistorisk
och/eller miljömässigt värdefull byggnad.
Clemenstorget anlades på 1890-talet. I början bedrevs kreaturshandel på torget och runt torget
byggdes ett antal jugendpalats. Sin nuvarande gestaltning fick Clemenstorget på 1940-talet då
platanerna planterades och torgytan minskades.
Det är vår uppfattning att framförallt Godsmagasinet och Clemenstorgets gestaltning är av mycket
stor betydelse för stadsbilden i Lund. De representerar också, tillsammans med stationshuset och
tullhuset, en unik kulturhistorisk miljö som är en mycket väsentlig del i Lunds unika identitet och
som, rätt förvaltat, kan ge ett framtida resecenter en högre attraktivitet än en mer anonym
nybyggnation.

Skala
Både de tre externa förslagen och Stadsbyggnadskontorets syntes utgår från en nybyggnation kring
Lunds C i en skala som skulle skapa en helt ny stadsmiljö. De befintliga stadsmiljövärdena skulle
antingen helt tas bort eller kraftigt underordnas den nya bebyggelsen. Det ser vi som ett allt för stort
ingrepp i en känslig och identitetsskapande stadsmiljö. Utgångspunkten måste vara att eventuella nyoch tillbyggnader hålls i samma skala som de intilliggande byggnaderna. Det betyder inte att ny- och
tillbyggnader behöver undvikas eller underordnas de befintliga byggnadsstilarna. Både
Domkyrkoforum och tillbyggnaden av Saluhallen är goda exempel på hur befintliga kulturbyggnader
kan kompletteras med vår tids arkitektur. Samma princip bör också gälla stationsområdet.

Kollektivtrafik
Det är vår absoluta uppfattning att stationsområdet ska anpassas till den ökande kollektivtrafiken så
att den ges goda förutsättningar att bli ett attraktivt alternativ till privatbilismen. Därför stödjer vi en
satsning på ett nytt resecenter riktat mot Clemenstorget som en huvudangöringsplats för tåg,
spårvagn och bussar. Det betyder att betydande förändringar behöver göras kring Clemenstorget.
Samtidigt kommer stationsområdet att få sammanlagt sex angöringspunkter, tre på var sida av
järnvägen. Hur dessa sex angöringspunkter bäst kan komplettera varandra utifrån de behov
kollektivtrafiken, cykeltrafiken och privatbilismen har, behöver studeras ytterligare.
Vad gäller resecentrat vid Clemenstorget bör även spoletorpstomten direkt norr om godsmagasinet
analyseras bättre utifrån kollektivtrafikens behov. Inget av förslagen tar upp möjligheten att förlägga
t.ex. en terminal för regionbussar på den tomten.
Vad gäller en framtida spårväg Lunds C – ESS förordar vi en lösning i enlighet med förslaget från
arkitektgruppen Benthem Crouwel Mandaworks Tyréns. I deras förslag dras spårvägen längs
2 (3)

Clemenstorgets norra sida för att sedan svänga in i öppningen mellan tullhuset och godsmagasinet
med ett hållplatsläge framför godsmagasinets ursprungliga del.

Resecenter
Med ovanstående dragning av spårvägen, tillsammans med att spoletorpstomten i första hand
utnyttjas för kollektivtrafikens behov, kan ett nytt resecenter skapas genom om- och tillbyggnader av
framförallt godsmagasinets norra del (dagens cykelparkering) och tullhuset. Om tullhuset kan var en
del av detta resecenter eller inte får det framtida arbetet utvisa. Kopplingen mot Clemenstorget
kommer att bli viktigt för att göra huvudangöringspunkten till järnvägen tydlig. Ett av spårvägen
odelat Clemenstorg kan också utvecklas, t.ex. genom att utrymmet under platanerna får en bättre
användning, t.ex. med serveringar under den varma årstiden.

Övrig byggnation
Vi vänder sig mot den kraftiga förtätning av stationsområdet som SBK:s förslag till syntes redovisar.
Vi redovisar ovan en annan prioritering för t.ex. spoletorpstomten. Även förslagen på nybyggnation
söder om stationshuset innebär en kraftig förändring av stadsbilden kring Bantorget. Även här bör
huvudfokus ligga på att lösa de behov som alstras av närheten till järnvägen – framförallt kanske
behovet av cykelparkering.
Vad gäller en framtida kongressbyggnad bör kanske en alternativ placering på f.d.
postterminaltomten analyseras ytterligare. Det minskar trycket på Västra stationstorget och skulle
göra det möjligt att skjuta på anläggandet av en ny gångtunnel mellan torget och stationen. Samtidigt
skulle kongressbyggnaden få en lika citynära koppling genom den blivande kristallenbron och en
tydlig anslutning till järnvägen och övrig kollektivtrafik.
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