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Så ska Lund växa
Lund ska växa inifrån och ut och helst i de områden som redan finns. Nya bostäder och
arbetsplatser ska dessutom helst byggas längs stråk där det finns eller planeras kollektivtrafik.
En blandad stad, där bostäder finns, tillsammans med service, skolor och arbetsplatser, ger
stadsdelar som lever hela dygnet.

SÖDRA UNIVERSITETSOMRÅDET
& SJUKHUSOMRÅDET
VÄSTERBRO
Området ska
stegvis utvecklas från
ett traditionellt industriom
råde till en hållbar stadsdel där
bostäder blandas med skolor,
arbetsplatser handel och ser
vice. Utvecklingen sker på
lång sikt med början i
de östra delarna.

BRUNNSHÖG
Brunnshög är Lunds
framtida stadsdel med både
flerfamiljshus och stadsradhus.
Service och arbetsplatser integreras
med bostäderna. Sölvegatan med sin för
längning blir ett tydligt stråk som kopplar
den nya stadsdelen med Lunds centrum. I
norr finns ESS och Max IV, två världsledan
de forskningsanläggningar, där planeras
också Science Village med ytterligare
forskning, utveckling, utbildning,
gästbostäder och service.

Kunskapsstråket startar vid
Lund C och sträcker sig genom
universitetsområdet och förbi sjuk
husområdet. En viktig knutpunkt är
universitetssjukhusets hållplats som
snart är hållplats för spårvagn.
Sjukhusområdet kommer under
många år att omvandlas med
flera nya byggnader och
vägar.

NORRA UNIVERSITETS
OMRÅDET & IDEON
MEDICON VILLAGE
Ideontorget och
platsen vid Kårhuset blir
nya knutpunkter med spår
vagnshållplatser som ger liv och
rörelse. Utvecklingen i hela detta
stora område går mot ny, tätare och
mer varierad bebyggelse i en blan
dad stadsmiljö. Tanken är att
området ska bli mer levande
över hela dygnet.

KÄLLBY
I sydvästra Lund
byggs station Kloster
gården som kommer att ha
4–6 avgångar i timmen. Nya bo
städer, service och kontor kommer
att byggas nära stationen. Målet är
en mer blandad stadsdel som växer
fram under en längre tid, samti
digt som området knyts ihop
bättre med centrala
Lund.

SÖDRA RÅBYLUND
OCH HASSLANDA
Ett nytt bostads
område håller på att växa
fram i östra Lund, med närhet till
omgivande natur. Unikt för området är
Råbysjön. När området är färdigbyggt
kommer det att bo drygt 4 500 personer
i Södra Råbylund.
Längre söderut gör vi plats för Lunds verk
samheter. Området är lättillgängligt för
besökare och transporter och det är
nära till det etablerade verksam
hetsområdet Gastelyckan.

