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01 Inledning

LTH är en av de största fakulteterna vid Lunds universitet med 
ca 9 000 studenter och 1 700 anställda från hela världen. Här 
finns flera av Sveriges mest attraktiva utbildningar och bred 
forskning med global räckvidd som banar väg för vetenskapliga 
upptäckter och nya, samhällsförbättrande innovationer under 
visionen: Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för 
världen.

När stora delar av LTH-området anlades på 1960-talet låg det i 
utkanten av Lund där det böljande jordbrukslandskapet tog 
vid. Idag kommer stadens utbyggnad allt tätare på och där od-
lingsfälten tidigare låg finns idag Ideon Science Park sedan 
länge. I och med utbyggnaden av staden har LTH-parken fått 
ett alltmer centralt läge, ett stort samlande grönt stadsrum 
dessutom med stark karaktär  - en studentpark med potential.

De kraftfulla röda tegelbyggnaderna är stramt ordnade i nord-
sydlig riktning och omger stora öppna gräsytor. De höga träden 
och sjöarna är också viktiga kvalitéer som antyder historiska 
lager. Områdets storskalighet är påtaglig. Några byggnadstil-
lägg har gjorts med varierande kvalitet men LTH-området är 
fortfarande relativt glest. Plats finns för både utveckling och 
utbyggnad.

LTH ligger centralt i Kunskapsstråket som går från Lunds in-
nerstad mot Brunnshög och samlar vetenskap, forskning och 
innovativa företag. Ett viktigt tillskott till LTH-området är 
den nya spårvägen som byggts och tas i bruk under 2020. Spår-
vägen går som ett grönt stråk genom området och har med sina 
hållplatser stor inverkan på utemiljön. Miljön som ursprungli-
gen planerades för biltrafik är nu ett renodlat gång- och cykel-
stråk. Spårvägshållplatserna vid Kårhuset och Ideontorget 
väster om IKDC är två starka noder som ger nya förutsättning-
ar för platsbildningar. Här blir LTH mer synligt i staden.

LTH-områdets parkrum har en stark identitet som student-
park. Det ger också LTH en grön identitet och används dagli-
gen som en sammanbindande länk mellan husen genom gång- 
och cykelvägar samt för studentaktiviteter och rekreation. 
Gröna miljöer i anslutning till utbildningar har genom forsk-
ning visat sig ha en positiv påverkan både på inlärning och 
trivsel och medverkar till bättre studieresultat. Under många 
år har diskussioner pågått kring LTH-områdets utemiljö. För 
att verksamheterna ska få ett bättre samspel med utemiljön 
behövs en medveten gestaltning av det gröna rummet som 
stödjer en aktiv och inspirerande campusmiljö.
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02 Bakgrund projektet

Samspelet mellan byggnader, social aktivitet och grönska är 
viktigt för upplevelsen av LTH-området. Under 2016 genom-
fördes projektet ”Hållbart campus LTH” där campusområdet 
ur ett hållbarhetsperspektiv lyftes fram. Som ett led i att för-
stärka LTH:s campusmiljö som helhet har Lunds universitet 
och Akademiska Hus fortsätta arbetet genom projektet ”Ute-
miljö Norra campus”.

Projektet genomfördes under hösten 2019 med inriktning på 
LTH-områdets potential genom att ta tillvara medarbetares 
och studenters kunskaper, erfarenheter och tankar om områ-
det man verkar och befinner sig i. 

Projektets syfte har varit att inventera LTH-områdets styrkor 
och svagheter samt identifiera förbättringsförslag. Målet var 
att formulera inventeringen till en genomlyst bild av områdets 
nuläge sammanställd i en rapport. Genom en ökad förståelse 
för LTH:s utemiljö ger projektet underlag till diskussioner och 
beslut kring vilka kvaliteter som bör bevaras samt förslag till 
förbättringar. Detta för att miljön ska kunna utvecklas och 
upplevas livfull, användbar och omhändertagen men också 
sammanhållande och identitetsskapande. I ett fortsatt arbete 
behöver rumsliga analyser göras för att visa på vad och hur 
detta kan göras. Alla lösningar av praktiska och trygghetsrela-
terade problem behöver också analyseras och gestaltas utifrån 

ett rumsligt upplevelseperspektiv innan förändringsarbeten 
genomförs.

Rapporten är beställd av LTH och ska kunna läsas och använ-
das som ett kunskapsunderlag av alla som har en anknytning 
till LTH-området. Exempel på detta är dekan, husprefekt, lo-
kalplanerare, förvaltare, fastighetsutvecklare, konsult, leve-
rantör och brukare. Projektet omfattar fakulteten LTH:s verk-
samhet och hus inom Norra campus. 

Sex gåturer har genomförts på LTH-området. Därefter genom-
fördes två workshoppar som fokuserade på områdets sociala 
respektive gröna rum. Rapporten redovisar sammanfattningar 
och analyser av dessa aktiviteter. I analysarbetet sorteras det 
som framkom under gåturer och workshoppar till tre katego-
rier: stora projekt, mindre projekt och förvaltningsfrågor.  
En handlingsplan för det fortsatta arbetet biläggs rapporten.

Medverkande i projektet har varit representanter från LTH, 
LU Byggnad, Akademiska Hus samt konsultmedverkan av 
landskapsarkitekt.
 
Denna rapport kommer att ingå som underlag till kommande 
revidering av Lunds universitets campusplan.
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GÅTUR

Gåtur är en metod som innebär att  
en grupp samlas till en gemensam  

promenad för att utvärdera och  
analysera en fysisk miljö, i detta fall LTH:s 
utemiljö. Gruppen består av personer som  

representerar olika intressen och funktioner. 
Metoden skapar förutsättningar för en  

nyanserad och strukturerad dialog inom 
gruppen på utvalda platser  

och genom olika frågeställningar  
under promenaden.

 

Gåturer har genomförts kring Kårhuset LTH/Navet, V-huset, 
A-huset/IKDC, Kemihusets södra sida, E-huset/M-huset och 
Mattehuset/Annexet. Gruppernas sammansättning har bestått 
av representanter från respektive hus, studenter och represen-
tanter från LTH, LU Byggnad, Akademiska Hus samt land-
skapsarkitekt. 

Syftet med gåturerna var att notera, reflektera och ta tillvara 
det som fungerar och att finna åtgärder för det som fungerar 
eller upplevs mindre bra. Målbilden är att få en uppskattad,  
utnyttjad och väl fungerande utemiljö på LTH-området.  

Varje gåtur har omfattat mellan fem och nio platser som grup-
pen har stannat upp vid och studerat, diskuterat och analyse-
rat. Under gåturen har gruppen reflekterat över frågeställ-
ningar om vad som är positivt respektive vilka brister som 
finns vid platserna, både ur ett funktions- och ett upplevelse-
perspektiv. Förslag till förbättringar på kort såväl som lång 
sikt har noterats. Detta finns digitaliserat och som bilagor  
till denna rapport.

Utemiljön har stor betydelse för LTH-området och skapar fy-
siska och visuella kopplingar mellan husen och omgivningen. 
Exempel på detta är gång- och cykelvägar, entrézoner, angö-
ringsplatser för t ex taxi och leveranser samt parkeringsplat-
ser. LTH:s karaktärsfulla utemiljö har stor betydelse för rekre-
ation och som aktivitetsyta. Under gåturerna har grupperna 
identifierat likheter såväl som olikheter inom LTH-området. 
Den egna yttre miljöns utseende och användning har analyse-
rats och har något saknats avseende funktion eller upplevelse 

Redovisning gåturer –  
sammanfattning

har det lyfts fram. Ett flertal frågeställningar kan samman- 
föras till övergripande punkter för LTH-området. 

Entréplatserna är en sådan punkt. Många funktioner  
sammanförs på dessa platser och ibland uppstår intressekon-
flikter. Exempel på funktioner är angöring, leveranser och 
sittplatser.  Entréplatserna kan i vissa fall också behöva upp-
dateras efter moderna önskemål och krav. Fler sittplatser,  
gärna med bord, bättre skyltning, en tydlighet kring entré-
dörrarna och en bättre placering av cykelställ för att undvika 
otydlighet och otrygghet är åtgärder som lyfts fram. Platserna 
behöver på vissa håll bättre omvårdnad och det gröna inslaget 
behöver både beskäras och varieras för att kunna återspegla 
årstiderna.

Det har framkommit synpunkter kring platsers strukturel-
la problem som behöver hitta nya lösningar. Det kan vara kul-
lar som skymmer eller skär av samband och gångvägar som 
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OM LTH-OMRÅDET

LTH-området är ett stort parkområde som 
omsluts av institutionsbyggnader för LTH, 

till stora delar, uppfört på 1960-talet.  
Samspelet mellan grönska och byggnader  

är identitetsskapande för området som  
används i första hand av och för  

studenterna och deras sociala verksamhet. 
Området kring sjön Sjön rustades upp 2013 
och är väl använt och mycket uppskattat.  

Den nya spårvägen går genom området och 
Sölvegatan som tidigare varit öppen för  

biltrafik är ersatt av gång- och cykelstråk.  
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saknas eller som har uppstått genom upptrampad växtlighet.  
Det finns också ett antal platser som består av mycket asfalt 
och som upplevs öde och utan funktion. Den nya spårvägen ge-
nom LTH-området skapar nya förutsättningar kring närhet/
tillhörighet, framkomlighet, naturliga och onaturliga kopp-
lingar. Här behövs nya lösningar så att sambanden inom LTH-
området och nyttan stärks. John Erikssons väg delar LTH- 
området med mycket trafik, busshållplatser, människor och 
cyklar som rör sig. Denna centrala punkt utgör också en del  
av entréplatsen till Kårhuset LTH. Strukturen behöver förtyd-
ligas för att skapa något mer användbart och attraktivt av det 
som finns. Ett gemensamt golv för hela platsen kan utgöra en 
bra bas som gör platsen intressant och trivsam att vistas på. 

Andra angelägna frågor som förts fram är kopplingar och plat-
ser mellan de olika husen. Navets södra sida har identifierats 
som en fin södervänd plats i anslutning till gång- och cykel-
stråket genom hela LTH-området. Genom att rusta upp miljön, 
ta bort buskar och anordna sittplatser kan fler utnyttja platsen 
i detta centrala läge. 

Konkreta synpunkter har ofta handlat om cykelproblema-
tik, saknade kopplingar mellan husen och funktioner som  
saknas eller kan stärkas. Ofta efterfrågas fler cykelställ och 
gärna med nya funktioner som möjligheter att låsa fast  
cykeln och väderskydd, t o m riktiga cykelgarage. Informella 
gångvägar har uppstått och ibland behöver både gångväg och 
entréfunktioner uppdateras och göras tillgängliga inte bara  
ur handikapperspektiv. 

Rena brister förekommer också. Trasig och lappad asfalt 
 är den vanligaste men det förekommer även tveksamma häck-
placeringar, omotiverade höjder på häckar eller avsaknad av 
häckar. Bristfällig eller felriktad  belysning upplevs på flera 
ställen och andra platser finns eftersatt skötsel och tveksam-
ma val av växtlighet. Generella riktlinjer kan behövas för att 
vara ett bra stöd vid förvaltning. 

Många fler idéer och exempel har framkommit och lyfts fram 
under rubriken Kategorisering i rapporten. 

Entréplatser på husens baksidor.

Exempel på lappad asfalt.

Exempel på entréplats.

Konflikt mellan avfallshantering och vistelseyta.

Häckar som ramar in cyklar.Rörelser vid och på John Erikssons väg.
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Efter genomförda gåturer samlades medverkande från dessa 
till två workshoppar för att titta vidare på det sociala rummet 
respektive det gröna rummet inom LTH-området. Syftet var 
att fördjupa diskussionen och därmed kunskapen om hur om-
rådet fungerar i den dagliga kontakten. De medverkande lyfte 
fram utvecklingsmöjligheter för hela LTH-området men också 
för närmiljön kring det egna huset.

Båda workshopparna hade samma upplägg med en inledande 
inspirationsdel för det sociala respektive det gröna rummet 
och därefter presenterades fyra teman att fördjupa sig kring. 
Dessa diskuterades först i grupper med en blandad samman-

Redovisning workshoppar

sättning av representanter från de olika husen och presenta-
tionen genomfördes som ett modererat samtal. Därefter sam-
lades representanterna vid sina respektive hus för att reflek- 
tera över närmiljöns funktioner och förutsättningar. Slutligen 
framfördes de tre viktigaste synpunkterna som framkommit i 
diskussionen. Till stöd i workshoppen fanns stora kartor där 
tankar, idéer, synpunkter mm nedtecknades och dessa finns 
digitaliserade och som bilagor till denna rapport.

Under gåturerna framkom återkommande frågeställningar och 
upptäckter. Dessa har legat till grund för de frågeställningar 
som utvecklades till och fördjupades vid workshopparna.

04

 
OM WORKSHOPPARNA    

Det sociala rummet avser platser och  
sammanhang där man vistas utifrån sociala  
aspekter och där man gärna uppehåller sig  

för social samvaro.  

Det gröna rummet avser gröna platser för  
samvaro men också för enskild kontemplation  
och återhämtning. Det gröna rummet är också  

platser som kan användas i undervisnings-  
och forskningssammanhang.
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Sociala rummet –  
sammanfattning

Det är viktigt att tillvarata LTH-områdets befintliga kvaliteter 
och förstärka attraktionskraften genom att fortsätta arbeta 
med rumsliga kvaliteter och karaktärer i olika skalor. Konkre-
ta fysiska förbättringsåtgärder lyftes fram och att t ex en pla-
cering och utformning av nya sittplatser måste föregås av en 
rumslig analys. Var och hur sittplatser lokaliseras är viktigare 
än att. Något som är applicerbart på det mesta som ska göras i 
LTH-området. 

Tre huvudentréer till området identifierades, en mellan Ke-
micentrum och IKDC, en vid Kårhuset och en vid M-huset. Det 
efterfrågades ett tydligt ”välkommen till LTH” vid dessa plat-
ser som stärker områdets identitet och skapar tillhörighet.
Var ses man? Vid workshoppen framkom att det finns svårig-
heter att uttrycka en bestämd plats för var man ska träffas.  
I vissa fall används appar för att lokalisera varandra framför 
att bestämma en fysisk plats. Det kan upplevas särskilt besvär-
ligt p g a områdets storskalighet.

Det finns många platser inom LTH-området där olika trans-
portmedel såsom cyklar, bussar, leveransbilar mm kommer i 
konflikt. Spårvägen har dessutom tillkommit och går rakt  
igenom området vilket skapat nya besvärliga situationer.  
Kemicentrum skiljs av kommunikationsmässigt från övriga 
området och spåren kommer säkert att korsas av både gående 
och cyklar även där det saknas övergångar.

Sjön Sjön är ett uppskattat stort grönt rum med sittplatser  
och bryggor i den södra delen av LTH-området. Det är både  
identitetsskapande och väcker stolthet. Ett motsvarande stort 
rum saknas i den norra delen där man upplever ett längre av-
stånd till sjöarna. Workshoppen identifierade parkrummet 
mellan A-huset och Kemicentrum som en möjlig plats att  
utveckla för motsvarande ändamål. Det parkrummet saknar 
idag platser dit man kan dra sig undan för enskildhet och  
återhämtning.

05
Den första delen av workshoppen för det sociala rummet avsåg hela LTH-området och  

behandlade frågeställningar utifrån fyra teman.

Frågeställningar kring  olika entréfunktioner: 

• Att möta norra Campus 

• Att möta det enskilda huset 

 Internt, besökare 

 Karaktär, identitet  

 Orienteringsbarhet 

 Sociala aspekter 

• Entréers identitet 

 Olika entréer (en entrékavalkad från campus) 

• Orienterbarhet (skyltar mm) 

Frågeställningar kring kommunikation:

• Angöring – gående, cykel, kollektivtrafik, bil 

• Möten och konflikter olika trafikslag 

• Leveranser, godsmottagning, avfallshantering 

 Internt, besökare 

 Karaktär, identitet 

 Orienteringsbarhet 

 Sociala aspekter 

Frågeställningar kring små och stora rum:

• Platser att sitta på 

• Social bekvämlighet/trygghet 

• Platser att stanna upp på 

• Årstider, väder, riktning, ljud, vind 

• Särskilt attraktiva platser 

 Internt, besökare 

 Karaktär, identitet 

 Sociala aspekter 

Frågeställningar kring aktiviteter på campus:

• Var och när sker de? 

• Hur fungerar de idag? 

• Ordnade aktiviteter – event 

• Spontana aktiviteter 

 Internt, besökare 

 Karaktär, identitet 

 Orienteringsbarhet 

 Sociala aspekter  
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Den andra delen av workshoppen kring det sociala rummet fokuserade på  
närmiljön och en analys av det egna huset. 

När grupperna samlades för att diskutera det egna huset fram-
fördes framför allt synpunkter kopplade till entréplatser. Man 
vill ha sina entréer mer välkomnande och trevligare, det ska 
finnas bra med sittplatser, i vissa lägen också bord, bättre be-

lysning och väderskydd för cyklar. Varför inte en uteverkstad 
där verksamheten syns? Kårhusplatsen upplevdes speciellt 
problematisk och mycket behöver göras för att få platsen triv-
sam, rumsligt definierad och bättre nyttjad.

• Är närmiljön välkomnande?

• Känns närmiljön trygg?

• Uppmuntrar närmiljön till möten och vistelse?

• Var vill du sätta dig ner (varierar det med 

 årstiderna)?

• Finns några konflikter mellan trafikslagen 

 (gående, cyklande och övriga transporter)?

Förslag till frågeställningar

Verksamheterna som pågår i husen borde lyftas ut och synlig-
göras i parken. Amfiteatern vid Kårhuset LTH kan användas 
för olika aktiviteter men behöver utvecklas. Fika och mat 
finns i närheten men det saknas bra sittplatser. Det gör att 
ytan bara används vid de större aktiviteterna som t ex under 
nollningen och inte till vardags. Caféer och restauranger är 
positiva inslag och något som skapar bra förutsättningar för 
mötesplatser i utemiljön över lag.

Studentlivet på LTH-området är påtagligt. Den sociala samhö-
righeten blir tydligt kopplad till platser för lek och aktivitet. 
Identiteten finns att hitta i skyltar, olika sektioners annonse-
ring och betydelsebärande skulpturer, målningar mm. Dessa 
olika uttryck för studentlivet har tydligt framkommit som  
något studenterna är stolta över och värnar om. 
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Gröna rummet –  
sammanfattning06

En viss sorts undervisning fungerar utmärkt att ha utomhus 
men ibland behövs hjälpmedel som underlättar. Förslag var  
bl a en utomhusscen med tak som kan användas för föreläs-
ningar. Även olika utomhuslabb diskuterades, där mekanik är 
ett område som skulle lämpa sig väl. Det skulle kunna attrahe-
ra besökare som kan få prova på genom praktisk tillämpning. 
Det går att arbeta utomhus om det finns bra bord. Möten ut-
omhus kan hållas vid ståbord för 5–10 personer. Studieplatser 
behöver arbetsbord och sittplatser där både böcker och mate-
rial får plats vid sidan om datorn. Finns dessutom ett väder-
skydd ökas användbarheten. Det kanske inte fungerar att sitta 
utomhus under årets alla dagar men ett walk-and-talk-möte 
utomhus fungerar under alla årstider. Sjön Sjön-området upp-
skattas och användandet av bryggorna visar att det fungerar 
att studera utomhus. Det gröna rummet behöver utvecklas för 
olika kunskapsområden för att bli användbart i undervisning-
en. Den närbelägna Biologiska institutionen är ett gott exem-
pel.

Deltagarna i workshoppen lyfte fram flera uppskattade gröna 
rum i varierande storlek och funktion men det som nämns of-

tast är det stora rummet kring sjön Sjön. Samtidigt nämns av-
saknaden av ett liknande rum i den norra delen av LTH-områ-
det. Den nya spårvägens påverkan på framtida rörelsemönster 
diskuterades och hur fotgängare respektive cyklister får och 
kan korsa spåren. Det finns medelstora rum som uppskattas 
och som är värda att besöka. Goda exempel är grönområdet 
kring Biologi- och Ekologihuset och som lämpar sig väl för 
walk-and-talk-möten. Mindre avgränsade gröna rum saknas 
och efterfrågas för antingen rekreation där man hämtar kraft 
eller för aktivitet. Ju längre norr ut på LTH-området man 
kommer desto mörkare upplevs miljön kvällstid. Belysning be-
tyder mycket för upplevelsen av rum och behöver kompletteras 
på valda platser. 

Vid läsårets introduktionsveckor används de stora plana gräs-
ytorna för olika aktiviteter. De finns från Lophtets yta i norr 
via Kårhusets amfiteater i centrum till Bordeauxparken vid 
M-huset i söder och varje sektion har sin plats. Vid dessa till-
fällen behöver gräset vara klippt, då högt gräs gör platserna 
svåra att använda. Platser för beachvolleyplan, andra bollpla-
ner, spelbräden och grillplatser efterfrågades också.

Workshoppens första del kring det gröna rummet avsåg hela LTH-området och behandlade  
frågeställningar utifrån fyra teman. Komplexiteten ökade med den tillkommande kunskapen  

från workshoppen sociala rummet.

Frågeställningar kring lärande: 

• Undervisning 

• Studieplatser/arbetsplatser (hur och var,  
vad behövs för att det ska fungera?)

• Återhämtning 

Frågeställningar kring lekfullhet/aktiviteter:

• Verksamheter syns, identitet

• Vad händer på campus, hur vidareutvecklar  
vi det?

• Vad kan staden tillföra campus och vad kan 
campus tillföra staden?

• Vilka tillfälliga återkommande aktiviteter är 
särskilt viktiga? 

Frågeställningar kring små och stora gröna rum:

• Funktioner, platser med flera funktioner/ 
platser med en funktion

• Avskildhet på olika sätt

• Trygghet på olika sätt

• Sammanhang och rumsliga sekvenser genom 
campus

Frågeställningar kring innovativa tekniska  
lösningar i närmiljön:

• Hur synliggör vi LTH verksamhet i närmiljön?

• Sol, vind, vatten och biologisk mångfald

•   Hur kan närmiljön och det gröna rummet  
förbättra för cyklar, orientering, transporter, 
avfallshantering?
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Kan verksamheterna synliggöras i parken? På vilket sätt?  
Kan QR-koder via mobilen vara en lösning? Kan konst likt 
Mattehusets skulptur som visar ett matematiskt tema asso-
ciera till forskning och utbildning? De innovationer och  
forskningsresultat som skapats inom LTH borde lyftas fram. 
Den gröna miljön skulle kunna användas för att producera 

produkter t ex LTH-must från äppelträden i området eller 
”plocka din egen sallad”. Utomhusplatser för utställningar  
och redovisningar kan både aktivera utemiljön och synliggöra 
verksamheten på en och samma gång. A-husets utställningar 
utomhus är ett exempel.

Workshoppens andra del kring det gröna rummet fokuserade på  
närmiljön och en analys av det egna huset. 

I redovisningen av det egna husets gröna miljö blev det fokus 
på det som fungerar mindre bra eller som saknas idag. Det 
finns platser som fungerar men som skulle kunna utvecklas 
och få både en bättre funktion och ge en bättre upplevelse.  
I det sammanhanget omnämndes slänten framför Vattenhal-

len vid V-huset och det stora parkrummet mellan Kemicen-
trum och A-huset. Det saknas och frågades efter bättre  
kopplingar mellan husen som underlättar när man behöver 
förflytta sig enkelt eller mötas. 

Utsikt över sjön Sjön.

Rum för walk and talk-möte.

Parkrum med stora träd.

Miljö för rekreation.

Studieplats vid sjön Sjön. 

• Hur kan vi använda närmiljön? (i undervisningen, som studieplatser/arbetsplatser  
och för återhämtning)

• Vilka platser delas eller delas inte? (finns behov av privata platser eller integrerande/ 
välkomnande platser och områden) 

• Vilka samband och/eller kopplingar finns mellan det egna huset och omgivningen  
eller andra byggnader?

• Syns verksamheten utåt? Om inte, hur kan detta utvecklas? 

• Vad är identitetsbärande i det gröna rummet för det egna huset?

Förslag till frågeställningar

Mötesplats vid Annexet.
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Kategorisering

LTH områdets utemiljö har genom gåturer och workshoppar 
fått en bra genomlysning kring styrkor, brister och utveck-
lingsmöjligheter. För att kunna förbättra områdets kvaliteter 
och bidra till framtidens utemiljö sammanställs kunskapen i 
denna rapport. Materialet är ett bra komplement till de över-
gripande planer och dokument som finns för området såsom 
Lunds universitets campusplan och kommunala dokument. 
LTH-området är stort och det finns en komplexitet som måste 
beaktas när många funktioner samsas och olika krav ställs.  
Än mer utmanande blir det när parkområdet ska kombinera 
övergripande och sammanhållande principer med önskad ut-
veckling av närmiljöer och önskemål för det enskilda huset. 

Under gåturer och workshoppar har en mängd åtgärder och 
projekt föreslagits. För att kunna hantera mängden informa-
tion har en kategorisering gjorts. Tre kategorier har använts 
vid sorteringen av de punkter som förts fram; stora projekt, 
mindre projekt och förvaltningsfrågor. Vissa punkter kan sor-
teras in under flera kategorier. 

En handlingsplan kopplas till rapporten för att hantera idéer 
och förslag. Handlingsplanen ska tillsammans med rapporten 
kunna utgöra ett stöd och underlag i det samarbets- och ut-
vecklingsarbete som Lunds universitet och Akademiska Hus 
bedriver genom olika möten och projekt.
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STORA PROJEKT
Med stora projekt avses sådana punkter som har en högre komplexitet och kräver högre beslut kring finansiering 
och genomförande.

• LTH:s verksamhet behöver synas mer utåt. Som exempel kan vissa fasader öppnas upp och visa verksamhe-
ten i husen, projekt kan synliggöras i parkrummet eller i anslutning till huset där undervisningen eller forsk-
ningen bedrivs. 

• John Erikssons väg, marken norr om vägen och Kårhuset samt marken söder om vägen och Studiecentrum/
Annexet: Platsen är identifierad som underutnyttjad men viktig för LTH-området. Många passerar den idag 
utan att stanna upp. Flera möjligheter finns för platsen så att man kan vistas här både dag- och kvällstid. 

• Amfiteatern vid Kårhuset och kullen mot Navet behöver förändras för att skapa bättre sittplatser och en  
bättre användbarhet. Den ska fungera även under tider utanför nollning eller liknande event. Bättre gångvägar  
behövs t ex till Navet och V-huset. Restaurangen kanske kan flytta och använda en del av platsen för uteser-
vering.

• Gropen mellan IKDC och A-huset behöver utvecklas. Bättre sittplatser, annan belysning, fler eluttag, uteverk-
stad och väderskydd samt göras nåbar inifrån husen är några exempel.

• Vissa hus har entréplatser som kan behöva förändras så pass mycket att det blir stora projekt. Exempel på 
detta kan vara Kårhusets olika entréytor eller väderskydd för sittplatserna vid IKDC:s restaurang. 

• Annexets norra sida kan utvecklas från en stor tom yta till att fler parkerar sina cyklar här med följden att fler 
också använder denna entré. 

• Parkeringsytor kan behöva rustas upp med belysning, rumsskapande vegetation och asfalt/markbeläggning 
samt nya linjer. Exempel på detta är vid Mattehuset, E-huset och V-huset.

• Mötet mellan LTH-området, Tornavägen och övriga campus behöver utvecklas.

• Hitta på campus? En enkel och lättillgänglig navigering behövs för LTH-området med adresser, kartor, vägvis-
ning, skyltar, husnamn och kanske en app som samlar detta. QR-koder och smartphones kan användas för att 
guida om vad som händer i husen, vilka innovationer som tagits fram var, promenadslingor och konst.

• Studentbostäder tillför liv och rörelse över dygnet. Lämpliga platser på campus behöver identifieras som inte 
riskerar att hindra forsknings- och undervisningsverksamheter.

• Lyft fram restaurangerna inom LTH-området så att de kan vända sig utåt och synas. Det ger både aktiva fasa-
der och det blir lättare att hitta dem för alla.

• Parkrummet från John Erikssons väg till Kemicentrum behöver utvecklas och struktureras. Mindre gröna rum 
av olika karaktärer behövs vid sidan av stora gräsytor som används för spel, lek och olika studentaktiviteter. 
En översyn bör göras av gångstråk som används/inte används/inte kan användas p g a spårvägen. 

• Rumsbildande och varierad belysning behövs för att lyfta LTH-området. Det finns också många mörka platser. 
Vad ska lyftas fram och hur görs det, var behövs ljus och på vilket sätt? Ett belysningskoncept för olika typer 
av platser och för hela området behövs. 

• Spårvägens dragning genom LTH-området har gett nya förutsättningar och möjligheter som behöver bearbe-
tas vidare. Exempel på detta är Kårhusets entrémöjlighet och funktioner åt väster och bearbetning av ytan. 
Ett annat är Kemicentrums koppling till övriga LTH-området.
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MINDRE PROJEKT 
Med mindre projekt avses sådana punkter som har en viss komplexitet och behov av samordning inom LTH-områ-
det samt kräver beslut kring finansiering och genomförande.

• Entréplatser kan behöva bl a bättre skyltning, bättre placering och nya typer av cykelställ, fler sittplatser med 
bord, skärmtak, en översyn av grönska och bättre framkomlighet och angöring för biltrafik samt en identitetsska-
pande yta. En rumslig analys behöver föregå dessa förändringar. Ett exempel är Vattenhallen som behöver synlig-
göras och kopplas till John Erikssons väg och bussangöring.

• Fler platser kan utvecklas för nya eller förbättrade funktioner. Exempel på detta är platsen söder om Navet för 
samvaro, området mellan Kårhuset och den nya spårvägen som behöver struktur, gropen mellan IKDC och A-hu-
set som behöver göras nåbar från husens lokaler/trapphus och få mer inbjudande sittplatser, Studiecentrums 
godsmottagning och avfallshantering som påverkar gång- och cykelstråket genom LTH-området, nya uteplatser 
vid E-huset, M-huset, Mattehuset och grönytan vid Annexets östra sida.

• Utveckla cykelparkeringar för ökad möjlighet att låsa fast cykeln, skapa väderskydd, ett cykelgarage för säker lås-
bar förvaring och framför allt fler cykelställ. Organiseringen av cykelställ behöver analyseras utifrån studenters 
och medarbetares olika behov över dagen. 

• Laddstolpar önskas för elbilar. Placeringen behöver ingå det samlade greppet för utemiljöns funktioner.

• Nya eller uppgraderade gång- och cykelvägar behövs på många håll. Exempel på detta är från A-husets södra en-
tré till busshållplatsen, från Kemicentrum ner mot spårvägen/Ekologihuset som idag består av en enkelrad av be-
tongplattor, den passerande cykelvägen från norra Lund förbi Kemicentrums östra fasad och vidare till IKDC, cy-
kelvägen vid IKDC som är dubbelriktad och smal, en gångväg behövs till sjön Sjön från E-huset och gång- och 
cykelvägen behöver breddas förbi M-huset. För att höja statusen av Kårhusets entréer åt väster/spårvägen kan 
asfalten kompletteras med annan markbeläggning.

• Ställa iordning studieplatser och mötesrum i utemiljön med bänkar, ståbord, väderskydd och eluttag.

• Undersöka undervisningsmöjligheter i utemiljön och hitta bra placeringar.

• Principer behövs för olika markbeläggningar för att uppnå en helhet. 

• Principer behövs för belysning inom LTH-området så att en helhet uppnås. Gångstråk och cykelparkeringar ska 
kännas trygga och parken ska kunna delas in i olika rum av varierande storlek och karaktär. LTH-området upplevs 
mörkare ju längre norrut man kommer under kvällstid. De stora och praktfulla träden norr om Navet och träden 
framför Kemicentrum kan t ex belysas på samma sätt som de vid sjön Sjön.

• Principer behövs för grön växtlighet och val av växter för att stärka LTH parkens karaktär i samspel med bebyg-
gelsen. Mer grönska framför Kårhusets huvudentré och IKDC:s entré önskades. 

• Komplementbyggnader – principer för materialval och kulör behövs för en bättre enhetlighet. 

• Containers och miljöstationer behöver samlas och placeras utifrån en rumslig helhet utöver den praktiska aspek-
ten.

• Det finns krockar mellan olika trafikslag som behöver lösas. En sådan punkt har identifierats mellan E-huset och 
M-huset och en vid infarten till LTH-området från Ole Römers väg vid A-huset.

• Annonsera LTH och gestalta valda entréplatser till området. Platser som har föreslagits är vid Ideontorget, kors-
ningen Tornavägen/John Ericssons väg, Kårhuset, infarten till Helsingkrona och söderifrån vid Marathon/M-huset. 

• Det behövs en översyn och eventuella förslag till förnyelse av skyltar och symboler för de olika husens sektioners 
annonsering och betydelsebärande skulpturer, målningar mm. 

• Parkrummet mellan A-huset och Kemicentrum behöver en rumslig analys med definition av ytor. Detta kan sedan 
utgöra underlag för en gestaltning som stödjer en bättre användning för fler och olika typer av mindre rum jämte 
det stora.

• Utemiljön runt Kemicentrums sydöstra hörn behöver utvecklas. Studentuteplatser behövs i anslutning till entréer 
och bättre cykelparkering jämte cykelvägar och spårvägen.

• Iordningställa olika ytor för utställning och redovisning, utomhuslabb för t ex mekanik eller ett Science Gallery.

• Iordningställa fler aktivitetsmöjligheter med t ex olika bollplaner, spelbräden, virtuellt gym via storbildsskärm och 
fler grillplatser enligt önskemål.

• Utveckla mindre platser att vistas vid och sitta på längs husens baksidor eller innergårdar. 

• Spårvägen har skapat frågetecken kring blandade trafikslag och gångvägar som skurits av eller förändrats som 
behöver klargöras med Lunds kommun.
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FÖRVALTNINGSFRÅGOR
Med förvaltningsfrågor avses sådana punkter som är återkommande och behov av samordning inom LTH-områ-
det samt kräver beslut kring finansiering och genomförande.

• En översyn av adresser behövs i förhållande till t ex mobila karttjänster för att säkerställa att leveranser, rädd-
ningstjänst, taxi e t c kommer till rätt plats. Huvudentréerna är bilfria miljöer som ska respekteras och anvisa-
de angöringsplatser ska användas. Detta gäller särskilt vid Mattehuset som bara har en entré. Konflikter mel-
lan olika trafikslag har identifierats på ett antal platser som behöver åtgärdas. 

• Skyltning, inklusive trafikskyltar och annonsering behöver en översyn på många platser.

• Angöring behöver ses över för att minska biltrafik inom bilfria områden. Det är viktigt att bilfria områden res-
pekteras och olika åtgärder i den fysiska miljön kan behövas för att hindra eller minska felkörningar, t ex mot 
enkelriktad körriktning vid Kårhuset västra sida. Det är samtidigt viktigt att handikapplatser är rätt placerade 
och kan nås, t ex vid Kemicentrum där Sölvegatan nu är stängd för biltrafik. 

• Asfalten är på många håll lappad och lagad vilket ger ett oomhändertaget intryck. Specifika områden har 
identifierats och behöver prioriteras. Det gäller även kantstenar.

• Vintergröna växter vid entréplatser behöver i första hand skötsel och beskärning för att inte skymma fönster 
eller ge ett allmänt ovårdat intryck. Död växtlighet behöver tas bort.

• Planteringskärl tas bort och ersätts möjligen av växtval som återspeglar årstider i planteringarna. Efterfrågas 
planteringskärl måste en princip tas fram så att en helhet skapas.

• Förvuxna träd och buskar beskärs eller gallras för att skapa luftighet. En analys behöver föregå en gallring för 
att värna stora träd.

• Upptrampade stigar ses över och ersätts med permanenta gångstigar där det behövs. 

• Principer behövs för bokhäckar avseende höjder och placeringar för att skapa en enhetlighet. Platser som be-
höver kompletteras med häckar har identifierats och behöver prioriteras.

• En översyn behövs av cykelställ avseende skick och placering samt sort.

• En princip behövs för bänkar och bord avseende sort, placering och underhåll. Många har efterfrågat bord till 
befintliga bänkar vid entréplatserna.

• En princip behövs för skärmtak avseende storlek, funktion och belysning.

• En princip behövs för papperskorgar, askkoppar e t c avseende sort och placering.

• Sittplatser på gräsytor behöver bli bättre åtkomliga på vissa ställen genom att t ex passager i häckar tas upp 
vid t ex E-huset och M-huset.
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