
Lilla Råby - möjlighet att växa
Gestaltningsförslag av Holtenäs Löttiger Märkel

Exploateringstal för kvarteret: 0,6

Grönytor Privata gårdar

Planområdet ligger i södra Lund precis norr om den tungt trafikerade 
Södra vägen och i nära kontakt med studentområdena Parentesen, 
Gylleholm, Smålands nation, Ulrikedal samt Studentlyckan. De 
omkringliggande områdena har en varierad byggnation med allt ifrån 
höga punkthus till villor och kolonilotter. Stora delar av området 
uppfattas i dagsläget som otrygga, inte minst om nätterna, och är i 
behov av ett större flöde människor och fler ögon riktade mot stråken.
 Lilla Råby är tänkt som ett tätt och småskaligt bostadsområde 
med blandade funktioner såsom idrottsanläggningar, matbutik 
och kulturcentrum som lockpunkter. Bostäderna är inspirerade av 
områdena Borneo Sporenburg i Amsterdam (West 8) och Centre Village 
i Winnipeg, Kanada (5468796 Architecture). Främst rör det sig om 
smala huskroppar med 2 till 3 våningar och sadeltak samt platta tak 
som fungerar som gröna terrasser. Genom att erbjuda dessa takterrasser 
samt de slutna innergårdarna skapas privata och tryggare zoner där 
barn enklare kan leka fritt utan föräldrarnas konstanta uppsikt. Senare 
kan de ta klivet ut i de halvoffentliga och offentliga zonerna. 
 Förutom bostäder innefattar förslaget ett antal andra funktioner 
som ett Kulturcentrum med ett mini-bibliotek, utställningshall och 
lokaler för olika ändamål. Ovanför Kulturtorget breder en takstruktur 
ut sig och binder samman byggnaderna och skapar ett spännande 
ljusinsläpp för besökarna. EOS-hallen behålls men får en ny entré mot 
väst. I anslutning ligger en matbutik som flyttats från Studentlyckan 

Lilla Råbys nya förtätade 
kvarter.

Blandad bebyggelse längs 
kvarterets huvudstråk
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Lilla Råby i Lund

Bollplaner ovanpå 
livsmedelsbutik Nytt dagis Bostäder och lokaler Studenthem Kulturcenter

Viterträdgårdar, lekhus och bodar mot Södra vägen. Hus utformade med variationer av uthäng och nischer för 
att skapa lokala mikroklimat och intima platser året om.

Ett komfortabelt mikroklimat i stadsrummen skapas 
genom en skålprincip som skärmar av starka vindar 
men släpper fram solljus.

Ett nätverk av olika utrymmen och funktioner som binder 
samman kvarteret med omgivningen.

Cykelparkering döljs genom nedsänkta cykelställ.och ovanpå denna ligger en fotbollsplan av konstgräs. Gatuköket 
Meriten flyttar in i ny lokal med liknande placering. Förskolan 
Arken har fått en ny tomt och byggnad söder om Hardebergspåret. 
Kroppen omfamnar en halvt sluten innergård och har ett grönt 
tillgängligt tak med en flack lutning som kan användas för såväl lek 
som odling.
 Arkiv- och Kastanjegatans hastighetsbegränsning sänks 
från nuvarande 50 km/h till 30 km/h, de utrustas också med 
tydligare och säkrare övergångsställen med farthinder som saktar 
ner fordonstrafiken såväl innan som efter övergångsställena. 
Förbindelsen mellan Studentlyckan och Ullrikedal förbättras och 
det mindre stråket mellan Smålands nation och Parentesen får ett 
ansiktslyft och förbättrad belysning. Inne i själva området är endast 
gång och cykeltrafik tillåtet och den enda infarten för biltrafik är 
belagt i söder vilket leder till det underjordiska garaget under EOS-
hallen och matbutiken.
 Ett antal av bostäderna är bokaler där bottenvåningen fått en 
ökad takhöjd. Då behovet av kommers ser begränsat ut i dagsläget 
kan dessa användas som bostäder men redo att konverteras då 
behovet växer. Lilla Råby är en tät men samtidigt öppen stadsdel 
och här ges stora möjligheter för såväl barn, kreativitet och 
kommers att växa.
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