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Dags att gräva ned järnvägen genom Lund?
Lundaborna välkomnas till ett offentligt möte om Lunds stadsutveckling i
Stadshallen måndagen den 20 augusti kl 18.00. Arrangör av mötet är
kommunpartiet FörNyaLund.
-Temat för mötet är Lunds stadsutveckling, där det kanske mest genomgripande projektet är förslaget att dra järnvägen genom Lund i tunnel, säger
Cecilia Nelson, FörNyaLund. Men mötet tar också upp andra lika viktiga
frågor, som borde behandlas bättre i den Översiktsplan som Lunds kommun
förbereder inför ett beslut i höst.
-Att gräva ner fyra spår under Lund är både tekniskt möjligt och samhällsekonomiskt rimligt, säger Jan Annerstedt, FörNyaLund. Med spåren i en
tunnel under jord kan mycket värdefull mark frigöras, innerstaden växa och
möjligheter öppnas för en verkligt attraktiv stadsmiljö.
Mötet i Lunds Stadshall inleds av tre experter med var sitt perspektiv.
Underjordisk järnväg genom Lund är en realistisk möjlighet. Det anser
Gösta Ericson, en av landets främsta experter på bergsteknik och
projektering av tunnlar. Gösta Ericson har varit verksam i stora
infrastrukturprojekt internationellt och i Sverige: Citytunneln i Malmö, Metron i
Köpenhamn, Knutpunkten i Helsingborg och Norra länken i Stockholm.
Hållbar stadsutveckling handlar också om tysta platser i stadsrummet,
om bebyggelse som harmonierar med trafik och infrastruktur. Göran
Sandberg, professor i byggnadsmekanik vid LTH, arbetar i ett EU-projekt
(Urban Tranquility) med nya metoder att utforma tystare miljöer i en förtätad
stad. Sociala och kulturella krav kopplas till tekniska, ekonomiska och
miljömässiga möjligheter.
Hur kan Lund växa utan att förlora sin karaktär, frågar sig den
internationellt verksamme arkitekten David Sim. Han arbetar som urban
designer med sociala och psykologiska perspektiv på stadsutveckling. Hur
kan Lunds stadskärna göras mera inbjudande och attraktiv för både boende
och besökande? De flesta av oss är ju nyfikna och söker kontakt med andra
människor och det påverkar starkt vårt sociala beteende, säger David Sim.
Vad krävs av stadsmiljön – sedd i ögonhöjd – för att fler personer ska trivas
och bidra till Lunds förnyelse?
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