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Inledning
Det här dokumentet redovisar en inriktning för utveck-
lingen av Sockerstan i Staffanstorp. Inriktningen baseras på 
de slutsatser som dragits vid utvärderingsarbetet av gestalt-
ningsuppdraget för den nya stadsdelen på Sockerbruksom-
rådet under hösten 2011. Utvärderingsarbetet har bestått 
av workshopar, analyser och diskussioner med politiker och 
tjänstemän.”Program för gestaltningsuppdraget för den nya 
stadsdelen på Sockerbruksområdet” har utgjort det primära 
underlaget för gestaltningsguppdraget och inriktningen bör 
läsas tillsammans med detta för att öka förståelsen för de 
ställningstaganden som gjorts. Den strukturplan som visas 
(s 13-30) ska ses som en principiell skiss för att illustrera de 
huvudidéer som föreslås. 

Bakgrund
Staffanstorps kommun har ett strategiskt läge mitt i den tätbe-
folkade sydvästra delen av Skåne. Malmö och Lund fi nns inom 
nära håll, Köpenhamn nås snabbt tack vare Öresundsbron. 
Fortsatt konkurrenskraft hos Öresundsregionen innebär en 
sammantagen befolkningstillväxt i Själland och Skåne fram till 
år 2025 på upp till drygt 400 000 människor och ytterligare 
lika många till år 2045 (Källa: ÖRIB). Hälften av dessa män-
niskor bedöms välja att bo och arbeta i västra Skåne.   

I grannkommunen Lund kommer den stora forskningsanlägg-
ningen ESS (European Spallation Source) och Max Lab IV att 
byggas, vilket kommer att generera många nya arbetstillfällen 
och nyinfl yttade. Inom trettio år kommer kanske 3-4 % av den 
halva miljon nya öresundsbor som då tillkommit att fi nnas i 
Staffanstorps kommun. Staffanstorps kommun ser det som 
ansvarsfullt att på ett hållbart vis planera för dessa 20 000 

människors möjlighet att välja de miljöer som erbjuds i Staf-
fanstorps kommun. En av dessa miljöer är Sockerstan där upp 
till 1000 bostäder kan byggas. 

Kommunen förvärvade våren 2009 området där huvuddelen 
av Sockerbruksverksamheten bedrivits och äger sedan tidigare 
ytterligare markområden runtomkring. Hösten 2009 tillsattes 
en politisk styrgrupp för utvecklingen av Sockerbruksområdet. 
Styrgruppen tog först fram en vision och gick sedan vidare 
med ett gestaltningsuppdrag för den nya stadsdelen. Det områ-
de som gestaltningsuppdraget omfattade var inte exakt fastlagt 
ytmässigt. Ungefärlig utbredning är markerad på nästa sida. 

Sockerstan
Under hösten 2011 genomfördes en allmän namntävling för 
den nya stadsdelen på Sockerbruksområdet. Bland mer än 450 
namnförslag valde juryn, som bestod av styrgruppen, namnet 
Sockerstan. Samtidigt som namnet påminner om den verksam-
het som har bedrivits på området pekar det framåt mot den 
nya stadsdel som ska uppföras här. Dessutom kommer ändel-
sen -stan från samma ursprung som Staffan, dvs. det forntida 
mansnamnet Stafn (som betyder stäv). 

Tio namnförslag belönades med tröstpriser: SockreCoeur, 
Christiansborg, Sockerhönan, Betlehem, Sockerkristallen, 
Sockervången, Återbruket, Farinbyn, Sockerhusen och Glyck-
ås. Samtliga namnförslag har sparats för att kunna användas 
till gator, torg, platser, lekplatser och grönområden i den nya 
stadsdelen.
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Mitt i Öresundsregionen

Malmö 15 min

Lund 10 min

Köpenhamn 30 min

Kastrup 25 min

Sturup 15 min
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Dalbyvägen
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Storgatan

Brågarpsvägen

Järnvägsgatan

Hotellvägen
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Grafi skt element för Sockerstan som innehåller symboler för de vär-
den och målgrupper kommunen vill arbeta för. I takt med att områ-
det gestaltas kan även det grafi ska elementet komma att utvecklas. 



Vision Sockerstan 
Sockerbruksområdet ska utvecklas till en 
levande, inspirerande och inbjudande 
stadsdel i Staffanstorp med unika kvaliteter 
och egen identitet.

I blandstaden Sockerstan bidrar en hög exploa-
teringsgrad med blandade boendeformer, kon-
tor, service, handel och rekreativa möjligheter 
till att skapa trygga, kreativa och stimulerande 
mötesplatser samt varierade och detaljrika 
miljöer med hög kvalitet för såväl boende som 
besökare.

Sockerstan är en grön stadsdel som uppmuntrar 
en hållbar livsstil med energilösningar i fram-
kant och genom vatten och grönska som både 
funktionella och vackra delar i stadsmiljön

I Sockerstan främjas näringslivet och förenings-
verksamheter liksom nätverksbyggande mellan 
stad och landsbygd så att grogrund skapas för 
kreativt företagande.

Sockerbruket och järnvägen är viktiga grund-
stenar i Staffanstorps historia som lyfts fram i 
Sockerstans identitet. Närheten till stationen 
och vidare mot såväl Staffanstorps centrum som 
regionen utnyttjas genom utvecklade stråk och 
kopplingar.
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TILL HUSHÅLL I STAFFANSTORPS KOMMUN

Vad ska den nya stadsdelen heta?
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Hembygd innebär att sätta Sockerbruksområdet på spåret mot fram-
tiden! Järnvägsstationen, det röda teglet och den lummiga parken är 
viktiga byggstenar för den fortsatta utvecklingen. Om rätt förutsätt-
ningar skapas kan återanvändningen av några av Sockerbruksbygg-
naderna bli en del av stadsdelens identitet och i berättelsen av Staf-
fanstorps utvecklingshistoria.

Livsoas innebär förutsättningar för ett gott liv med variationsrika 
boendemiljöer, boendeformer och upplåtelseformer såväl som ar-
betsplatser och service. Livsoasen ska även rymma mötesplatser och 
rekreativa miljöer som inbjuder till aktiviteter som förstärker gemen-
skapen mellan människor. 

Stadsliv i Sockerstan innebär liv och rörelse dygnet runt där kombi-
nationen av handel, service och kultur skapar mötesplatser i varda-
gen för såväl boende som besökare; saluhall, restauranger, uteserve-
ringar torghandel och kultur- och fritidsaktiviteter. De gående sätter 
villkoren, men tillgängligheten till och inom området är god för 
samtliga trafi kanter. 

Tidskvalitet innebär god kommunikation för både människor och 
information - via spår och internet tillgängligt överallt. Detta ger 
förutsättningar för ett förenklat vardagsliv och tid över för annat. 
Målpunkter såsom arbetsplatser, handel, lärmiljöer, sport- och fri-
tidsaktiviteter ska fi nnas där människor rör sig och koncentreras till 
stationsområdet.

Inspiration innebär uppmärksammade och upplevelsetäta miljöer 
som präglas av en grön profi l och hållbart tänkande. Dessa miljöer 
har något att erbjuda såväl boende som besökare och skapar förut-
sättningar för inspirerande företagare som utnyttjar nätverk mellan 
stad och landsbygd

Identitetsbärarna i Sockerstan 
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Motto för Sockerstan  Både och - inte antingen eller

Modigt och tryggt!Högt och lågt!

Levande och historiskt!
Varierat och detaljrikt!

Traditionellt och trendigt!
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Högt och lågt!

Levande och historiskt!

Traditionellt och trendigt!

Modigt och tryggt!

Varierat och detaljrikt!

Marknadsanalys ger beställningar
Våren 2011 togs en analys av marknadsförutsättningar för 
Sockerbruket samt förslag på inriktning och genomförande- 
strategier fram. När det gäller innehållskoncept har tre viktiga 
principer lyfts fram:
•  Primärt bostäder 
• Besöksmål - högkvalitativt inom gröna näringar
• Upplevelser och kultur

För utbyggnaden poängterades två viktiga principer:
• Säkerställ förbättrade kommunikationer 
• Bygg det mest attraktiva först 

Det mest attraktiva när det gäller bostäder är det som genere-
rar de högsta priserna - dvs. nära park och kommunikationer. 
Kontoriserade veksamheter som skapar fl öden och efterfrågar 
service ses som mest intressanta När det gäller upplevelser, 
kultur, handel och service poängteras att publika verksamheter 
(bl. a. skolor, kultur och service) bör ligga nära goda kom-
munikationer. Kultur ger mest positiva imageeffekter. Dagis 

bör fi nnas tidigt liksom grundskola. De offentligt fi nansierade verk-
samheter bör etableras tidigt då de skapar fl öden och kommersiella 
förutsättningar för service och andra publika verksamheter. 

Dessa inriktningar och strategier konkretiserades inför gestaltnings-
uppdraget samma vår i ett antal ”beställningar”:

Boende 
Sockerstan ska primärt innehålla bostäder - effektiva bostäder med 
blandade upplåtelseformer och fl exibel utformning. I Sockerstan ska 
upp till till 1000 bostäder rymmas.

Arbetsplatser
Sockerstan ska innehålla arbetsplatser i goda kommunikationslägen, 
t. ex. kontorshotell. Handel, service, lärmiljöer och kulturlokaler ger 
också upphov till arbetsplatser i området. Totalt kan det fi nnas upp 
emot 500 arbetstillfällen inom området.

Handel och service
Längs huvudstråket/en ska lokaler i bottenvåningarna fi nnas för ser-
veringar och handel i mindre skala, såsom närservice och nischade 
högkvalitativa produkter, t. ex. en saluhall. Handelslokalernas yta 
kan totalt uppgå till mellan 2000 och 3000 kvm. Sockerstan är inte 
en marknadsplats för handel - den primära strategin är att stärka 
stadskärnans attraktionskraft. 

Kultur och besöksmål
I Sockerstan etableras Campus Beta - en lärmiljö i kombination med 
kulturaktiviteter, samutnyttjande i fl era byggnader i blandstaden. 
Flexibla lokaler utnyttjas för bl. a. lärmiljö, bibliotek, musikskola, 
friskvård, teater, konserter, bio samt samlingslokal för 500 personer 
och kan ersätta uttjänta skolor.



Inriktning för Sockerstan
Inriktning för Sockerstan är resultatet av gestaltningsupp-
draget och det efterföljande analys- och utvärderingsarbetet. 
Inriktning för Sockerstan ska utgöra underlag för den fortsatta 
utvecklingen av Sockerstan. De huvudidéer som presenteras 
ska styra den fortsatta utformningen och utvecklingen av dessa 
idéer (som presenteras under rubrikerna Kommunikationer 
- Kopplingar, Stadsrum - Husrum, Grönstruktur- Hållbar-
het samt Upplevelser - Mötesplatser) ska utgöra inspirerande 
underlag för den fortsatta planeringen. Intressanta delar ur 
arkitekternas gestaltningsförslag lyfts fram. Slutligen beskrivs 
tänkta utbyggnadsetapper.

Huvudidéer
Planeringen av Sockerstan ska verka för:
  
• att utveckla en hållbar stadsdel genom att utnyttja den po-
tential ett framtida hållplatsläge för kollektivtrafi k ger (järn-
väg, spårväg och/eller utvecklad buss). Exploateringsgraden 
ska vara hög och huvudstråk ska utformas så att nyttjandet av 
kollektivtrafi k befrämjas.

• att etablera ett huvudstråk i form av en loop som binder 
samman Sockerstan med Staffanstorps centrum. Längs hu-
vudstråket ska viktiga målpunkter, aktiviteter, handel och 
arbetsplatser placeras, vilket ger tidskvalitet och underlättar 
vardagslivet. Loopen förutsätter två kopplingar över järnvägs-
spåret - en i norr och en i söder. Utöver dessa ska lämpligt 
antal kopplingar tillskapas över/under järnvägen och från 
Sockerstan mot omgivningarna i övriga väderstreck.

Hållplatsläge
Förtätning längs Malmövägen/Dalbyvägen
Loopen

Kopplingar till omgivningen
Genomsilningstrafik

Välkommen!

Principiell illustration av huvudidéer för strukturen
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• att i anslutning till loopen möjliggöra starka publika mötes-
platser (t. ex. Stationstorget, Tranchelltorget och Sockertorget) 
och i övriga delar av Sockerstan tillskapa fl era mindre platser 
med egen identitet. 

• att skapa förutsättningar för genomsilningstrafi k, vilket i 
förlängningen ger möjlighet till en mer stadslik karaktär för 
Malmövägen och Dalbyvägen genom förtätningar. Alla trafi k-
slag ska ha god tillgänglighet till och inom området och fot-
gängare och cyklister ska prioriteras.

• att Sockerstan ska byggas upp av en kvartersstruktur som 
formas med utgångspunkt i de bevarade strukturerna på Sock-
erbruksområdet. Dessa strukturer ger i mötet med ny arkitek-
tur intressanta rumsbildningar och miljöer. Mötet mellan nytt 
och gammalt ger även identitet och gör stadsdelen unik och 
spännande att vistas i och röra sig genom.

• att bebyggelsen ska vara högre i delarna närmast järnvägen 
och Dalbyvägen. Strukturen kan vara mer öppen kring Sock-
erbruksparken och bebyggelsen blir lägre längre norrut och 
österut. På några strategiska platser kan man bygga högt. I 
någon del av den nya stadsdelen ska förutsättningar skapas för 
speciellt intressant arkitektur, t. ex. en bomässa.

• att förtätningar i angränsande områden som förstärker Sock-
erstan och Staffanstorps centrum kan förverkligas.

1-3 vån
3-6 vån
4-8 vån
10-14 vån
Möjlig förtätning på mark
som kommunen i dagsläget 
inte har rådighet över
Möjliga bevarade befintliga byggnader 

Principiell illustration av huvudidéer för bebyggelsen

Bomässa

?
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• att ge möjligheter för omvandling (om-, till- eller komplette-
ringsbyggnation) av delar av den befi ntliga Sockerbruksbebyg-
gelsen för bl. a. Campus Beta - t. ex. lärmiljöer, kulturlokaler, 
idrott, verksamheter med anknytning till odling och mat samt 
en samlingslokal för 500 personer. 

• att ge de olika grönytorna inom stadsdelen olika karaktärer, 
t. ex. Sockerbruksparken och Kullarna, samt att koppla dessa 
genom gröna stråk till Staffanstorps befi ntliga grönområden. 

• att skapa en samverkan mellan de tre logierna; typologi, 
ekologi och limnologi.

• att främja hållbar utveckling och energilösningar i framkant.  

För att kunna förverkliga dessa huvudidéer behöver ett antal 
utredningar tas fram: 
 - Gestaltningsprogram med intentionen att skapa intressanta       
   gemensamma miljöer som lever upp till visionen för Socker-    
   stan. Programmet ska defi niera den yttre miljön, de
   olika gaturummens hierarki och säkra kvaliteten främst i 
   det offentliga rummet (såväl gröna miljöer som rum i stads-
   miljön).    

- Analys av de befi ntliga byggnadernas kulturhistoriska värde, 
  byggnadstekniska status och deras framtida användnings-
  möjligheter. 

 - Områdesspecifi kt energi- och livscykelprogram. 

Platsbildningar
Parkrum

Gröna kopplingar
Blå koppling 

 

ββ

Principiell illustration av huvudidéer för innehåll och grön/blåstruktur

ββ
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I samband med utvärderingsarbetet har en principiell situa-
tionsplan tagits fram (till höger). Denna situationsplan defi nie-
rar inte den framtida kvartersstrukturen utan ska ses som en 
principiell skiss för att illustrera huvudidéerna som vidareut-
vecklas under de kommande fyra rubrikerna; 

 - Kopplingar - Kommunikationer 
 - Stadsrum - Husrum 
 - Grönstruktur - Hållbarhet 
 - Upplevelser - Mötesplatser. 

På kartan framgår befi ntliga gatu- och parknamn och arbets-
namn på tillkommande gator och platser i olika färger. Tydligt 
inom gula ramar återfi nns intressanta illustrationer från ar-
kitekternas gestaltningsförslag tillsammans med förklarande 
texter och kursiverade citat. Dessa idéer ska utredas vidare 
under den kommande planeringen.

Avslutningsvis presenteras möjliga utbyggnadsetapper utirån 
den principiella situationsplanen. 

Arbetsnamn på tillkommande gator och platser



Kopplingar - Kommunikationer
I Sockerstan är god kollektivtrafi k en självklarhet både ur 
hållbarhets- och attraktivitetssynpunkt. Sockerstan planeras 
för framtida järnvägstrafi k på Simrishamnsbanan och spårvagn 
till Lund. Alternativt kan snabbusstrafi k komma att utvecklas. 
Tidshorisonten för spårburen kollektivtrafi k är oklar och i mel-
lantiden får bussarnas linjedragning och hållplatslägen anpas-
sas så att god kollektivtrafi k uppnås. 

Lämplig placering för ett framtida hållplatsläge som möjlig-
gör byte mellan tåg, spårvagn och buss anses vara i korsningen 
mellan Malmövägen och Järnvägsgatan alternativt söder om  
Malmövägen med koppling till pendlarparkering Knutsborg 
och City Gross.

Loopen är huvudstråket som binder ihop Staffanstorps cen-
trum med Sockerstan. Ett förslag är att den sträcker sig längs 
Storgatan som förlängs österut över järnvägen och fortsätter i 
Tranchells väg i norra kanten av Sockerstan. Loopen viker av 
söderut genom det gamla Sockerbrukets kärna vidare via Wal-
lins sträde (passserar Sockertorget, Tranchelltorget och Sta-
tionstorget) och över järnvägen vid korsningen mellan Malmö-
vägen och Järnvägsgatan. Loopen fortsätter längs Malmövägen 
och viker norrut längs Södra Lundavägen tillbaka till centrum. 
Korsningarna med järnvägsspåret ska troligen ske i plan, men 
vidare utredningar får visa om spåret kan sänkas ner delvis el-
ler helt. 
 

Principiell situationsplan Kopplingar - Kommunikationer

Gc-kopplingar
Loopen
Wallins sträde
Järnväg
Spårväg
Hållplatsläge
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Illustrationer av stationsläge 
Kanozi: I anslutning till den 
gamla stationsbyggnaden vill vi 
skapa en nod där alla tre trafi ksla-
gen tåg, buss,och spårvagn möts. 
Den befi ntliga stationsbyggnaden 
kan fungera som markören för 
denna nod även om det inte kom-
mer att fi nnas en stationsbyggnad i 
traditionell mening.

Mandaworks: Station för 
tåg, buss och spårvagn utgör navet 
för lokal och regional kommu-
nikation. Dess placering mellan 
centrum och Sockret stärker yt-
terligare en positiv utveckling av 
de centrala delarna i staden.

Bystrup: Den bästa placeringen 
för ett resecentrum för järnväg, 
spårväg och buss är Malmö-Dal-
byvägens korsning med Järnvägs-
gatan eftersom det ger bra access 
till centrum via Malmövägen och 
Södra Lundavägen och är en na-
turlig och effektiv entré till själva 
Sockerstansområdet. Resecentrat 
bör kompletteras med kommersi-
ella ytor och bör integreras med 
den befi ntliga stormarknaden City 
Gross.

Sweco: Platser för möten - 
Wallins sträde.

Illustration Bystrup. 
Södra Lundavägen utgör 
den södra delen av loo-
pen. Karaktären föreslås 
bibehållas, men vissa ka-
raktärsstärkande drag kan 
utvecklas.

Sweco: 
Kulturstråk och ny verksamhet vid  

Gästis - Hotellvägen
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Illustrationer av loopen, Wallins sträde och Hotellvägen
Sweco: Vi vill skapa ett tydligt stråk som binder ihop Sockerstan med 
centrum och bildar en looprörelse och som knyter samman viktiga mål-
punkter. 



Fotgängare och cyklister är prioriterade längs loopen och ska 
ges möjlighet att ta sig fram längs alla övriga gator samt i vissa 
egna stråk med så många korsningspunkter som möjligt över/
under järnvägen, bl. a. i anslutning till hållplatsläget - Stations-
torget. Det är möjligt att köra bil längs loopen. Wallins sträde 
är gångfartsgata. 

Biltrafi ken silas genom Sockerstan med två möjliga kors-
ningspunkter med järnvägen - en i norr mellan Storgatan och 
Tranchells väg och en i söder vid Malmövägen/Dalbyvägen. I 
Sockerstan fi nns en koppling för biltrafi ken mellan Tranchells 
väg och Dalbyvägen längs järnvägens östra sida. Sockerallén 
är en viktig entrégata från Dalbyvägen till Sockerstan.

Från loopen ska det fi nnas 4-5 kopplingar mot omgivande om-
råden i norr, öster och söder. Ett par av dessa kan ingå i gröna 
stråk och reserveras för gång och cykel. 
 
Valhallavägen ska inte utvecklas som ett huvudstråk mot 
Sockerstan, men kan utredas vidare för spårvagnstrafi k och 
som gång- och cykelstråk. Balders Hage kan i samband med 
detta med fördel lyftas fram. 

Kopplingen mellan Södra Lundavägen och Gästis ska utre-
das vidare, bl. a. för att underlätta transporter till Gästis. Ett 
intressant förslag är att utnyttja och utveckla Hotellvägen som 
utformas på de gåendes villkor. Denna lösning ska inte för-
störa Gästisparken. 

  

Primärt gatunät 
Sekundärt gatunät
Loopen
Wallins sträde

Principiell situationsplan Kopplingar - Kommunikationer

16



Dalbyvägen och Malmövägen ska få mer stadslik karaktär ge-
nom förtätningar, fl er anslutningspunkter och möjligheter till 
verksamheter. Genomfartskänslan ska minska. En tydlig entré 
till Sockerstan från öster ska tillskapas. 

Parkering
Respektive fastighetsägare är i princip ansvarig för att lösa ak-
tuellt parkeringsbehov för sin fastighet. Gestaltningsförslagen 
redovisar underjordisk parkering i vissa delar för att uppnå 
stadskaraktär och önskvärd exploateringsgrad. Allmän parke-
ring föreslås lösas i parkeringshus och på allmän plats, bl.a. i 
form av gatuparkering.

Parkeringsmängden dimensioneras efter verksamheters och bo-
endes aktuella behov. Efterhand som området byggs ut anpas-
sas mängden parkeringar efter de ändrade förutsättningarna, 
vilket innebär att etapptänk och fl exibilitet ska fi nnas med i 
planeringen. Möjligheter för samnyttjande och helhetstänk 
kring parkeringslösningar kommer att utredas vidare. 

Skyddsåtgärder mot buller ock risker
Skyddsåtgärder mot buller och risker kommer att behövas på 
båda sidor om järnvägsspåret. Skyddsbehov och bullerpåver-
kan behöver utredas vidare. 
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Stadsrum-Husrum
Sockerstan ska bli en attraktiv stadsdel där det fi nns möjlig-
het att bo och verka i livets alla skeden. Stadsdelen ska vara 
inbjudande och inspirerande för såväl besökare som boende. 
Här ska upp till 1000 bostäder rymmas. Exploateringsgraden 
behöver ytterligare utredas utifrån de stadsmässiga och eko-
nomiska vinster och förluster som fi nns i olika alternativ. Den 
ekonomiska realiserbarheten bör prövas i ett tidigt skede. 
 
Sockerstan ska ha en stadsmässig struktur med en varierad 
kvartersstruktur som formas med utgångspunkt i de bevarade 
strukturerna på Sockerbruksområdet, dvs. byggnader, platser, 
gatusträckningar och siktlinjer. I Sockerstan byggs det både 
högt och lågt, som princip högre mot Dalbyvägen och järnvä-
gen och allt lägre norrut och österut. Huvuddelen av den till-
kommande bebyggelsen är stadskvarter om tre-sex våningar. 
En mindre andel townhouses, radhus och villor kan fi nnas i 
den norra delen och i de östra utkanterna.  

I området kring den gamla Sockerfabriken föreslås kvarters-
stad  i fyra-fem våningar (med någon uppstickare upp till åtta 
våningar) där intressanta torgbildningar och mötesplatser upp-
står i mötet mellan bevarad och ny arkitektur. Stationstorget, 
Tranchelltorget och Sockertorget pekas särskilt ut.

I någon del av Sockerstan ska förutsättningar skapas för 
speciellt spännande arkitektur som profi lerar den hållbara 
stadsdelen. Detta kan ske i form av en traditionell (den tredje 
för Staffanstorp) och samtidigt trendig bomässa. Ett förslag är 
att bomässan skulle lokaliseras på båda sidor om Sockerbruks-
parken och omfatta både stadsliv och grönska.

Principiell situationsplan Stadsrum - Husrum

1-3 vån
3-6 vån
4-8 vån
10-14 vån - bomässeområde
3-6 vån - bomässeområde
1 vån - företagsboxar
10-14 vån - karaktärsbebyggelse
Möjlig förtätning på mark
som kommunen i dagsläget 
inte har rådighet över
Bevarade befintliga byggnader
Platsbildningar 
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Illustration av kvarter i Sockerstan med bevarad och ny bebyg-
gelse. Arkitekturen ska vara traditionell och trendig. Den till-
kommande bebyggelsen kan inspireras av den befi ntliga tegelar-
kitekturen eller bryta tydligt mot densamma.

Kanozi: Vy över centrala Sockerbruksområdet med ett typiskt kvarter 
innehållande nya och gamla byggnader. Kvartersstrukturen tillåter rörelse 
igenom sig.

Illustration av lägre bebyggelse i norra delen av Sockerstan.

Mandaworks: Hus i äng - Husen ramar in en grön gemensam inner-
gård. Grannar och barn möts i en miljö utan gränser.

Illustration av spännande bomässearkitektur. Siktlinjen mot 
den gamla stallbyggnaden är bevarad. 

Kanozi: Bo 14 Kvartersstad i Park. Annorlunda och spännande arki-
tektur där norra sockerbruksområdet möter den gröna lummiga miljön. 
De säregna uttrycksfulla byggnaderna i denna gröna stadsdel skulle kunna 
profi lera bostadsmässan 2014, Bo 14. Man har inga privata trädgårdar utan 
istället gemensamma trädgårdar på taket. Som en del av den öppna parkmil-
jön fi nns möjlighet till egna odlingar för de boende. Den nya tidens bomässa 
kan visa Stad i Park, en stadsbyggnadshybrid som kan uppfylla allt det vi 
längtar efter: stadsliv och grönska, praktiskt ordnat med tågstationen runt 
hörnet.
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Högre byggnader föreslås på några strategiska platser. Söder 
om Malmövägen, norr om City Gross är ett förslag för höga 
karaktärsbyggnader som blir landmärke från väster och öster 
och även från Södra Lundavägen. Ett annat läge är området 
mellan järnvägsspåret och den västra delen av Sockerbrukspar-
ken där några solitärer på upp till fjorton våningar föreslås. 
Här kan även företagsboxar för små eller nyetablerade före-
tag etableras. Det är viktigt att Sockerbruksparkens karaktär 
bevaras.

Längs Tranchells väg i norra delen av Sockerstan kan en entré 
till kyrkan och kyrkogården öppnas upp från detta stråk och 
förtätningar ses som möjliga längs vissa delar.
 
Sockerstan ska vara både levande och historisk. Ambitionen är 
att bevara de befi ntliga Sockerbruksbyggnaderna i möjligaste 
mån och då ny användning kan motiveras. Byggnaderna tillför 
området identitet såväl som lägger grunden för en varierad och 
asymmetrisk kvartersstruktur där intressanta gatusträckningar, 
torgbildningar och mötesplatser uppstår. Viktiga siktlinjer, t. 
ex. mot stallbyggnadens gavel ska tas till vara. 

Den tillkommande bebyggelsen ska vara varierad och detalj-
rik; den kan både bryta helt mot den befi ntliga tegelkaraktären 
eller inspireras av densamma.

Illustration av företagsboxar i området mellan järnvägsspåret 
och västra delen av Sockerbruksparken.

Sweco: Längs med spårområdet byggs en stadsmässig stationspark 
som sträcker sig från Dalbyvägen i söder till Storgatans förlängning i norr. 
Stationens perrong spänner mellan norra och södra stråket (ca 320 m) 
och möjliggör korsning i plan i dessa punkter. I denna struktur kan även 
företagsboxarna inordna sig. Boxarna utgör en fl exibel struktur för olika 
former av kreativt företagande och blir inspirerande och livfulla mötesplat-
ser i stadsdelen, strategiskt placerade vid stationen. Här kan man hyra in 
sig tillfälligt om man behöver jobba ”hemifrån” eller under längre perioder. 
Boxarna utgör även ett utmärkt forum för nätverkande företagare emellan.
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Illustration av hög bebyggelse i Stationsparken, dvs. mellan 
spåren och västra delen av Sockerbruksparken. 

Sweco: I Sockerbruksparken etablerar man byggnader - Sockertoppar 
- om 10-14 våningar som har ett mjukt och lätt formspråk med terrasser i 
söderläge som vrider kring en kärna med lägenheter. Terrasserna är förbe-
redda för odling och solceller är integrerade i fasad och takytor.

Illustration av hög bebyggelse i korsningen Malmövägen/Järn-
vägsgatan.

Bystrup: Söder om Malmövägen i höjd med Lundavägen etablerar man 
en cylinderformad karaktärsbyggnad, SWEET Properties om 15 våningar. 
SWEET Properties kompletteras därefter med fem cylinderformsde hus av 
varierande höjd och diameter.
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Grönstruktur - Hållbarhet
Blå-grönt stråk
En sammanlänkning av de tre logierna; typologi, ekologi och 
limnologi som ett signum för den nya stadsdelen ska eftersträ-
vas. Ambitionen bör vara en länk av grönt (vegetation) respek-
tive blått (vatten) som samsas sida vid sida med de olika bygg-
nadstyperna. Detta blå-gröna stråk sträcker sig från de mest 
centrala delarna i väster genom hela Sockerstan och vidare 
österut till odlingslandskapet i öster. Stråket utformas med väl 
utvecklade gång- och cykelleder som befrämjar nyttjande av 
kollektivtrafi k och knyter an till befi ntligt gång- och cykelnät 
samt det omgivande landskapet. Detta är grundläggande för 
Sockerstans hållbarhet!

Den gröna länken kan skapas genom att man bygger vidare 
på befi ntlig grönstruktur (Sockerbruksparken, Kullarna samt 
gång- och cykelvägsystemet) och knyter samman olika delar 
och stråk. Även friytor mellan husen såsom gröna gårdar och 
fi ckparker kan stärka den gröna länken på diagonalen. Kop-
plingen till kultur- och odlingslandskapet, till mossarna och 
Hvilan, kan tydliggöras med exempelvis planterade fruktträd 
längs med stråken. 

Den blåa länken kan byggas på befi ntligt dammsystem, men 
kompletteras med ett sinnrikt system av kanaler och dolda 
källor som tar hand om regnvatten (uppsamlings- och fördröj-
ningsmagasin). I anslutning till Stationstorget/Wallins sträde 
kan formen stramas upp i en mer urban gestaltning. Möjlighet-
en att utnyttja grundvatten för öppna dagvattenprojekt bör 
undersökas vidare.

I Sockerstan bör den rika vegetationen behållas varierad, art-
rik och frisk. Den bör återspegla årstidernas växlingar, betona 
rumsligheten och bidra effektivt med ekosystemtjänster. Ge-
nomsläppliga trädtak och häckar kan användas för att av-
skärma från insyn, rama in och dämpa buller och utsläpp från 
biltrafi k. Ytterligare en viktig funktion av grönskan är som 
vindskydd; olika växthöjder i rätt konstellation kan bromsa, 
fi ltrera och styra vinden. Gröna bostadsgårdar är en viktig del 
av stadens grönska och odling i olika former bör vara en natur-
lig del av området. Takträdgårdar, terrasser, gröna takutsprång 
och murgröna kan användas för att hjälpa byggnaderna hålla 
naturlik växtlighet och locka ett djurliv som vanligtvis inte 
skulle trivas i staden. 

En rik växtlighet inom området skapar ett svalare mikroklimat 
på sommaren och ger också skugga och därmed god utom-
huskomfort. Att eftersträva relativt tät bebyggelse som ligger 
utspridd i bredare stråk av sammanhängande grönområden är 
bra ur mikroklimatsynvinkel. 

Ett modigt områdesspecifi kt energi- och livscykelprogram som 
ger stadsdelen en trygg och hållbar utveckling med energilös-
ningar i framkant bör tas fram. Det är av stor vikt att miljökrav 
ställs på byggnadsmaterial och att livscykelanalyser genomförs 
vid materialval. Energikrav avseende uppvärmning, belysning 
och hushållsapparater bör lyftas fram och beslut om övergri-
pande energiförsörjningsystem för området noggrant utredas. 
Möjligheten att utnyttja geoenergi bör undersökas vidare.

Hållbara lösningar bör synliggöras i stadsmiljön i form av 
exempelvis gröna tak och fasader, vatten, produktion av vind, 
solel, cykelcenter, elbilpool och odlingar. 
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Illustration av de tre logierna.

Mandaworks: I Sockret skapar 
olika typologier, dvs. boendeformer 
och hustyper en riklig mix. Gatu- och 
radhus med sina entréer mot gatan 
skapar en viktig intimitet i stadsde-
len medan tre- och femvåningshusen 
bidrar till en önskvärd täthet. 

Ett aktivt liv mellan husen. I Sockret 
skapas en stor variation av livsmiljöer 
för boende och besökare. De olika livs-
miljöerna - ekologierna - har tydliga 
identiteter som bidrar till en mångfald 
av olika utemiljöer. 

System med vatten i olika former - tre 
system identifi eras och kopplas sam-
man till ett blått nätverk: Den blåa 
fl oden slingrar sig genom terrängen 
och fungerar samtidigt som ett fördröj-
ningsmagasin med naturlig fördröj-
ning, gröna gårdar och tak infi ltrerar 
regnvattnet och ett intrikat nät av 
dagvattenöppningar i markytan skapar 
ett blått gatuliv. 

Illustrationer av grönstruktur och 
koppling mellan stad och lands-
bygd.

Sweco: Kopplingar stad och land. 
Genom att bygga en tät kvartersstad 
kan en sammanhängande stadspark sparas. Stråk genom parken binder ihop 
omkringliggande områden och med befi ntlig grönstruktur i omgivningen. 
Genom tydliga stråk är det lätt att ta sig från stadsdelen vidare ut till re-
kreationsområden utanför Staffanstorp som t.ex mossarna. Kopplingarna 
till kultur- och odlingslandskapet tydliggörs med planterade fruktträd längs 
stråken. Gamla äppelsorter kan väckas till liv och stråken blir intressanta 
länkar mellan Sockerstans verksamheter med mat- och odlingstema och de 
närodlade produkterna i omgivningarna.

Fruktträd längs stråk

Illustration av mikroklimat.

Kanozi: Om området är planterat 
med träd av olika storlekar får vi 
ett behagligt utomhusklimat under 
sommaren.  Relativt stora och täta 
träd blandat med lägre vegetation och 
markgrönska i grönstråken bromsar 
kontinuerligt vindarna.
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Sockerbruksparken
Sockerbruksparken är en av kommunens äldsta parker som 
anlades av Sockerbruket med den engelska landskapsparken 
som förbild. Parken består av två delar - den västra delen är 
naturlik med ett rikt fältskikt (undervegetation av örter) och 
skogskänsla medan den östra delen som tidigare tillhört dispo-
nentvillan har en stor öppen gröning och exotiska inslag som 
blodbok, körsbär och svarttall. Sockerbruksparken har en för 
Staffanstorp ovanligt stor biologisk mångfald. 

Sockerbruksparkens kvaliteter ska bevaras och utvecklas. 
Utvecklingen mot en ordnad stadspark som känns trygg och 
säker att vistas i och som är väl belyst ska fortsätta. Stråk 
vidareutvecklas för att binda ihop parken med Sockerstan och 
omgivande områden. De höga träden bibehålls. Möllan med 
omkringliggande ytor kan utvecklas som besöksmål och fyllas 
med olika aktiviteter såsom café och/eller en isbana på vintern, 
kanske en boulebana eller mer eller mindre temporära scener.

Kullarna
Sockerbrukskullarna, den stora och den lilla, kan nyttjas för 
närrekreation, större allemansrättsligt tillgänglig plats där t.ex. 
downhill skateboard eller cykling i brant terräng kan utövas. 
Vintertid ges möjlighet till pulka eller kanske skidor. Den stör-
re kullen skulle också kunna användas för terrasser för odling 
eller stadsnära kolonilotter och/eller utrustas med utkikstorn 
eller amfi teater som kan användas till en rad olika saker såsom 
konserter, teaterföreställningar och evenemang. Eventuella 
saneringsbehov eller andra åtgärder måste klarläggas.

Karaktärsbild från Sockerbruksparken som 
visar de höga träden och det rika fältskiktet.
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Illustration av aktiviteter 
på Sockerkullarna. 

Mandaworks: Medan 
området fortfarande ligger i 
vila och väntar på att beslut 
ska tas och spaden sättas i 
jorden är det intressant att 
steg för steg skapa en parallell 
aktivitet. Tillfälliuga situatio-
ner och platser skapas runtom 
i området. Genom att låta 
boende och besökare närma 
sig området över tiden ger 
en känsla av tillhörighet och 
väcker också ett viktigt med-
borgarintresse. På höjden i 
öster föreslår vi att två kikare 
ställs upp. I den ena kikaren 
kan man se ner över området 
och i den andra ser man in 
i framtiden. Här kan också 
områdets första Sockerfestival 
hållas.

Kanozi: Framtidsbilden för Kullens vidkommande handlar om en plats 
som sjuder av aktivitet, som en myllrande myrstack och där aktivitetr 
avlöser varandra. 

Vatten i stadsmiljöStadsodling Djurliv i staden

Illustration av hållbarhetsidéer. 
Ovan Bystrup

Nedan Sweco
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Upplevelser- Mötesplatser
Längs loopen samlas de viktigaste mötesplatserna och torg-
bildningarna. I anslutning till dessa kommer således de vik-
tigaste publika funktionerna att fi nnas. Andra viktiga stråk 
är Dalbyvägen och Sockerallén. Ett gestaltningsprogram som 
defi nierar och säkrar de olika platsbildningarna vad gäller 
kvalitet och utformning liksom en analys av de befi ntliga bygg-
nadernas kulturhistoriska värde, byggnadstekniska status och 
framtida användningmöjligheter behövs som viktigt stöd i det 
vidare arbetet. 

Stationstorget 
Stationstorget är den naturliga kommunikationsnoden. Här  
samlas kommunikationer för smidiga byten mellan tåg, spår-
vagn och buss och detta är den främsta kopplingen mellan 
Sockerstan och centrum för fotgängare och cyklister. 

Wallins sträde
Wallins sträde leder från Stationstorget via Tranchelltorget 
fram till Sockertorget och är den del av loopen där aktivite-
ter och rörelse koncentreras. Hit fi nns lokaler för handel och 
restauranger/uteserveringar. I t. ex. omvandlade Sockerbruks-
byggnader inryms olika delar av Campus Beta - verksamheter 
med fokus på odling, mat, undervisning, kultur, forskning eller 
förädling av närodlade produkter. Här inryms även en sam-
lingslokal för 500 personer. Spännande möten mellan trendigt 
och traditionellt ger kvarteret dess speciella karaktär. 
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Principiell situationsplan 

Ny bebyggelse
Möjlig förtätning på mark som kommunen i dagsläget 
inte har rådighet över
Befintliga parker
Nya platsbildningar
Namn på tillkommande gator och platser
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torget

Wallins sträde

Socker-
ladan

Arbetsnamn på tillkommande gator och platser



Illustration av Stationstorget

Mandaworks

Illustrationer av Stationstorget

Sweco

Bystrup
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Tranchelltorget
Tranchelltorget ligger längs Wallins sträde och här föreslås en 
plats som påminner om Sockerbrukets industrihistoria. I den 
befi ntliga silons volym skulle kunna skapas plats för experi-
mentella aktiviteter. Gamla rör och industrirekvisita skulle ge 
platsen en tydlig identitet och koppling till det som en gång 
varit.

Sockertorget
Sockertorget ligger i Sockerstans hjärta, intill Campus Beta 
och i skärningspunkten mellan Sockerallén, den viktigaste en-
trégatan från Dalbyvägen, och Wallins sträde. I fonden ligger 
den bevarade stallbyggnaden. Detta är stadsdelens fi na torg.

Sockerladan 
Sockerladan som ligger söder om Tranchells plats och som 
även enkelt nås från Dalbyvägen skulle kunna fungera som 
saluhall där närodlade produkter saluförs. Detta skulle även 
kunna utvecklas som en del av Campus Beta med inriktning 
mot mat och odling. Längs Dalbyvägen ges möjlighet till fl er 
verksamhetsetableringar. 

Nordöst om Sockerbruksparken
Den gamla stallbyggnaden föreslås återupplivas som en del av 
Campus Beta, en lärmiljö i fonden av både den stiliga Socker-
allén och Tranchells väg. Här skapas en viktig nod och mötes-
plats som knyter ihop Sockerstan med centrum och gammalt 
med nytt. 
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Illustrationer av Wallins sträde  

Bystrup

Sweco



Illustration av Tranchelltorget

Mandaworks

Illustration av del av Campus Beta, nordöst om 
Sockerbruksparken

Sweco:
Med sitt nya läge ligger skolan nära både Socker-
bruksparken och kullarna och den gamla Socker-
bruksgården ges ett nytt innehåll och får en viktig 
funktion i stadsdelen. Den nya skolan och bostads-
kvarteren norr om denna kan bli en bra start för 
utbyggnaden av stadsdelen. 
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Utbyggnadsetapper
Strukturen inom området bör förberedas för att kunna genom-
föras i fl era etapper, t .ex. genom en skelettplan innehållande 
gatu-, grön- och vattenstruktur. Sockerstan föreslås byggas ut 
i tre huvudetapper där respektive etapp inte påverkar någon 
annan. De tre etapperna är indelade i fl era deletapper som kan 
genomföras efter varandra eller parallellt, beroende på vilket 
utbyggnadstempo som är lämpligt vid tiden för genomförande. 
I samband med att Sockerstan börjar byggas ut ska goda kom-
munikationer med buss eller spårtrafi k säkerställas. 

 - Etapp 1
Deletapp 1a består av ett bostadsområde i norra delen som 
främst innehåller enbostadshus i 1-3 våningar (ca 40 bostäder) 
och den första delen av Campus Beta (lärmiljö). De lägre vil-
lorna och radhusen byggs i den norra delen medan lite högre 
town houses kan byggas i den södra delen mot Campus Beta  
Etableringen av Campus Beta bidrar till ett naturligt fl öde till 
den nya stadsdelen. Parkområden i öster och väster rustas upp. 
Denna etapp nås från väster via Tranchells väg - den norra 
delen av loopen och knyts även ihop med Dalbyvägen via 
Sockerallén söderut. I samband med denna deletapp bör kopp-
lingen mellan Tranchells väg och förlängningen av Storgatan 
genomföras.

Deletapp 1b ligger intill järnvägsspåret och Dalbyvägen. Här 
byggs stadskvarter i 4-8 våningar (ca 250 bostäder). Dalby-
vägen och Tranchells väg kopplas ihop med en väg öster om 
järnvägsspåret. Stationstorget och första delen av Wallins 

Principiell situationsplan Utbyggnadsetapper

Bebyggelse Gator Parkområden/Platser
      Etapp 1a 
      Etapp 1b
      Etapp 2a
      Etapp 2b
      Etapp 3
      Möjlig förtätning på mark
      som kommunen i dagsläget 
      inte har rådighet över
      Bevarade befintliga byggnader 
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sträde anläggs. En saluhall med inriktning mot närodlade pro-
dukter kan etableras i Sockerladan som del av Campus Beta. 
Några höga hus byggs längs Malmövägen (ca 100 bostäder).

 - Etapp 2
Deletapp 2a består av stadskvarter i 4-8 våningar (ca 200 
bostäder) i den centrala delen av Sockerstan. Här etableras 
en tredje del av Campus Beta med lokaler för lärmiljö, kultur, 
idrott samt samlingslokal för 500 personer. Loopen blir kom-
plett genom resterande del av Wallins sträde och de två torgen/
mötesplatserna Tranchelltorget och Sockertorget. 

Deletapp 2b består av speciellt intressant arkitektur - en bo-
mässa. Mellan järnvägsspåret och Sockerbruksparken byggs 
några 10-14 våningar höga punkthus (ca 100 bostäder) och 
emellan dem företagsboxar för mindre eller nyetablerade före-
tag. Öster om Sockerbruksparken byggs intressant nydanande 
arkitektur (ca 100 bostäder) i en öppen struktur mot Socker-
bruksparken. Sockerbruksparken utvecklas.

 - Etapp 3
Den tredje utbyggnadsetappen utgörs av den östra delen av 
Sockerstan. Här byggs lite lägre kvarter, huvudsakligen i 3-6 
våningar (ca 300 bostäder). Rekreationsområdet på och kring 
Kullarna utvecklas. 

Etappindelningen måste studeras vidare ur exploateringsmäs-
siga aspekter och utbyggnadsetappernas storlek i relation till 
utbyggnaden av områdets service med avseende på exploate-
ringstal.
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Processen
Bakgrund
Gestaltningsuppdraget tar sin 
utgångspunkt i de förutsättningar 
som ges i Program för gestaltnings-
uppdrag för den nya stadsdelen 
på Sockerbruksområdet. Visionen, 
konkretiserandet genom identi-
tetsbärarna och mottot (se tidigare 
detta dokument) är grundläggande. 
Vidare viktiga förutsättningar ges 
i Framtidens kommun - perspektiv 
2038 (som bl. a. är kommunens 
översiktspan) och Marknadsförut-
sättningar för Sockerbruket, analys 
av marknadsförutsättningar samt 
förslag på inriktning (se tidigare 
detta dokument). Detta inrikt-
ningsbeslut bör läsas tillsammans 
med programmet för att öka för-
ståelsen för de ställningstaganden 
som gjorts. 

Styrgrupp och referensgrupp
Den politiska styrgruppen för Sockerbrukets utveckling 
består från 2011 av Christian Sonesson, ordf (m), Michael 
Sandin (m), Carina Dilton (s), Torbjörn Lövendahl (s), He-
lene Öhman (fp) och Ralph Friberg (sp).

En referensgrupp bestående av 20-30 tjänstemän från olika 
förvaltningar samt representanter från näringsliv, fören-
ingar, fastighetsägare och boende har bl. a. deltagit i fram-
tagandet av marknadsanalysen och i utvärderingsarbetet. 

Gestaltningsuppdraget
Gestaltningsuppdraget som genomfördes under somma-
ren 2011 hade som mål att utveckla intressanta idéer och 
övergripande strukturer vad gäller innehåll och bebyggelse 
för att på bästa sätt förverkliga visionerna för området. 
I den nya stadsdelen ska attraktiva stadsrum, bostäder, 
arbetsplatser och service utvecklas. Mellan Sockerbruksom-
rådet och det befi ntliga centrum i Staffanstorp planeras för 
resecentrum; järnvägstrafi k på Simrishamnsbanan, spårväg 
mot Lund och busstation. En viktig del i uppdraget var att 
koppla den nya stadsdelen till befi ntliga strukturer, inte 
minst mot befi ntligt centrum. 
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I april 2011 gick ett öppet anbudsunderlag inför gestaltnings-
uppdrag för den nya stadsdelen på Sockerbruksområdet ut 
med ambitionen att hitta de bästa arkitektteamen att genom-
föra uppdraget. Anbudet bestod av två delar varav en inläm-
nades anonymt och bl.a. innehöll anbudsuppgiften ”Beskriv 
i ord och bild livet under ett dygn i den nya stadsdelen 2038 
- människan står i centrum”.

Av 12 godkända inkomna anbud valdes fyra team ut att ge-
nomföra gestaltningsuppdraget:
• Team Bystrup och Yngve Andrén Konsult AB
• Team Kanozi och COWI
• Team Mandaworks, Hosper Sweden och Kreera
• Sweco

Den 9 juni 2011 hölls ett startmöte där förutsättningar och 
underlag presenterades och en rundvandring genomfördes på 
sockerbruksområdet. En mellanavstämning med lägesrappor-
tering och diskussion genomfördes den 27-30 juni 2011, var-
efter skriftlig feedback lämnades från kommunen den 30 juni. 
Därefter arbetade teamen självständigt fram t.o.m. slutinläm-
ning den 5 september. Den 12 september presenterade teamen 
sina gestaltningsförslag för styrgruppen.

Utvärderingsarbetet
Utvärderingsarbetet har bedrivits genom workshopar och 
analyser. Styrgruppen för Sockerbrukets utveckling har fått 
arkitektförslagen presenterade för sig av respektive team och 
självständigt läst in sig på respektive förslag. Referensgrup-
pen (kommundirektör, strategisk planeringschef, stadsbygg-
nadschef, planarkitekt, geoanalytiker, analysstrateg centrala 
riskhanteringsområdet, kommunikationsstrateg, teamledare 
miljö, individ- och omsorgschef, kultur- och fritidsstrateg) och 
dessutom några representanter från föreningar, fastighetsägare, 
näringsliv och boende (bl. a. hembygdsföreningen, VD Staf-
fanstorps Businessport och representant Staffanstorphus) har 
självständigt läst in sig på respektive förslag. Därefter har två 
separata workshopar genomförts; en med politikerna i styr-
gruppen och en med referensgruppen. Resultatet av analyserna 
och workshoparna summeras i detta inriktningsbeslut.



Gestaltningsförslagen
Team Bystrup 

Kopplingar - Kommunikationer
Sockerstan kopplas till Staffanstorps centrum via Södra Lun-
davägen där gatubelysning markerar vägen till resecentrum 
och den nya stadsdelen. I slutet av Södra Lundavägen placeras 
ett bryggeri som blir ett visuellt landmärke och visar att sta-
den fortsätter. Där ligger även stadens resecentrum med bus-
sar, spårvagnar och i framtiden kanske även tåg, som i sin tur 
binder samman Staffanstorp med Lund, Malmö och resten av 
Sverige.

Stadsrum - Husrum
Genom att uppföra en cylinderformad karaktärsbyggnad och 
ett resecentrum vid City Gross samt öppna upp Sockerbruks-
området och de befi ntliga Sockerbruksbyggnaderna för allmän-
heten, skapas en medvetenhet och en känsla av tillhörighet i 
det tidigare slutna området. Inne på Sockerbruket börjar reno-
veringen och ombyggnationen av de byggnader som är värda 
att bevara, bl. a. Kulturbruket i den gamla sockerfabriken som 
tillsammans med ett kulturtorg ger utrymme för kulturella upp-
levelser och sammankomster för Staffanstorps medborgare. I 
områdets norra del påbörjas byggnationen av ett mindre antal 
enfamiljshus i en skala som relaterar till de omgivande villa-
kvarteren. 

Sockerstan är uppdelad i byggnadsfält, som alla är omgivna av 
gröna områden. Syftet är att logiskt kunna påbörja byggnation 
i byggnadsfälten varefter behov uppkommer och investerare är 
säkrade. De gröna områdena kan också fungera som ett sätt 
att säkra att de bostäder som redan är byggda inte påverkas av 

nybyggnationer. De mindre områdena bidrar dessutom till en 
känsla av tillhörighet till den ”miniby” man bor i, samt gör det 
möjligt att ändra byggstil efter vad som är byggtekniskt och 
materialmässigt mest optimalt för tidpunkten. 

Sockerstan växer på höjden närmre resecentrum. En stads-
känsla kommer fi nnas i området runt den gamla sockerfabri-
ken, samtidigt som de gamla bevarade byggnaderna bidrar till 
en intim småstadskänsla. De nya höga byggnaderna består av 
bostäder på de övre våningarna och kontor samt butiker på 
bottenvåningarna. Sockerstan kommer således vara en bland-
ning av småhus såsom villor, radhus och huskluster i tätt 
samspel med fl erbostadshus- hyreslägenheter och bostadsrätter.

Hållbarhet - Grönstruktur
Staffanstorp är idag en grön stad med många grönområden 
och hus med privata trädgårdar. Detta nyttjas i den nya stads-
delen, där en uppdelning av omväxlande grönområden och 
byggområden ser till att alla fastigheter har nära anknytning 
till grönområden. Bostäderna i Sockerstan har inte egna träd-
gårdar. Däremot har alla hem ett eget privat uterum i form av 
takterrass eller balkong och runt byggnaderna fi nns det gott 
om grönområden. Detta skapar liv mellan husen och samman-
hållning mellan de som bor i stadsdelen.

Gröna tak och fasader är en viktig del av stadens identitet. De 
fungerar som regnvattensuppsamlare, håller stadens tempera-
tur nere på sommaren samt absorberar överskott av koldioxid. 
De gröna taken och fasaderna lockar även till sig djurliv som 
bidrar till den biologiska mångfalden i området.

Sockerbruksstaden - en berättelse om tillväxt och livskvalitet
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Alla byggnader upprättas med effektiva byggnads- och
installationstekniska lösningar. Ett hållbarhetscentrum skapas 
så att tekniken och lösningarna ständigt kan justeras. Här ska 
omvärlden kunna söka råd och vägledning i hållbar utveck-
ling då Sockerstan har som ambition att vara i framkant inom 
dessa områden.

Upplevelser - Mötesplatser
I Kulturbruket fi nns möjligheten att kunna hyra plats i t. ex.en 
studio så att kreativa själar kan känna sig hemma i staden. 
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Här etableras även olika kulturella möjligheter, t. ex. en kul-
turbiograf möjlig att nyttja för fi lmvisning, konserter och före-
läsningar, en spaanläggning eller en gourmetrestaurang. För att 
liva upp kvarterets gator inrättas en fond som kan hjälpa en-
treprenörer komma igång med initiativ som positivt bidrar till 
staden. Inledningsvis kan detta vara billiga lokaler som gör det 
möjligt för småföretagare att starta upp sina idéer. 

Mellan byggnaderna etableras gröna oaser och små orangerier 
och i de gröna områdena fi nns bl. a. alternativ för lek, sport 
och socialt samspel med andra. 

Kvarteren formar ett 
schackbrädesliknande 
mönster. På så sätt får 
varje bostadskvarter 
omedelbar närhet till 
fl era grönytor med 
olika karaktär.

Området är indelat 
i mer eller mindre 
rektangulära kvarter, 
där varannat är 
bebyggt och varannat 
är grönyta för vila, 
lek, idrott eller bara 
samvaro...



Team Kanozi och COWI 
Staffanstorp och framtida Sockerbruksområdet

Kopplingar - Kommunikationer
Förslaget skapar ett huvudstråk som kopplar ihop Sockerstan 
med centrum. Den viktigaste kopplingen skapas mot centrum-
förtätningen i Stanstadprojektet. Dalbyvägen fl yttas ett snäpp 
norrut och introducerar en ny huvudrörelse längs järnvägens 
östra sida. Malmövägen utvecklas till en tätare bostadsgata 
och får en karaktär som liknar Södra Lundavägen. Valhalla-
vägen och Södra Lundavägen är viktiga kopplingar för gående 
och cyklister och har en lugnare karaktär. Den framtida spår-
vagnsstäckningen kan ligga i  Valhallavägen. I anslutning till 
den gamla stationsbyggnaden skapas en nod där de tre trafi k-
slagen tåg, buss och spårvagn möts. Tågrälsen sänks ner i ett 
tråg med bullerdämpande väggar genom Sockerstan. Parkering 
löses inom varje kvarter, men p-normen behöver sannolikt 
omvärderas med gemensamma parkeringsgarage och bilpoo-
ler. Gatustrukturen bör vara fullt integrerad och det ska var 
lätt att röra sig till fots, på cykel och med bil - på de gåendes 
villkor.  

Stadsrum - Husrum
Sockerstan kopplas organiskt till det befi ntliga centrum som 
behöver ett starkt huvudstråk. I stort sett alla äldre bebyggelse 
bevaras, men det är ännu för tidigt att peka ut specifi ka än-
damål. Inte heller placering för förskolor och skolor kan pekas 
ut nu. I mellantiden kan de  användas för att skapa event och 
ge utrymme för kultur, musik och konst och på så sätt fungera 
som annonspelare för Staffanstorps nya stadsdel. Mellan 
Stationstorget och Möllan skapas ett stråk med egen karaktär 
- här möter en bebyggelsefront med stort inslag av småskalig 

handel stadsparken (Sockerbruksparken) med karaktären av 
strandpromenad.  I Sockerbruksparken skapas ett bomässeom-
råde Bo14 på temat ”Kvarter i park”.  I den västra delen av 
parken ligger bostadskvarter närmast spårområdet som defi -
nierar parkrummet. I norr tillskapas en offentlig verksamhet 
t.ex. idrottshallar, badhus och/eller gymnasieskola. Söder om 
parken skapas en  tätare kvartersstad på temat ”Park i kvar-
ter”. Där blandas befi ntliga byggnader med nya.
 
Hållbarhet - Grönstruktur:
Sockerbruksparken utvecklas till en stadspark med café vid 
möllan, isbana på vintern och boulebana. Kullen kan använ-
das till konserter, teaterföreställningar och evenemang  samt 
friare sporter. Den stomme som fi nns av gröna volymer och 
stråk byggs vidare och knyts samman även i den tätare bebyg-
gelsen med friytor, gröna gårdar, fi ckparker och urban odling. 
Genom området tillskapas ett blågrönt stråk- ett grönstråk och 
ett blåstråk som verkar sida vid sida och knyta samman befi nt-
liga och nya platser. Vattnet och grönskan är viktiga!

Upplevelser - Mötesplatser
Sockerbruksparken och stråket mellan möllan och Staionstor-
get med sin unika karaktär innehåller viktiga plaster för möten 
och upplevelser. Stråket blir en marknadsplats med  bokaler 
och andra fl exibla möjligheter för att sälja närproducerad 
mat, grönsaker och hantverksprodukter. Stationstorget är det 
viktiga kommunikationsnavet med sitt resecentrum där västra 
och östra Staffanstorp möts. 
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Inom Sockerbruksområdet ut-
vecklas kvarter med hög varia-
tion av utformning och innehåll. 
Ett typiskt kvarter innehåller 
offentligt riktad verksamhet, 
höga och låga byggnader samt 
de befi ntliga tegelbyggnader 
som med sin närvaro av historia 
ger området merärden.

Huvudstråket kan förstås som ett pärlband av 
variation och innehåll

Diagram av processens huvudgrepp
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Kraften inifrån
 
Kopplingar - Kommunikationer
Förslaget plockar upp och bygger vidare på sträckningarna 
av de befi ntliga vägar som leder fram till och slutar vid sta-
ketet som omgärdar Sockerstansområdet. Detta skapar god 
kommunikation inom området, men ansluter också området 
på ett tydligt sätt till den omgivande bebyggelsen och skapar 
ett tydligt förbindelsestråk in till Staffanstorps centrum via 
Valhallavägen. Biltrafi k tillåts inom området enligt en shared 
space-princip, vilken också tillämpas på Valhallavägen, som 
identifi eras som ett viktigt cykel- och fotgängarstråk mellan 
stationsområdet och centrum.

Stadsrum - Husrum
Förslaget etablerar i ett första steg låg bebyggelse i områdets 
norra del. Husen placeras nära gatorna och karaktären på 
husen är “hus i äng”. I ett andra steg bebyggs stationsområdet 
med en variation av individuella hus i ett tätt urbant rutnät, 
Bo18. Parken omgestaltas med högre kvalitet och Brågarps 
mölla blir en ny mötesplats. Här etableras de högsta husen. I 
ett tredje steg utvecklas områdets befi ntliga bevarandevärda 
byggnader till verksamheter och bostäder. I ett fjärde steg 
byggs stadsdelens östra delar ut med främst gatu- och radhus i 
en tät struktur. Utmed Dalbyvägens norra kant sker förtätning 
tillsammans med föreslagen ny gatuprofi l och senare nyetab-
lering av hus söder om Dalbyvägen. I ett femte och sjätte steg 
byggs delar av kullen och dess kanter ut, samt söder om Dal-
byvägen och väster om järnvägen. Skolor och verksamheter 
placeras centralt i stadsdelen. De bevarade bruksbyggnaderna 
utgör basen för dessa verksamheter. Förslaget skapar också 
en mötesplats, Tranchelltorget, mellan bevarade byggnader 
och nya kvarter. Stationstorget, som är beläget i Valhallavä-

gens förlängning och förgrenar sig vidare genom gatorna in i 
stadsdelen, blir en del av Staffanstorps resecentrum: ett urbant 
stadsrum med butiker och verksamheter i bottenvåningarna. 

Hållbarhet - Grönstruktur
Parken och vattendraget identifi eras som viktiga kvaliteter, 
vilka utvecklas i stadsdelen. Inom det rutnät som skapas av 
det nya vägnätet utvecklas en rik variation av bebyggelsety-
pologier, torg, gator och gränder. Parkens grönska uppstår i 
mindre parker, innergårdar och kring urbana sociala platser. 
Dagvatten hanteras på tak, i gator och på en större yta i stads-
parken. Förslaget baseras på tre system, limnologier, ekologier 
och typologier. Limnologier hanterar vattnet i området, eko-
logier berör de olika levnadsmiljöerna och typologier hante-
rar de olika formerna av bebyggelse i förslaget. Dessa system 
utgör stommen för förslagets koncept och gestaltning.

Upplevelser - Mötesplatser
Parken får en tydligare kant till bebyggelsen och utvecklas till 
en viktig stadspark, där befi ntliga kvaliteter identifi eras och 
förstärks genom glesning av träd och tillägg av fl er intressanta 
sorter, såväl som av belysning och sittplatser. Tranchelltor-
get blir en urban mötesplats som får sin starka identitet från 
bevarandet av befi ntliga element och byggnader. Loppmark-
naden, vilken utgör en del av stråket, får ett viktigt utrymme 
i ett tidigt skede. Stationstorget är mötesplatsen på väg, med 
cykelparkering, kiss & ride och närhet till bilparkering, vilket 
är viktigt ur en pendlaraspekt. Genom placering av funktioner 
såsom skola, verksamhetslokaler och aktivitetsytor i bevarade 
byggnader centralt i stadsdelen, skapas naturliga fl öden, speci-
ellt via de två öst-västliga förbindelserna genom området, som 
leder till att sociala möten och situationer uppstår.

Team Mandaworks, Hosper Sweden AB och Kreera 
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Typologier               + Ekologier            + Limnologier                                  = Sockret!

Limnologier                                  =Limnologier                                  =



Team Sweco
Sockerstan nästa!

Kopplingar - Kommunikationer
Staffanstorps nya stadsdel Sockerstan är rik på människor och 
behöver en ny, tydlig koppling till Centrum. Ett tydligt stråk 
via Wallins sträde och centrum bildar en loop-rörelse genom 
områdena och knyter samman viktiga målpunkter,  t.ex. statio-
nen och multikvarteret. Det befi ntliga centrum förlängs i Västra 
Storgatans axel och det blir möjligt att korsa stationen genom 
att en plankorsning förläggs intill den 320 m långa perrongen. 
Eftersom Sockerstan är en grön och tät stadsdel med goda 
möjligheter till gång- och cykeltrafi k förläggs parkering av bilar 
huvudsakligen till garage under kvarteren samt under Stations-
torget.

Stadsrum - Husrum
Viktiga bruksbyggnader i Sockerstan bevaras och får hjälpa till 
att berika området med en stark identitet och historisk förank-
ring. I form av en tät kvartersstad skapas en spännande bland-
ning mellan gammalt och nytt, blandade funktioner och boen-
deformer, något som ger de bästa förutsättningarna för liv och 
rörelse. Nya byggnader i strategiska lägen skapar en helt egen 
identitet kring Sockerstan. Mest talande är kanske Sockertop-
parna, de karaktärsfulla fl erbostadshusen i Sockerbruksparkens 
västra del. En ny gymnasieskola som fungerar som en motor 
för samhället får ta plats i Sockerstans sydvästligaste hörn. I 
anslutning till skolan byggs ett växthus till nytta både för sko-
lans elever och för verksamheterna i multikvarteret vid Wallins 
sträde. I multikvarteret kombineras verksamheter av helt olika 
slag, bl. a. matexpo, kulturhus och boende. En entré till kyrkan 
och kyrkogården skapas från det norra stråket och en ny skola 
(1-9) etableras i norra Sockerstan. Ny bebyggelse förtätar och 
förtydligar Östra Storgatan och företagsboxar etableras i sta-

tionsparken som en fl exibel framtidsinstallation. Dalbyvägen är 
ett viktigt stråk där bostäder samsas med nya verksamheter som 
bereds plats att exponera sig i gatuplanet. Den nya bebyggelsen 
verkar sammanlänkande för redan befi ntlig bebyggelse. Söder om 
Malmövägen blir det plats för en ny företags- och handelsetable-
ring.

Hållbarhet - Grönstruktur
Hela Sockerstan förgrönas genom små insatser i varierade, gröna 
och tillgängliga bostadskvarter. Stadsodlingar och fruktträd längs 
med stråk i gaturummet lockar till medverkan. Vatten främjas i 
stadsmiljön och tillsammans med en arkitektoniskt funktionell 
grönstruktur och en varierad vegetation i staden skapas goda 
förutsättningar för fågelliv och annan biologisk mångfald. Viktiga 
befi ntliga grönytor, exempelvis Sockerbruks-parken och kullarna, 
sparas och utvecklas för att kopplas ihop med omkringliggande 
grönstruktur. Eftersom Sockerstan, ja hela Staffanstorp, är ett 
skånskt nav för kultur- och lantbruksbygd kopplas staden ihop 
med landsbygden på naturlig väg. Beträdor och intresseväckande 
kopplingar med gamla äppelsorter som får nytt liv hjälper till att 
locka ut vandrare på strövtåg.

Upplevelser - Mötesplatser
Stationstorget blir en ny mötesplats som effektivt kopplar cen-
trum till Sockerstan på andra sidan järnvägen. Människor som 
kommer och går skapar en särskild stämning som man kan njuta 
av vid ett café eller på en bänk. Det fi nns gott om upptåg och 
förnöjelse längs det nya kulturstråket; Wallins sträde. Här fl ockas 
kvällspigga vandrare vid caféer, restauranger och jazzklubbar. 
Kulturstråket sveper tätt intill Multikvarteret där verksamheter 
kombineras med matexpo, kulturhus och boende. I den gamla 
sockerladan inryms en saluhall som hjälper till att stärka Socker-
stans kopplingar till närodlat och närproducerad mat. 
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Förgröning av gaturummet

Vatten i stadsmiljö

Stadsodling

Fruktträd längs stråk

Djurliv i staden

Gröna tillgängliga bo-
stadskvarter
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Stråkanalys av gestaltningsförslagen
Geoinfo, avdelningen för geografi sk information, har 
tittat på kopplingarna mellan Sockerbruksområdet och 
Staffanstorps centrum och därigenom analyserat för-
utsättningarna för att införliva området med resten av 
Staffanstorp tätort. Till detta arbete användes metoden 
Space Syntax kombinerat med en målpunktsanalys. 
Detta möjliggjorde en teoretisk uppskattning av gång-
trafi kfl öden på tätortens gator. Resultatet visade att 
Södra Lundavägen och Skånevägen tillsammans med 
fl era gator i Staffanstorps centrum, enligt modellen, har 
en förväntad hög gång- och cykelanvändning. Resulta-
tet användes som underlag av de konsulter som fått i 
uppdrag att ta fram ett gestaltningsförslag för Socker-
bruksområdet. 

När konsulterna lämnat in sina gestaltningsförslag ana-
lyserades förslagens påverkan på kopplingarna mellan 
Sockerbruksområdet och Staffanstorps centrum. Detta 
gjordes genom att utifrån de situationsplaner som var 
och en av konsulterna gjort över Sockerbruksområdet 
analysera tätortens och områdets integration. 

Värt att nämna är att samtliga förslag ledde till starkare 
kopplingar än tidigare (nuläget) och därigenom högre 
integration i tätorten. 
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Kanozis förslag gav bäst resultat när det gäller att koppla sam-
man tätorten då det gav fl era starka kopplingar från fl era olika 
håll. Framförallt visade förlängningen av Storgatan i norr upp 
en stark koppling mot Sockerbruksområdet. Den gatustruktur 
som Kanozis förslag bygger på föll ut väl och integrerar or-
ten och området väl. Ett stort skäl till det positiva utfallet är 
mängden övergångar över järnvägen genom tråg. Ett sådant 
ingrepp är dyrt och svårgenomförbart. 

Med färre övergångar blir också resultatet svagare, förläng-
ningen av Storgatan mindre stark och integrationen lägre. 
Dock blir resultatet, i jämförelse med de andra konsulterna, 
förhållandevis starkt. 
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Även SWECO´s förslag leder till att Sockerbruksområdet blir 
välintegrerat i tätorten. Precis som hos Kanozi fi nns det starka 
kopplingar från fl er än ett håll och en av dem är den förlängda 
Storgatan i norr. Den ”loop” som lyfts fram i förslaget blir 
delvis stark men otydlig i öst samt syd. Den nya dragningen 
bakom ”Gästis” faller inte väl ut. En eventuell möjlighet fi nns 
att stationens planerade placering, som tydlig målpunkt, kan 
stärka ”loopen” i dessa områden. 

Mandaworks förslag ger överlag en sämre integration än 
de två tidigare förslagen. Detta beror främst på bristen av 
defi nierade övergångar över järnvägen. Det fi nns en tydlig 
tyngdpunkt i söder, kring Malmövägen/Dalbyvägen och Södra 
Lundavägen, där de starkaste kopplingarna återfi nns. Inte-
grationen mellan Sockerbruksområdet och övriga tätorten 
blir otydlig då det saknas starka stråk inne i området. Utöver 
Valhallavägen är kopplingarna mellan Sockerbruksområdet 
och centrum otydlig. 



Även Bystrup har relativt få starka stråk och därmed en lägre 
integration av tätorten överlag. Huvudfokus återfi nns i söder 
vid korsningen Malmövägen/Dalbyvägen och Järnvägsgatan 
med fl era starka stråk, även in i Sockerbruksområdet. I försla-
get har Bystrup fokuserat särskilt på kopplingen till centrum 
via Södra Lundavägen. Det slår inte igenom i resultatet där 
kopplingen blir otydlig. Förslaget visar även upp en otydlig 
koppling i norr. 

Sammanfattning
Sammanfattningsvis går det att se tydliga skillnader i utfallet 
hos de förslag där en tydlig idé för hur området ska kopplas 
mot centrum fi nns (Kanozi och SWECO) och där detta saknas 
(Mandaworks och Bystrup). Allra bäst resultat får Kanozis 
(svårgenomförda?) grundförslag men även den nedskalade ver-
sionen med färre övergångar ger bra integration vilket indike-
rar att förlaget har bra grundstruktur. Även SWECOS förslag 
ger en bra integration trots få järnvägsövergångar. Manda-
works och Bystrup saknar en genomtänkt struktur kring hur 
kopplingen mot centrum ska se ut vilket lyser igenom. De 
starka kopplingarna som fi nns i de förslagen sammanfaller 
mycket med dagens starka stråk.
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Fortsatt arbete
Inriktning för Sockerstan ska utgöra underlag för den fortsatta 
utvecklingen av Sockerstan. De huvudidéer som presenteras 
ska styra den fortsatta utformningen och utvecklingen av dessa 
idéer (som presenteras under rubrikerna Kommunikationer 
- Kopplingar, Stadsrum - Husrum, Grönstruktur- Hållbar-
het samt Upplevelser - Mötesplatser) ska utgöra inspirerande 
underlag för den fortsatta planeringen. Några utredningar och 
analyser som är särskilt viktiga för att kunna uppfylla huvud-
idéerna i Inriktning för Sockerstan pekas särskilt ut:

 - Gestaltningsprogram med intentionen att skapa intressanta 
gemensamma miljöer som lever upp till visionen för Sock-
erstan. Programmet ska defi niera den yttre miljön, de olika 
gaturummens hierarki och ska säkra kvaliteten främst i det 
offentliga rummet (såväl gröna miljöer som rum i stadsmiljön).    

- Analys av de befi ntliga byggnadernas kulturhistoriska värde, 
byggnadstekniska status och deras framtida användningsmöj-
ligheter. 

 - Områdesspecifi kt energi- och livscykelprogram.
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Närmast efter Inriktning för Sockerstan ska ett planprogram 
utarbetas för Sockerstan. I samband med detta behöver ett 
fl ertal tekniska och exploateringsekonomiska utredningar tas 
fram, bl.a.: 
Kollektivtrafi kutredning (järnväg-spårväg-stationsläge)
Trafi k- och parkeringsutredning
Buller och risk-utredning
Dagvatten (även med grundvatten som möjlighet) 
Marksanering (förfi nad utredning)
Kostnads/intäkts-analys (fortsatt)
Intressentkalkyler 
osv
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