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Antagande av detaljplan för del av Helgonagården
8:1 m.fl. i Lund
Sammanfattning
Wihlborgs fastigheter AB inkom 2016-09-12 med ansökan om
upprättande av ny detaljplan för Helgonagården 8:1 m.fl. i Lund.
Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter till förtätning med
kontor, utbildningslokaler, handel och centrumverksamheter kring
Ideontorget som planeras vara områdets viktigaste offentliga rum.
På torget ligger den planerade spårvagnshållplatsen på Ideon. I den
aktuella detaljplanen föreslås även en utökning av First Hotel Ideon
och förtätning med ny bebyggelse öster om Ingvar Kamprad
Designcentrum (IKDC) att prövas.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförandet av detaljplanen
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 §
plan- och bygglagen.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-01
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration 2020-03-06
Planbeskrivning 2020-03-06
Granskningsutlåtande 2020-03-06

Barnets bästa
Ideon och Pålsjö företagsområde och LTH bedöms endast användas
av barn i liten utsträckning. I planområdet ingår dock allmänna stråk
och platser som kan komma att användas av barn.
Det finns intressekonflikter mellan önskemål om hög täthet och
friytor utomhus som kan fungera som lekmiljöer för barn.
Detaljplanen har ställts ut för samråd och granskning. Berörda
sakägare har då getts tillfälle att yttra sig över planförslaget. Det
ingår inte i planprocessen att hålla samråd särskilt riktade mot barn.
Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen,
behov och situation i enlighet med barnkonventionen tagits.
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Ärendet
För området gäller ramprogram för Ideon och Pålsjö
företagsområde. Ramprogrammet anger mål och riktlinjer för
områdets långsiktiga utveckling. I korthet så ska förtätning med ny
bebyggelse syfta till att Ideon och Pålsjö företagsområde utvecklas
till en mer attraktiv, hållbar och över dygnet mer levande stadsdel.
Genom att verka för en mer finmaskig kvartersstruktur, att ny
bebyggelse ges fler användningssätt och förses med aktiva
bottenvåningar som ordnas kring omsorgsfullt utformade offentliga
rum så avses strukturen främja en mer upplevelserik miljö.

Orienteringskarta med planområdets ungefärliga avgränsning markerad.

I ramprogrammet så pekas området kring Ideontorget ut som en
önskvärd första etapp. Spårvägens och kollektivtrafikens betydelse
lyfts fram bland annat genom att hållplatsen tidigt föreslås placeras i
en attraktiv stadsmiljö. Kring Ideontorget finns en stor
förtätningspotential och med utbyggnaden av spårväg utmed
Sölvegatan (blivande Ideontorget och Ideongatan) skapas goda
möjligheter för att utveckla attraktiva miljöer.
Området kring den blivande spårvagnshållplatsen är idag ett brett
och öppet rum som präglas av storskaliga byggnader, markparkering
och en park med karaktär av buffertzon.
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Syftet med den aktuella detaljplanen är att skapa möjligheter till
förtätning med kontor, hotell, utbildningslokaler, handel och
centrumverksamheter kring Ideontorget som planeras vara
områdets viktigaste offentliga rum. Detaljplanen omfattar även en
del av den så kallade ”Idépromenaden”. Idépromenaden sträcker sig
från Ekonomicentrum i söder till Ideon Gateway i norr och den ingår
som en bärande idé i ramprogrammet för Ideon och Pålsjö
företagsområde. Förutom att åstadkomma ett mer attraktivt nordsydligt stråk så är syftet med att förtäta med ny bebyggelse längs
Idépromenaden att skapa bättre förbindelser mellan LTH-området
och Ideon.

Modellbild som redovisar den föreslagna bebyggelsen från sydväst.
Illustration: EGA arkitekter

Översiktsplanen för Lunds kommun (ÖP 2010) anger att
planområdet kan förtätas och utvecklas med verksamheter. Med
hänsyn till att samrådsförslaget innehöll bostäder så bedömdes det
inte vara förenligt med översiktsplanen. Detaljplanen har därför till
en början handlagts med så kallat utökat planförfarande. Bostäderna
togs sedermera bort från planförslaget och byggnadsnämnden
beslutade i samband med beslut om granskning att detaljplanen
fortsättningsvis skulle handläggas enligt reglerna för ett så kallat
standardförfarande.
I det ramprogram som gäller för Ideon och Pålsjö företagsområde så
är en av flera strategier för områdets framtida utveckling att det
tillåts blandade användningssätt. En ny översiktsplan har tagits fram
för Lunds kommun. Den 11 oktober 2018 beslutade
kommunfullmäktige att anta Lunds nya översiktsplan. Beslutet att
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anta översiktsplanen har dock ännu inte vunnit laga kraft. I den nya
översiktsplanen så anges att planområdet kan användas för ny
blandad bebyggelse.
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Situationsplan med den föreslagna bebyggelsen färglagd och numrerad:
1. Akademiska hus, cirka 9 200 kvm BTA kontor, forskning, utbildning för vuxna
och centrumverksamhet.
2. First Hotel Ideon, cirka 9 000 kvm BTA hotell, konferens och
centrumverksamhet.
3. Wihlborgs, cirka 39 300 kvm BTA kontor, forskning, utbildning för vuxna (även
gymnasieskola), centrumverksamhet och handel. I den nordöstra delen av
planområdet finns en byggrätt där användningen idrotts- och sportanläggning
också medges.

Lunds kommun ansvarar för att bygga om och utöka de allmänna
platserna i planförslaget. Dessa ombyggnationer utgör en del av en
etappvis utbyggnad som ska bekostas av exploatörer som angränsar
till de allmänna platserna. Exploatörernas kostnadsdel för
ombyggnaderna av allmänna anläggningar regleras i
exploateringsavtal.
Exploateringsavtal har upprättas och det har undertecknats av
parterna.
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Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Byggnadsnämnden föreslås besluta
att
att

anta detaljplanen för del av Helgonagården 8:1 m.fl. i Lund
motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag

Ole Kasimir
planchef
Beslut expedieras till:
Enligt sändlista

Daniel Wasden
planarkitekt

