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Inriktningsbeslut för detaljplanen Häradshövdingen 2
m.fl.
Förslag till beslut
Byggnadsnämnden föreslås besluta
att

att

att

att

volymhanteringen i det fortsatta arbetet i första hand ska
understödja de omgivande stadsrummen och ta sin
utgångspunkt i den omgivande stadsdelens bebyggelseskala
och i övrigt ansluta till den nya, tätare stadskaraktär som
utvecklats på väster vid Lund C . I fortsatt arbete ska
ambitionen vara att rymma 30 000 m² BTA som i första hand
rymmer kongress och hotell, men även utreder kontor och
bostäder som kompletterande funktioner.
i fortsatt arbete utreda hur, och i vilken omfattning, den gamla
tingsrätten kan integreras i en mötesanläggning. Särskild
omsorg ska ägnas åt mötet med Klosterkyrkan och
Klostergatans fondmotiv.
kvarteret ska rymma bilparkeringsplatser som ersätter
befintliga parkeringar i Klosterhagen, kvarterets eget
parkeringsbehov enlig gällande parkeringsnorm, samt lämna
utrymme för en utökning av 200 tillkommande bilplatser till
Lund C. En ny bilramp till garaget ska integreras i kvarterets
norra sida.
ge stadsbyggnadskontoret, i samarbete med Skanska, i uppgift
att genom arkitektarbete i konkurrens, baserat på ovanstående
punkter ta fram ett gestaltningsförslag för en mötesanläggning
i kv Häradshövdingen 2 m fl. Förslaget ska efter politisk
förankring ligga till grund för ett detaljplaneförslag.

Sammanfattning
Under våren 2020 har stadsbyggnadskontoret tagit fram strategier
för området kring kvarteret Häradshövdingen 2. Nämnden har i
denna skrivelse att ta ställning till dessa strategier, samt i vilken
process det fortsatta arbetet ska ske.
Planområdet ligger strategiskt för att innerstaden ska fortsätta
utvecklas väster om järnvägen, vilket tillsammans med omgivande
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stadsbild föreslås ligga till grund för kommande gestaltningsförslag.
Stor hänsyn bedöms vara viktig i planområdets östra del, vid mötet
med Klosterkyrkan och den medeltida stadskärnan. Hur tingsrättens
äldre del kan integreras i en mötesanläggning utreds i det fortsatta
arbetet. Strategi för grönstrukturen baseras på ett rekreativt stråk
mellan Stadsparken och Västerbro. För trafiken slås läget för en
framtida bilramp fast, samt att möjligheten för ett större antal
parkeringar bevakas. De beslutade strategierna föreslås ligga till
grund för ett gestaltningsförslag som i sin tur ligger till grund för
kommande detaljplaneförslag.

Underlag för beslutet




Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-02
PM Kulturmiljö Häradshövdingen m.fl. 2020-10-01
Ramprogram för Lund C 2015-03-10

Ärendet
Byggnadsnämnden gav 2019-12-12 stadsbyggnadskontoret i
uppdrag att genom detaljplan pröva lämpligheten av ett mötesforum
inom kvarteret Häradshövdingen 2 m. fl. Vidare beslutade nämnden
att planarbetet ska inledas med en programfas med politiskt
godkännande.
Förslaget har stöd i gällande översiktsplan 2010 från 2018.
Byggnadsnämnden beslutade 2015-11-19 att ramprogrammet för
Lund C ska ligga till grund för den fortsatta planeringen i området. I
ramprogrammet redovisas en hotell- och kongressanläggning på
platsen med cirka 25 000 m² BTA, varav minst 12 500 m² hotell.
Bebyggelseförslaget i ramprogrammet omfattar hela
Häradshövdingen 2, Klosterhagens parkering samt ytor kring dessa. I
ramprogrammet görs ställningstagandet att den platsbildning som
idag finns vid korsningen Trollebergsvägen/Byggmästaregatan kan
bebyggas som en del av projektet. Utgångspunkten är att placera
byggnaderna i anslutning till gatulinjen och ge stöd till de omgivande
gaturummen med en bottenvåning fylld av offentligt tillgängliga
lokaler. I de volymstudier som gjordes till ramprogrammet
bedömdes ett våningsantal på 4-6 våningar vara lämpligt på platsen.
Därutöver bedöms kvarteret rymma ett underjordiskt
parkeringsgarage med cirka 450 nya bilplatser. En del av dessa
bilplatser ersätter befintliga parkeringar på Klosterhagen, en del av
platserna krävs för mötesanläggningens eget parkeringsbehov,
ytterligare en del utgör tillkommande bilparkeringar till
stationsområdet med anledning av ett prognostiserat ökat resande.
Fastigheten Häradshövdingen 2 ägs av Skanska. Lunds kommun är
markägare för del av området (Väster 7:1). Kommunstyrelsen
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beslutade 2020-05-06 att ge Skanska en markreservation för del av
Väster 7:1. Markreservationen innebär att kommunen förbinder sig
att inte förhandla med andra parter om det aktuella området fram
tills 2023, då planarbetet beräknas vara klart.

Skanska

Lunds
kommun

Heldragen röd linje visar del av planområdet som ägs av Skanska, streckad orange
linje visar del av kommunens mark som kan komma att ingå i planområdet.

Inledningsvis har förvaltningen i samråd med Skanska arbetat fram
strategier för stadsbild, kulturmiljö, grönstruktur och trafik för det
fortsatta arbetet. Nämnden har i denna skrivelse att ta ställning till
dessa strategier, samt i vilken process det fortsatta arbetet ska ske.

Stadsbild
I tjänsteskrivelsen för planbeskedet anges att det finns ett
utredningsbehov angående de volymer som presenterades i
planansökan. I det inledande arbetet med området har förvaltningen
analyserat förutsättningar och omgivningspåverkan för projektet i
fråga.
Planområdet ligger utmed Byggmästaregatan och Trollebergsvägen.
Byggmästaregatan har en mycket sammanhållen gatubild och
Trollebergsvägen något större variation i byggnadshöjd och fasadliv.
Norr om planområdet ligger ett bostadshus och Västra
stationstorget. Öster om planområdet ligger Klosterkyrkan med
tillhörande kyrkogård.
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Drönarbild över stadsbilden sett från söder, planområdet är markerat med orange
linje.

Väster om planområdet är bebyggelsen till stora delar modernistisk
tegelbebyggelse från olika delar av 1900-talet med inslag av äldre
bebyggelse från 1800-tal. Byggnadshöjderna varierar, men en
takfotshöjd kring 15 meter dominerar både Trollebergsvägen och
Byggmästaregatan. Längs anslutande gator ligger offentliga
byggnader som Lunds polishus, Västerkyrkan och Hedda Andersson
gymnasiet (det senare under uppförande). Dessa tre byggnader kan
arkitektoniskt och stadsbyggnadsmässigt beskrivas som ett slags
tegelmonoliter i ett stadslandskap som i övrigt domineras av
bostadsbebyggelse i mindre skala.
Norr om Västra stationstorget ligger Bjeredsparken, relativt
nybyggda institutionsbyggnader som Lunds tingsrätt och Kristallen
(Lunds kommunhus) och vidare Sockerbruksområdet med kontor
och bostäder. Bebyggelsen i detta område är högre och tätare än
övrig bebyggelse väster om järnvägen och del av en strategi där
centrum tar ett kliv över järnvägen till västra Lund. I ett framarbetat
förslag för Lund C föreslås en 43 meter hög kontorsbyggnad på
väster som en del av den nya centralstationsbyggnaden. Den
föreslagna nya centralstationsbyggnaden har inte varit del i ett
beslutsärende i byggnadsnämnden. Planarbetet Lund C avvaktar för
närvarande pågående process kring höghastighetsjärnvägen och
frågan om järnvägstunnel genom Lund.
I gestaltningen av aktuellt kvarter bedömer stadsbyggnadskontoret
att det är relevant att ta hänsyn till de anslutande gaturummen, den
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överordnade karaktären i stadsdelen väster, men även den inslagna
linjen med högre institutionsbyggnader i anslutning till
järnvägsspåren på väster.
Projektet ligger i nära anslutning till de två mest centrala
möjligheterna att korsa järnvägen, Rydes undergång och
Trollebergsviadukten. Läget är därför strategiskt viktigt för att
uppnå visionen om att Lunds innerstad fortsätter även väster om
järnvägen, vilket framförallt ställer krav på en aktiv och stadsmässig
bottenvåning.
I ramprogrammet för Lund C redovisas en hotell- och
kongressanläggning med cirka 25 000 m² BTA, varav minst 12 500
m² hotell. Sedan ramprogrammet togs fram har kontor inkluderats i
projektet för att ge ekonomisk trygghet. Vid närmre analyser av
kvarteret har även önskemål framförts om att inkludera
bostadsändamål inom mindre delar av gestaltningsförslagen. Detta
kan vara en möjlig användning för en del av kvarteret som i
volymhanteringen bedöms vara för liten för att rymma effektiva
kontors- eller hotellokaler.
Under vårens dialog har Skanska tagit fram ett lokalprogram som
visar på ett behov på 28 500 m². För att projektet ska ges robusta
förutsättningar önskar Skanska att gestaltningsförslaget som tas
fram för planområdet rymmer minst 30 000 m².

Kulturmiljö
Planområdet ligger precis utanför Lunds gamla stadsvall och
området har utgjort del av den västra gränsen för det medeltida
Lund. Här har stadsvallen markerat skillnad mellan stad och land.
Den exakta dragningen av stadsvallen är inte klarlagd men
någonstans strax väster om Klosterkyrkan.
Den gamla stadskärnan är skyddad som riksintresse. I uttrycket för
riksintresset är följande aspekter relevanta; det medeltida
stadsplanemönstret, medeltida hus, stadsvallen, stadsiluetten,
siktlinjer ut från staden, samt spår av infartsvägar.
Klostergatan har innan järnvägen drogs genom Lund nått fram till
Klosterkyrkan, vilket kan ses som både en rest av det medeltida
stadsplanemönstret och en siktlinje ut ur staden. Än idag är kyrkans
torn fond i Klostergatans siktlinje vilket bedöms vara viktigt att
beakta i utformningen av kvarteret Häradshövdingen. Även Lilla och
Stora Fiskaregatans siktlinjer mynnar i planområdet, men gatorna
har inte samma tydliga fondmotiv och bedöms därför inte vara lika
prioriterade som Klostergatans siktlinje.
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Klostergatan har historiskt lett ända fram till Klosterkyrkan. Än idag utgör den
medeltida kyrkan vy i gatan.

Särskild omsorg bör tas i utformningen av den östra delen av
föreslaget planområde. Dels bör utformningen understödja
förståelsen av att stadsvallen en gång har gått här, dels möter
kvarteret här den medeltida Klosterkyrkan med omgivande
kyrkogård. I sin nuvarande gestaltning härrör kyrkobyggnaden från
1300-talet och tillbyggnaden av västtornet gjordes under 1400-talet.
Klosterkyrkan och kyrkogården är skyddad enligt kulturmiljölagen
(KML) 4§. Omgivande kyrkogård ingår i helhetsmiljön och används
aktivt som begravningsplats. Både kyrkan som medeltida byggnad,
den kyrkliga verksamheten och begravningsverksamheten
utgörgrund till hänsyn vid fortsatt gestaltningsarbete.
Lunds stadssiluett är karaktäristisk och en eventuell påverkan, sedd
från Lunds omland, behöver utredas i samband med det kommande
gestaltningsarbetet.
Trollebergsvägen är en historisk infartsväg. Dock har gestaltningen
längs denna tidigare sett annorlunda ut, vilket kan ge en viss frihet
vid utformning av mötet med gatan i det aktuella kvarteret.
Inom planområdet ligger Lund gamla tingsrätt ritad av Hans
Westman 1957. Byggnaden är skyddad med [q] i gällande detaljplan.
Bestämmelsen betyder att byggnadens yttre form och allmänna
karaktär, samt värdefulla interiör inte får förvanskas. De särdrag och
värden hos bebyggelsen som angivits i bevaringsprogrammet skall
särskilt beaktas vid ändring. Tingsrätten framhålls som
kulturhistoriskt värdefull byggnad och beskrivs utförligt i
bevaringsprogrammet Lund utanför vallarna. Den södra delen är den
äldsta delen. Den innehåller huvudentré, foajé, förhandlingssalar och
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en öppen atriumgård. Den stora tingssalen känns igen utvändigt med
sitt höga tälttak. Byggnaden är typisk i sina material och formspråk
för Westmans arbete vid denna tid. Gestaltningen av den äldre delen
anspelar dels på de fyrlängade gårdar som tidigare låg i omgivningen
och till att Tingsrätten flyttades in till Lund från sitt tidigare
lantligare läge.
Enligt ramprogram för Lund C ska de äldsta delarna av
tingsrättsbyggnaden sparas. Byggnaden är en av få profilbyggnader
på väster och väl integrerad i ett nytt projekt kan den bidra till att
skapa mervärden för slutresultatet

Tingsrättens
äldre del

Under våren har stadsbyggnadskontoret och Skanska arbetat vidare med
utgångspunkt att försöka spara de äldre delarna av byggnaden.

Under våren har ett förslag tagits fram att spara tingssalen och
entrén och utreda en återuppbyggnad av innergården. Motivet var
ekonomiska aspekter, önskemål för större frihet vid utformningen av
bottenvåningen och möjlighet att rymma fler parkeringar i en första
underjordisk parkeringsvåning.

Grönstruktur
I Lunds kommuns nya översiktsplan pekas sträckan från
Stadsparken i söder, norrut till Västerbros kommande parker ut som
ett strategiskt sammanhängande grönt stråk. I det inledande
analysarbetet har det konstaterats att det finns tre delsträckor i
anslutning till planområdet, som behöver utvecklas för att uppnå
visionen för detta gröna stråk.
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I Lunds nya översiktsplan pekas ett strategiskt grönt stråk ut mellan Stadsparken
och Västerbro. På sträckan ligger aktuellt planområde markerat i orange, kvarteret
Gasverket markerat i rött och Västra stationstorget markerat i gult.

Den norra delsträckan innebär en omgestaltning av Västra
stationstorget, som idag ägs av LKP. Omgestaltningen syftar till att
skapa en rekreativ och välkomnande torgyta mellan stationens och
mötesanläggningens entréer. En viktig del i detta är att frigöra denna
del av torget från biltrafik och ytan skulle kunna utvecklas till ett
välkomnande entréplats och en attraktiv mötesplats i västra Lund.
Utformningen av Västra stationstorget ryms inom pågående
detaljplan för del av Väster 7:1 m.fl. (Lund C, västra sidan). Åtgärder
på torget kan föranledas av aktuell detaljplan och därför komma att
inkluderas i denna istället. Sträckan ryms inom aktuell detaljplan.
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Den mellersta delsträckan är sträckan förbi Klosterkyrkan vilken bör
förändras från att idag upplevas som bara en cykelväg till att i
framtiden upplevas som en långsträckt parkremsa som rymmer en
förplats till Klosterkyrkans västra entré. Delsträckan utgörs av
kommunal mark.
Den södra sträckan är idag en privatägd cykelväg. Utifrån förmodad
ökad användning och ökad exploatering i närområdet så bör
kommunen vara huvudman även för denna sträcka, vilket i sin tur
skulle innebära att kommunen får rådighet över utformningen av
hela det strategiska gröna stråket. Sträckan omfattas inte av
pågående planarbete. Däremot motiverar aktuell detaljplan,
byggnationen av Hedda Andersson gymnasiet och utvecklingen av
hela Västerbro motiverar att ett arbete för ändrat huvudmannaskap
av denna cykelväg inleds.
Strategierna för grönstrukturen bedöms följa ramprogrammet och
översiktsplanens inriktning.

Trafik
I tjänsteskrivelsen till planbeskedet framhölls att det fanns ett
utredningsbehov för trafikföringen i närområdet, exempelvis att
korsningsutformningen av Trollebergsvägen/Byggmästaregatan kan
komma att påverkas. Gatustrukturen och korsningsutformningen har
undersökts med alternativa utformningar. Ett förslag med en
alternativ gatustruktur togs fram, vilken fick fördelar för cykeltrafik
och tydliga offentliga rum kring den befintliga tingsrättsbyggnaden.
Dock bedömdes en förändrad gatustruktur belasta aktuellt projekt
utifrån genomförandeaspekter. Nuvarande korsningsutformning har
visat sig vara tålig olika framtidsscenarier och arbetet har därefter
fortsatt med denna som förutsättning.
I ramprogrammet bedöms kvarteret rymma ett underjordiskt
parkeringsgarage med cirka 450 nya bilplatser, fördelade på två
underjordiska plan. Cirka 100 av dessa bilplatser ersätter befintliga
parkeringar på Klosterhagen, 200 bilplatser är ett tillskott av
bilparkeringar till Lund C baserat på det prognostiserade ökade
tågresandet och återstående 150 bilplatser utgör en uppskattning av
kvarterets egna parkeringsbehov. I en fördjupad
parkeringsutredning framtagen under våren visas att
parkeringsbehovet bedöms vara cirka 160 bilplatser för kvarterets
egna verksamheter.
För att skapa en god vistelsemiljö på Västra stationstorget, där
entréer till både station och mötesforum är viktiga, så bör bilrampen
till det befintliga garaget flyttas. En flytt av denna skapar
förutsättningar för att separerabiltrafik från torgytan som ska vara
till för fotgängare och ett korsande cykelstråk. Detta bidrar i sin tur
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till att uppnå det rekreativa stråk mellan Stadsparken och Västerbro,
som pekas ut i översiktsplanen.
Det är lämpligt att bygga samman det nya garaget med det befintliga
under Västra stationstorget, därför kan det räcka med en ny bilramp.
För att inte störa Byggmästaregatan med ytterligare en korsning och
för att Trollebergsvägen ska ha möjlighet att utvecklas med entréer
och lokaler föreslås rampläget ligga mot kvarterets norra sida.

Gul streckad linje visar befintligt garage under Västra stationstorget, Orange linje
visar inom vilket område nytt garage utreds. Orange pil visar föreslaget läge för en
gemensam ramp till garagen.

Ännu finns ingen fastlagd finansiering för de allmänna
parkeringarna. Kostnadsfördelning av dessa kan påverka
möjligheten att bekosta andra åtgärder knutna till projektet för
kommunen eller exploatören. Därför är det av stor vikt att denna
fråga behandlas så att utformningsalternativen inom kvarteret får
fastlagda ekonomiska förutsättningar. Detta kan endast ske i egen
process som drivs av Tekniska nämnden eller Kommunkontoret.

Processen
I planuppdraget för Häradshövdingen 2 m fl. anges att processen ska
inledas med en programfas med politiskt godkännande.
Formuleringen grundas på att stadsbyggnadskontoret bedömde att
arbetet med exempelvis trafiklösningar och grönstruktur kunde
kräva att planområdet utreds tillsammans med sin omgivning ur ett
helhetsperspektiv. Programskedet var även avsett att ligga till grund
för arkitektarbete i konkurrens innan detaljplaneförslaget tas fram.
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I planuppdraget för fastigheten Kilen 17 m fl. beslutades att
planprövningen ska samordnas med aktuella projekt i anslutning till
Kilen 17, i första hand kvarteret Häradshövdingen. Under det
inledande arbetet har alternativa trafikstrukturer för de båda
planområdena prövats och avfärdats. Frågor om grönstruktur har
utretts och en övergripande disposition av angränsande ytor har
tagits fram. Även volymhantering och kulturmiljö har ingått i det
inledande arbetet.
Det inledande arbetet har resulterat i slutsatsen att fortsatt
utredningsarbete kan ske på kvartersnivå, eftersom inga föreslagna
förändringar på strukturell nivå framkommit.
Arbetet kan fortsatt utföras i två olika processer:
Byggnadsnämnden beslutar inriktning i de särskilt
betydelsefulla frågor som beskrivs i denna tjänsteskrivelse. Detta
inriktningsbeslut blir utgångspunkt för en pm som beskriver
förutsättningarna för kvarteret, vilket i sin tur används för att i
samarbete med Skanska ta fram ett gestaltningsförslag genom
arkitektarbete i konkurrens. Detta förslag avses ligga till grund för
ett detaljplaneförslag. Processen innebär att myndigheter, nämnder
och sakägare hörs först under detaljplanens samrådsfas när ett
konkret gestaltningsförslag är framtaget.
Alternativt kan stadsbyggnadskontoret ta fram ett
planprogram baserat på inriktningsbesluten i denna tjänsteskrivelse.
Detta planprogram hålls tillgängligt för samråd, efter beslut i
nämnden, med allmänheten, berörda nämnder, myndigheter och
organisationer. Ett färdigt och politiskt godkänt program används
sedan för att i samarbete med Skanska ta fram ett
gestaltningsförslag, genom arkitektarbete i konkurrens. Förslaget
avses ligga till grund för ett detaljplaneförslag. Alternativet innebär
att allmänhet, berörda nämnder, myndigheter och organisationer har
möjlighet att påverka förutsättningarna för fortsatt
gestaltningsarbete redan i ett tidigare skede. Ett inledande
planprogram ger bedömningsvis ett halvt år längre tidplan för
projektet.
Båda förslagen följer sedan planprocessen för en detaljplan med
utökat förfarande. Nämnden tar beslut om samråd och granskning
innan dessa genomförs och slutligen godkännande innan antagande
sker i kommunfullmäktige.

Beredning
Ärendet har föredragits som informationspunkt på KSau strategisk
samhällsberedning.
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Barnets bästa
Området har tidigare inte använts av barn, men från och med
höstterminen 2020 inhyses skolverksamhet tillfälligt i den gamla
tingsrätten under tiden som nybyggnation av permanent
skolbyggnad pågår. Eftersom dessa barn vistas tillfälligt på platsen
och kommer att få en permanent skola på annan plats har de inte
hörts. Prövningen gäller ett mötesforum med tillhörande hotell och
kontor. Barn tillhör inte den huvudsakliga målgruppen för
verksamheten, men kan komma att gå på föreställningar i
kongressalen eller övernatta på hotellet. Ännu är inga
intressekonflikter kända.

Ekonomiska konsekvenser
Eventuella ekonomiska konsekvenser av detaljplanen behandlas av
andra politiska processer.

Föredragning
Baserat på beskrivningen under rubriken ”Ärendet” föreslår
förvaltningen att volymhanteringen i det fortsatta arbetet i första
hand ska understödja de omgivande stadsrummen och ta sin
utgångspunkt i den omgivande stadsdelens bebyggelseskala samt
den inslagna linjen med en högre exploatering närmst
järnvägsspåren på väster. I fortsatt arbete ska ambitionen vara att
rymma 30 000 m² BTA som i första hand rymmer kongress och
hotell, men även utreder kontor och bostäder som kompletterande
funktioner. Detta följer de intentioner som finns i ramprogrammet
för Lund C.
Vidare föreslår förvaltningen att i det fortsatta arbetet utreda hur,
och i vilken omfattning, den gamla tingsrätten kan integreras i en
mötesanläggning. Särskild omsorg ska ägnas åt mötet med
Klosterkyrkan och Klostergatans fondmotiv samt omgivande
kyrkogård. Detta kan utgöra en avvikelse från det tidigare politiskt
godkända ramprogrammet, bevarandeprogrammet, och gällande
detaljplan som alla framhåller det önskvärt att hela de
kulturhistoriskt värdefulla delarna av tingsrätten bevaras.
Avseende trafikfrågor föreslår förvaltningen att i fortsatt arbete ska
kvarteret rymma bilparkeringsplatser som ersätter befintliga
parkeringar i Klosterhagen, kvarterets eget parkeringsbehov enlig
gällande parkeringsnorm, samt lämna utrymme för en utökning av
200 tillkommande bilplatser till Lund c. En ny bilramp till garaget ska
integreras i kvarterets norra sida. Detta följer ramprogrammet
gällande parkeringar, men innebär en förändring av föreslaget läge
av en ny bilramp till garaget. I programmet föreslogs rampen
integreras i en mindre byggnad vid befintligt rampläge. Förslaget
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följer även Byggnadsnämndens inriktningsbeslut angående
trafikföringen på Lund C västra sida från 2018-11-22 §224 (PÄ
15/2017).
Eftersom det fortsatta arbetet främst kommer att ske på
kvartersnivå bedömer förvaltningen att fortsatt arbete kan ske utan
planprogram. De strukturella frågorna bedöms tillräckligt utredda i
Ramprogrammet för Lund C och i den analys som tagits fram som
underlag för detta inriktningsbeslut. Baserat på ovanstående punkter
kan stadsbyggnadskontoret i samarbete med Skanska ta fram ett
gestaltningsförslag för en mötesanläggning i kv Häradshövdingen 2
m fl. Förslaget ska efter politisk förankring ligga till grund för ett
detaljplaneförslag.

Ole Kasimir
Planchef

Beslutet skickas till
Enligt sändlista

Daniel Hansson
Planarkitekt

