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Planuppdrag för detaljplanen Syret 1
Förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genom detaljplan
pröva lämpligheten av att möjliggöra tillbyggnad av parkering
inom del av Syret 1 i Lund. Standardförfarande ska tillämpas.
Ärendet ska handläggas i delegation. Planavtal avses upprättas.

Sammanfattning
Sökanden inkom 2020-07-08 med ansökan om att upprätta ny
detaljplan för del av fastigheten Syret 1 i Lund. Syftet med en ny
detaljplan är att befintligt parkeringshus i fyra våningar kan byggas
på med ytterligare två våningsplan. Stadsbyggnadskontoret ställer
sig positiv till föreslagen tillbyggnad då strategin att samla
bilparkering i större parkeringshus inom Ideonområdet bedöms vara
i linje med ramprogrammets intentioner. Byggnadsnämnden föreslås
att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att pröva lämpligheten av att
möjliggöra tillbyggnad av parkeringshus inom del av fastigheten
Syret 1. Detaljplanen föreslås handläggas enligt reglerna för
standardförfarande i delegation.

Underlag för beslutet



Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-06
Planansökan 2020-07-08

Ärendet
Bakgrund
Wihlborgs inkom 2020-07-08 med ansökan om att upprätta ny
detaljplan för del av fastigheten Syret 1. Syftet med detaljplanen
är att möjliggöra påbyggnad av befintligt parkeringshus med två
våningsplan, totalt cirka 240 nya bilplatser.
Fastigheten är belägen på Ideon och omfattar parkering och gator
på kvartersmark. Befintligt parkeringshus som föreslås byggas på
har formen av en kvarts cirkel och är beläget centralt inom

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

stadsbyggnadskontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2020-11-06

2 (5)
Diarienummer

BN 2020/0358
PÄ 19/2020

kvarteret Syret. Parkeringshuset har idag totalt fyra våningsplan,
varav ett under mark.
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Kartbild med planområdet, del av Syret 1, markerat med röd linje.

Förslagen ny parkering ska huvudsakligen användas för att lösa
de behov som uppstår vid förtätning med ny bebyggelse runt
Ideontorget. Påbyggnaden med två våningsplan motsvarar på ett
ungefär det antal markparkeringar som bedöms försvinna i
närområdet i och med nyexploatering. I parkeringshusets
bottenplan föreslås även utökade användningsmöjligheter så som
bilvård att utredas.

Principskiss över befintligt parkeringshus med möjlig påbyggnad, framtagen av
Wihlborgs fastigheter AB och Krook & Tjäder.
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Vy norrifrån över befintligt parkeringshus (grått) med förslag till tillbyggnad
(vertikala ribbor/skärmar). Skiss framtagen av Wihlborgs fastigheter AB och
Krook & Tjäder.

Trafiken till och från området matas via Scheelevägen och
Ideongatan. I och med den trafikökning/omfördelning av
trafikflöden som planen bedöms generera, i kombination med
övrig utbyggnad i närområdet, så behöver kapaciteten i
korsningspunkter för biltrafik analyseras i planskedet.

Förutsättningar och tidigare kommunala ställningstaganden
Översiktsplan och detaljplan
Enligt kommunens översiktsplan (ÖP 2018) ingår planområdet i
blandad bebyggelse med stadsintegrerat näringsliv. Området
ingår i prioriterad fotgängarzon och ligger i direkt anslutning till
hållplats för spårvägen. Innehållet i ansökan bedöms vara
förenligt med översiktsplanen.
För området gäller detaljplan L 843, som medger parkeringshus
och är planerat som en byggnad i fyra våningar med tre plan ovan
mark. Genomförandetiden gick ut 2017-10-04.

Ramprogram för Ideon och Pålsjö företagsområde
Aktuell fastighet ingår i ramprogram för Ideon och Pålsjö
företagsområde från 2010. Övergripande inriktning i
ramprogrammet är att bygga bort parkeringsplatser, skapa en
finmaskigare struktur, bygga bort baksidor, skapa ett blandat
innehåll med försiktighet. Visionen är att främst gående och
cyklister rör sig i offentliga rum medan bilar parkeras i
parkeringshus i nära anslutning till områdets entréer. Enligt
ramprogrammet från 2008 är inriktningen att antalet
parkeringsplatser i området inte ska utökas då områdets
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trafiksystem i princip inte klarar en ökad biltrafik. Innehållet i
ansökan bedöms vara förenligt med ramprogrammet.

Undersökning av betydande miljöpåverkan
Genomförandet av detaljplanen innebär ändring av trafikflöden i
området med en ökning av biltrafik inom kvarteret Syret.
Marginellt ökad trafikalstring väntas i området som helhet då
föreslagen tillbyggnad huvudsakligen ersätter befintliga
parkeringsplatser i närområdet. Risker gällande pågående
verksamheter i omgivningen, transportled för farligt gods och
buller kan komma att behöva studeras under planarbetet.
Den preliminära bedömningen är att förslag till ny detaljplan inte
bedöms få någon betydande påverkan på befintliga förhållanden
och inte heller bidra till några större förändringar inom området.
Genomförande av förslaget innebär ingen negativ påverkan på
miljön, hälsan eller hushållningen med naturresurser. Det föreslås
därför att en formell miljöbedömning inte genomförs enligt
miljöbalken. Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av
detaljplanen kommer alltså inte att belysas i en separat
miljökonsekvensbeskrivning.

Föredragning
Förslag till tillbyggnad av befintligt parkeringshus bedöms vara
förenligt med gällande översiktsplan (ÖP2018) och
Länsstyrelsens granskningsyttrande. Förslaget bedöms också följa
intentioner i ramprogram för Ideon och Pålsjö företagsområde
med inriktning att bygga bort markparkering och samla
bilparkering i större, strategiskt placerade parkeringshus.
Under detaljplaneprocessen behöver trafikkapaciteten i området
som helhet analyseras i och med påverkan av förslag till ändrade
trafikflöden till och från kvarteret Syret, en utredning som redan
är initierad i samband med närliggande utvecklingsprojekt i
området. Viktiga frågor under planarbetet är också hur förslaget
förhåller sig till omgivningen med skuggbildning, skala och
påverkan på gaturummet.

Beredning
Wihlborgs inkom 2020-07-08 med begäran om att upprätta ny
detaljplan för del av fastigheten Syret 1.

Barnets bästa
Förslag till ny detaljplan omfattar enbart parkering inom Ideon och
Pålsjö företagsområde, likt befintliga förutsättningar. Ytorna i fråga
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bedöms användas av barn i mycket liten utsträckning då omgivande
bebyggelse huvudsakligen utgörs av kontor och arbetsplatser.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna för planarbetet finansieras genom avgift enligt taxa.

Ole Kasimir
Planchef

Beslutet skickas till
Enligt sändlista

Lisa Ganestam
Planarkitekt

