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Vad är en detaljplan?

Detaljplanen styr hur mark- och vattenområden får användas och utformas för
ett geografiskt avgränsat område. En detaljplan består av plankarta,
planbeskrivning och illustration. Plankartan är juridiskt bindande.
Planbeskrivningen och illustrationen, som inte är juridisk bindande, förklarar
plankartans innebörd.

Planprocessen

Planprocessen regleras av plan- och bygglagen, PBL. I processen prövas om den
föreslagna förändringen är lämplig utifrån läge, markens beskaffenhet och
behov. Allmänna och enskilda intressen ska vägas mot varandra.

En detaljplan kommuniceras med berörda myndigheter och allmänhet under
samråd och granskning innan den antas. Både under samråd och granskning
finns tillfälle att skriftligen yttra sig över förslaget. Ett eventuellt överklagande
sker efter att planen har antagits. Detaljplaneprocessen är en demokratisk
process där bland annat beslut om planuppdrag och antagande av detaljplanen
fattas av kommunens politiker.

Detaljplanen handläggs enligt standardförfarande i delegation. Samråd hölls den
1-22 december 2021. Rubricerad detaljplan har hållits tillgänglig för granskning
under tiden 25 januari – 8 februari 2022. Yttrandena föranledde inga ändringar i
handlingarna. Detta planförslag är nu i antagandeskede.

Vill du komma i kontakt med oss?
Ulrika Thulin
Planarkitekt

Förnamn Efternamn
Ole
Kasimir
Bitr planchef/Planchef
Titel
Planchef
Planavdelningen, Stadsbyggnadskontoret i Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Bilder och illustrationer tillhör stadsbyggnadskontoret om inte annat anges.
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Syftet med detaljplanen är att möjliggöra påbyggnad av befintligt parkeringshus
i tre våningar med ytterligare två våningsplan om cirka 7000 kvm BTA, cirka
240 nya bilplatser. Föreslagen ny parkering ska huvudsakligen användas för att
lösa det behov av parkeringsplatser som uppstår vid förtätning med ny
bebyggelse runt Ideontorget. I parkeringshusets bottenplan föreslås även
kompletterande användningsmöjligheter i form av verksamhet och handel i
minder omfattning. De kompletterande användningsmöjligheterna syftar till att
bidra till en blandad bebyggelse med stadsintegrerat näringsliv, i linje med
Översiktsplan 2018.
Planområdet omfattar del av fastigheten Syret 1 och är beläget i nordöstra Lund
på Ideonområdet. Planområdet utgörs idag av ett parkeringshus.

Planområdet utgörs av mark som redan är ianspråktagen med befintlig
bebyggelse. Ett genomförande av detaljplanen möjliggör tillbyggnad av befintligt
parkeringshus med ytterligare två våningsplan samt mindre verksamhet för
fordonservice och handel inom begränsat område i bottenplan. Förslag till ny
detaljplan bedöms inte 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.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det allmänna intresset av att utöka
kapaciteten i befintligt parkeringshus med två våningsplan med
parkeringsplatser inte går emot något enskilt intresse i detta fall. Marken är
redan ianspråktagen och används för parkeringsändamål. Allmänna kommunala
ytor påverkas inte av planförslaget. Förändringen av bebyggelseskala bedöms
inte medföra olägenhet för intilliggande fastigheter. Förslag till detaljplan bidrar
till att frigöra markparkeringar vilket möjliggör förtätning i närområdet viket
bedöms positivt.
Planområdets area: 3600 kvm
BTA parkering: 7000 kvm (2 tillkommande våningsplan)
BTA handel/ verksamhet: 200 kvm möjliggörs i befintlig bottenvåning
Antal bilplatser: 240 st tillkommande (totalt 849 med befintliga)
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Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av två nya våningsplan på
befintligt parkeringshus och kompletterande fordonsservice och handel i dess
bottenvåning.

Föreslagen ny parkering ska huvudsakligen användas för att omfördela antalet
parkeringsplatser i området på ett effektivt sätt, i samband med förtätning med
ny bebyggelse runt Ideontorget. Påbyggnaden med två våningsplan motsvarar
cirka 7000 kvm BTA och 240 nya bilplatser, det antal markparkeringar som
bedöms försvinna i närområdet genom nya exploateringar. I parkeringshusets
bottenplan föreslås även kompletterande användningsmöjligheter i form av
verksamhet så som fordonservice och handel i minder omfattning. De
kompletterande användningsmöjligheterna syftar till att möjliggöra en blandad
bebyggelse med stadsintegrerat näringsliv, i linje med Översiktsplan 2018.

Planförfarande

Detaljplanen hanteras med standardförfarande i delegation eftersom planen
bedöms
•
•
•

vara förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens
granskningsyttrande,
inte vara av betydande intresse för allmänheten eller av stor betydelse i
övrigt och
inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.

Planhandlingar
-

Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning och illustrationer
Samrådsredogörelse

Övriga handlingar
-

Parkeringsutredning, Sweco, 2021-05-24
PM Risk Syret 1, Sweco, 2021-06-14
Arkitektskiss Kv Syret Landskap, Krook & Tjäder
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Orienteringskarta med aktuellt planområde utritat i rött.

Läge

Planområdet omfattar del av fastigheten Syret 1 och är beläget i nordöstra Lund
på Ideonområdet.

Areal

Planområdets yta uppgår till cirka 3 600 kvm.

Markägoförhållande

Fastigheten Syret 1 ägs av Wihlborgs Fastigheter AB. Fastigheten omfattar även
infarten från Scheelevägen samt omkringliggande plantering som ligger utanför
aktuellt planområde.

Karta med fastigheten Syret 1 utmarkerat i blått.

Initiativtagare till planen och ärendegång

Det är Wihlborgs Fastigheter AB som har tagit initiativ till planen.
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Ulrika Thulin, Stadsbyggnadskontoret, planarkitekt
Lisa Ganestam, Stadsbyggnadskontoret, planarkitekt
Daniel Wasden, Stadsbyggnadskontoret, planeringsledare Ideonområdet
Christoffer Karlsson, Stadsbyggnadskontoret, trafikplanerare
Maria Borisson Lindvall, Stadsbyggnadskontoret, landskapsarkitekt
Marcus Sollvén, Stadsbyggnadskontoret, lantmätare
Sara Grafström, Tekniska förvaltningen, mark- och exploateringsingenjör
Maria Milton, Stadsbyggnadskontoret, biträdande planchef
Ann-Sofi Ahlgren, Stadsbyggnadskontoret, administratör
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Planuppdrag

Byggnadsnämnden, BN, fattade beslut om planläggning 2020-11-19.

Översiktsplanering

Enligt översiktsplanen, ÖP 2018, ingår planområdet i blandad bebyggelse med
stadsintegrerat näringsliv. Innehållet i ansökan bedöms vara förenligt med
översiktsplanen.

Ramprogram

Fastigheten 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 och 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. Innehållet i ansökan bedöms vara förenligt med
ramprogrammet.

Gällande detaljplaner

För området gäller detaljplan L 843, som medger parkeringshus med högsta
totalhöjd + 86 samt högsta byggnadshöjd +85,5. Genomförandetiden för
gällande detaljplan gick ut 2017-10-04.
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Markanvändning, bebyggelse och stadsbild

Planområdet utgörs av befintligt parkeringshus i form av en kvartscirkel.
Parkeringshuset är beläget centralt inom kvarteret Syret och har idag fyra
våningsplan, varav ett under mark. Byggnaden är utförd i betong och är delvis
beklädd med klätterväxter utmed fasaderna. Översta våningsplanet är öppet
med uppstickande byggnadsdelar för bland annat trapphus, hisstorn och
överbyggnad för ramp. Omgivande bebyggelse utgörs huvudsakligen av kontor
med 3-6 våningar, med undantag från Ideon Gateway som är ett av Lunds högsta
hus med 19 våningar.
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Bevaringsprogram

Rosa markering visar bebyggelse som ingår i kulturhistoriskt intressant miljö.

Bebyggelse som omger befintligt parkeringshus redovisas som kulturhistoriskt
intressanta i Lunds bevaringsprogram. I bland annat kvarteret Syret har
forskarbyn IDEON vuxit fram sedan 1983. Syftet var att skapa ett forum där
forskare och näringsliv kunde mötas. Bakom anläggningens arkitektoniska
utformning står Anshelmgruppen genom Peter Torudd.

Fornlämning

Inga kända fornlämningar förekommer. Påträffas fornlämningar i samband med
markarbeten ska dessa omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas (i
enlighet med 2 kap 10 § kulturmiljölagen).

Grönstruktur

Topografi och vegetation

Planområdet sluttar norrut med en höjdskillnad på cirka 3 meter mellan den
södra och norra in- och utfarten till parkeringshuset. Höjdskillnaderna tas upp
av befintlig bebyggelse.
Parkeringshusets fasad är delvis klädd med klätterväxter i form av vildvin på
den nordöstra sidan samt vildvin och murgröna på den södra sidan.
Klätterväxter framför allt utmed den böjda fasaden i nordöst är svagväxande.

Mellan parkeringshuset och Molekylvägen finns en trädrad med 17 naverlönnar
i förhållandevis god kondition. Träden har en varierande stamdiameter på 10-16
cm cirka 1 meter ovan mark och en ålder på drygt 10 år. Träden bedöms inte
omfattas av generellt biotopskydd då de är yngre än 30 år samt har en mindre
stamdiameter än 20 cm. Däremot har de ett biologiskt och ekologiskt värde då
omgivningen som helhet är fattig på grönska och främst utgörs av hårdgjord
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mark. Trädraden bidrar även med en grön volym som är välgörande för att dra
ner storskaligheten inom kvarteret. Söder om parkeringshuset finns även en
buskplantering med idegran och prydnadsgräs. Uppstickande byggnadsdelar på
parkeringshusets översta öppna våningsplan har sedumtak.

Träd utmed Molekylvägen, bestående av 17 naverlönnar i rad.

Service
Kommersiell service

Söder om kvarteret Syret ligger Ideontorget som utgör knutpunkt för
kollektivtrafik med hållplats för spårvägen. Gällande detaljplan från 2020
möjliggör centrumverksamhet och handel.
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Trafik och gator

H

Gatunät, hållplatser för kollektivtrafik och gång- och cykelnät.

H

Huvudgata
Lokalgata stor
Lokalgata liten
Gång- och cykelväg
Hållplats kollektivtrafik
Angöring parkeringshus

Gatunät, angöring och in-/utfarter

Kvarteret Syret nås via Scheelevägen i norr och Ideongatan i söder. Mellan
Scheelevägen och Ideongatan löper Molekylvägen på kvartersmark (inom
fastigheter Syret 1) som ansluter till parkeringshusets in- och utfarter.

Kollektivtrafik

Spårvägen och station Ideontorget ligger cirka 150 meter från planområdet.
Busshållplatser finns utmed Scheelevägen cirka 100-150 meter från
planområdet. Till Lund C är det cirka 2 km.

Gång-, cykeltrafik

Gång- och cykelväg finns utmed kvarteret Syrets yttre kanter. Molekylvägen är
också tillgänglig för gång- och cykeltrafik.

Parkeringsnorm och parkering

Planområdet omfattar befintligt parkeringshus som avses byggas på i syfte att
lösa de behov som uppstår vid förtätning runt Ideontorget vid kvarteret Syret
och Vätet. Det finns i dagsläget cirka 1700 bilplatser inom fastigheterna Syret,
Vätet och Studentkåren. Antal platser redovisas i följande tabell fördelat per
fastighet.
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YTA

BILPLATSTILLGÅNG
Kvm BTA

Antal bilplatser

KONTOR

122 278

1 731

Syret

63 576

881

Vätet

30 544

433

Studentkåren

28 158

417

FÖRSKOLA

402

1 731

Tabell över antalet bilplatser i planområdets närområde.

Parkeringshuset inom Syret 1 inrymmer i dagsläget 609 bilplatser. Kvarteret
Syret som helhet inrymmer totalt 881 bilplatser. Närliggande kvarteret Vätet
inrymmer i dagsläget 433 bilplatser.

Befintliga bilplatser inom kvarteret Syret och Vätet.

Teknisk försörjning

Planområdet tangerar en markförlagd teleledning i söder. Befintlig ledning ska
behållas i nuvarande läge då planförslaget inte innebär att ny mark tas i anspråk.
Inga övriga allmänna ledningar finns inom planområdet.

Verksamheter så som fordonsservice, tvätthall och verkstad kräver
oljeavskiljare. VA SYD har ingen information om att detta finns idag. En
komplettering av uppgifter om anslutningar bör göras till VA SYD i samband
med ombyggnation. Anmälan om eventuell ny servis ska göras till VA SYD.

Dagvatten

I stort sett allt dagvatten i Lunds kommun rinner till Höje å och Kävlingeån via
dagvattenledningar, diken och små vattendrag. Vattendragen, som fungerar som
dagvattenrecipienter, har i dagvattenplanen klassificerats efter hur stort flöde
och vilka mängder av närsalter och föroreningar recipienterna kan tåla/ta emot
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beroende på deras speciella förutsättningar. Vattenmyndigheten har fattat
beslut om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för alla
vattenförekomster. Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram
Dagvattenplan för Lunds kommun. Enligt Åtgärdsplan för dagvatten ligger
planområdet i ett avrinningsområde för dagvatten som avvattnas till
dikningsföretaget Lund-Valkärra.

Planområdet ingår i huvudavrinningsområdet Höje å. Enligt dagvattenplanen är
Höje å känslig för ökad vattenföring och närsalter samt mycket känslig för
föroreningar. Enligt Vattenmyndighetens beslut om statusklassificering och
miljökvalitetsnormer för ytvatten har Höje å dålig ekologisk status med kravet
att uppnå god ekologisk status 2027. Den kemiska ytvattenstatusen (exklusive
kvicksilver) är bedömd som god.

Markens beskaffenhet

Ingen geoteknisk undersökning har genomförts då planområdet redan är
bebyggt och enbart tillbyggnad på höjden avses.

Hälsa och säkerhet
Risker/Farligt gods

Planområdet ligger utanför uppmärksamhetsavstånd för aktuell användning
enligt ”Bebyggelseplanering och farligt gods - Strategi för bebyggelseplanering
intill rekommenderade färdvägar för transport av farligt gods” då det är ligger ca
90 meter från Scheelevägen.

Miljö

För att få anlägga och driva vissa miljöfarliga verksamheter så som biltvätt eller
verkstad krävs tillstånd enligt miljöbalken eller en anmälan enligt
miljöprövningsförordning (2013:251). Att bedriva fordonstvätt är
anmälningspliktigt om man tvättar fler än 5000 personbilar eller 1000 andra
motordrivna fordon per år.

Luft

Miljökvalitetsnormerna, MKN, för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken, MB,
gäller för kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon,
bensen, kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren.

Markradon

Planområdet klassificeras som ett normalriskområde, detta är baserat på
översiktlig radonkartläggning.

Ytterligare mätning av markradon bedöms inte som nödvändig då planområdet
redan är bebyggt och enbart tillbyggnad avses, samt att föreslagen användning
inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse.
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Miljöteknisk markundersökning bedöms inte som nödvändig då planområdet
redan är bebyggt och enbart tillbyggnad på höjden avses.
Om det vid omvandling av bottenvåning i befintligt parkeringshus påträffas
föroreningar i byggmaterialet ska detta anmälas till miljöförvaltningen i ett
separat ärende.

Konstruktion

Befintlig byggnad är uppbyggd av betongpelare som bär betongbjälklag. Last
från tillkommande våningsplan tas ned via tillkommande pelare som placeras
inom befintlig byggnad. I det fall man behöver förstärka byggnaden, ges det
inom planområdet plats utanför befintligt fasadliv att uppföra utanpåliggande
konstruktioner.

Översvämning och skyfall

Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram Översvämningsplan för
Lunds kommun. Översvämningskarteringen visar ett avrinningsstråk utmed
parkeringshusets västra och södra fasad. Då planområdet enbart avses bebyggas
på höjden bedöms inga åtgärder som nödvändiga ur ett skyfallsperspektiv.

Räddning

Planområdet ligger inom normal insatstid. Byggnadernas placering och
utformning i förhållande till uppställningsplats för räddningsfordon och
byggnadernas angreppspunkter understiger 50 meter. Förutsättningar för
tillgång till brandposter har diskuterats gemensamt med fastighetsägare och
Räddningstjänsten. Brandpost finns inom 110-150 meter.

Undersökning om planen kan medföra en betydande miljöpåverkan

Byggnadsnämnden har genom delegation beslutat att planförslaget inte kan
antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. 5-8§§
MB. Det innebär att miljöeffekterna inte redovisas i en strategisk
miljöbedömning enligt 6 kap MB utan integreras i planbeskrivningen. I
bedömningen av planförslagets miljöpåverkan har följande omständigheter
vägts in i bedömningen.

Planområdet utgörs av mark som redan är ianspråktagen med befintlig
bebyggelse. Ett genomförande av detaljplanen möjliggör tillbyggnad av befintligt
parkeringshus med ytterligare två våningsplan samt mindre verksamhet för
fordonservice och handel inom begränsat område i bottenplan. Förslag till
detaljplan bidrar till att frigöra markparkeringar vilket möjliggör förtätning i
närområdet viket bedöms positivt. Förslag till ny detaljplan bedöms inte få
någon betydande påverkan på befintliga förhållanden och inte heller bidra till
några större förändringar inom området. Genomförande av förslaget innebär
ingen väsentlig negativ påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med
naturresurser.
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Övergripande karaktär och disposition

Detaljplanen möjliggör en påbyggnad av befintligt parkeringshus med
ytterligare två våningsplan, totalt cirka 240 nya bilplatser. Fotavtrycket för
parkeringshuset är fortsatt det samma med formen av en kvarts cirkel, medan
användning i bottenvåning, höjdförhållanden och arkitektonisk gestaltning
föreslås ändras. Planförslaget medger:
-

Parkering
Verksamhet och/eller handel i bottenvåning om högst 200 kvm
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Förslag tillbyggnad parkeringshus samt hur byggnadshöjden ansluter till omkringliggande
bebyggelse. Skiss framtagen av Krook & Tjäder.

Markanvändning, bebyggelse och stadsbild

Parkeringshus utgör huvudanvändning inom planområdet vilket kompletteras
med fordonservice i mindre omfattning, så som biltvätt eller verkstad, samt
handel så som kiosk, cykelhandlare eller liknande. För att möjliggöra föreslagen
markanvändning och stadsbild föreslås följande planbestämmelser:
P – Parkeringshus: Bestämmelsen syftar till att möjliggöra parkering i enighet
med detaljplanens syfte (PBL 4 kap. 5 § p. 3).

Z H – Verksamhet och/eller handel maximalt 200 kvm medges i
bottenvåning. Bestämmelsen Z syftar till att möjliggöra kompletterande
verksamheter så som fordonsservice i enighet med detaljplanens syfte.
Bestämmelsen H syftar till att möjliggöra mindre kompletterande handel så som
kiosk, cykelhandlare eller liknande i enighet med detaljplanens syfte (PBL 4 kap.
5 § p. 3).

h – Högsta totalhöjd är + 90.0m över angivet nollplan. Där utöver får
byggnadsdelar som hisstorn, trapphus, överbyggnad för ramp,
avåkningsskydd och tekniska installationer uppföras utan att inverka på
beräkning av totalhöjd till en höjd om högst 3 meter.

Bestämmelsen syftar till att reglera högsta totalhöjd för byggnaden för att
säkerställa en god stadsbild (PBL 4 kap. 11 § p. 1). Totalhöjden regleras till +90
meter i syfte att möjliggöra totalt 5 våningar (6 parkeringsplan) samt ett
källarplan för bilparkering.

18 (27)

PLANFÖRSLAG

GRANSKNINGSHANDLING
PÄ 19/2020

Sektion med höjder för tillbyggnad av befintligt parkeringshus. Anslutande marklinje i grönt. På
grund av rådande höjdskillnader innebär det 5 våningar mot väster och 4 våningar mot öster.
Sektion framtagen av Krook & Tjäder.

Grönstruktur
Vegetation

Kvarteret Syret som helhet är förhållandevis hårdgjort med lite vegetation. I
direkt anslutning till planområdet, utmed Molekylvägen, står en trädrad med
naverlönnar i en gräsyta. Dessa träd bidrar till en grön volym i området. Träden
bidrar även till biologiska och ekologiska värden i området. Vid byggnation är
det viktigt att befintliga träd skyddas, både rotzon och trädkrona.
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Ny vertikal grönska föreslås i form av murgröna i norr och vildvin samt
murgröna i öster mellan befintliga träd.

Trafik och gator

Gatunät, angöring och in-/utfarter

Planområdet kommer att nås likt befintligt med infart till kvarteret via
Scheelevägen i norr och Ideongatan i söder. Mellan Scheelevägen och Ideongatan
löper Molekylvägen på kvartersmark som ansluter till parkeringshusets in- och
utfarter.

Parkeringsnorm och parkering

Syfte med tillbyggnad av befintligt parkeringshus är att på ett effektivare sätt
lösa de behov som uppstår vid förtätning runt Ideontorget vid kvarteret Syret
och Vätet. Det finns i dagsläget cirka 1700 bilplatser inom fastigheterna Syret,
Vätet och Studentkåren som behöver omfördelas.

Inom kvarteret Syret finns 881 befintliga bilplatser. 165 markparkeringsplatser
tas bort i samband med nyexploatering och 240 bilplatser tillkommer vid
tillbyggnad av parkeringshus, vilket ger en framtida tillgång på 956 bilplatser
inom kvarteret.
Inom kvarteret vätet finns 433 befintliga bilplatser. 55 markparkeringsplatser
tas bort i samband med nyexploatering, vilket ger en framtida tillgång på 378
bilplatser inom kvarteret.
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Befintliga och framtida bilplatser inom kvarteret Syret och Vätet.

Efter planerade förändringar av antalet bilplatser finns det cirka 1750 bilplatser
i området, vilket är 20 platser fler jämfört med dagsläget.

Tabell över befintliga och framtida antal parkeringsplatser inom kvarteren Syret, Vätet och
Studentkåren.

Teknisk försörjning

Befintlig teknisk försörjning utnyttjas. Befintliga ledningar påverkas ej. Möjlighet
för elbilsladdning tillgodoses i parkeringshuset. Det ges utrymme för solceller
inom detaljplanens reglering.

Hälsa och säkerhet
Risker/Farligt gods

En riskutredning är upprättad i syfte att utreda möjligheten till ändrad
verksamhet på markplan för befintlig garagebyggnad på fastigheten Syret 1.
Ökningen av persontätheten har uppskattats till ca 10% för garagebyggnaden
och dess direkta närhet, men anses inte påverka den övergripande riskbilden för
området. Detta eftersom avstånd till led för transport av farligt gods överstiger

21 (27)

PLANFÖRSLAG

GRANSKNINGSHANDLING
PÄ 19/2020

70 meter och under förutsättning att förråd med brandfarlig vara avskiljs i minst
brandteknisk klass EI 60 (lämpligen genom komplettering i förrådet) mot
befintlig garagebyggnad samt att förrådet bör förses med system för varsel av
personer i närheten vid brand.
Vidare antas att verksamheter som avses förläggas i markplan på befintlig
garagebyggnad kan begränsas till verksamheter där människor förväntas vara
vakna i form av kioskverksamhet och fordonsservice/biltvätt vilka ej medger
fler än 150 personer. (Motsvarar verksamhetsklasserna 1 och 2A enligt BBR
5:2).

Översvämning och skyfall

Vid skyfall uppstår flöden av vatten runt fastigheten. Tillbyggnaden kommer att
ha växtbeklädda tak på teknikutrymmen i motsvarande grad som i dagsläget.
Då förslaget gäller påbyggnad av befintlig byggnad bedöms inte
vattenavrinningen påverkas i någon större utsträckning.

Avvägning mellan motstående intressen

Stadsbyggnadskontoret bedömer att det allmänna intresset av att utöka
kapaciteten i befintligt parkeringshus med två våningsplan med
parkeringsplatser inte går emot något enskilt intresse i detta fall. Marken är
redan ianspråktagen och används för parkeringsändamål. Allmänna kommunala
ytor såsom park eller gator påverkas inte av planförslaget. Förändringen av
tillåten bebyggelseskala bedöms inte medföra olägenhet för intilliggande
fastigheter. Det finns inga boende i närområdet som påverkas av planförslaget
då omkringliggande byggnader utgörs av kontor och tekniska byggnader.
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Organisatoriska åtgärder
Genomförandetid

Planen har en genomförandetid på 5 år från det datum planen vinner laga kraft.
Före genomförandetidens utgång får, mot berörda fastighetsägares bestridande,
detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av
nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid
planläggningen.
Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att
rättigheter som uppkommit genom planen beaktas (4 kap 40 § PBL).

Avtal

Då exploateringen inte föranleder andra behov av åtgärder på allmän platsmark
behöver inget exploateringsavtal tecknas.

Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildning

Detaljplanens genomförande medför inga direkta behov av fastighetsbildning för
ett genomförande av detaljplanen.

Tekniska och ekonomiska åtgärder

Fastighetsägaren ska ansvara och bekosta samtliga åtgärder inom
kvartersmarken som genomförandet av detaljplanen kräver.

Exploateringen är belägen inom område som ska belastas med
medfinansieringsersättning för utbyggnaden av Spårvägen och ny avfart för E22.
Avtal om spårvägsbidrag är sedan tidigare tecknat med Fastighetsägaren.
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Konsekvenser

Konsekvenser som följd av avvägningar mellan motstående intressen

Konsekvenser orsakade av ett genomförande av planförslaget bedöms bli ringa
för intilliggande fastigheter. Marken är redan ianspråktagen och används för
parkeringsändamål. Allmänna kommunala ytor såsom park eller gator påverkas
inte av planförslaget.
Förändringen av tillåten bebyggelseskala bedöms inte medföra olägenhet för
intilliggande fastigheter. Det finns inga boende i närområdet som påverkas av
planförslaget då omkringliggande byggnader utgörs av kontor och tekniska
byggnader.

Konsekvenser för fysisk miljö
Riksintressen

Planförslaget berörs inte av något område av Riksintresse.

Stadsbild

Ett genomförande av planförslaget innebär att våningsantalet på befintligt
parkeringshus kan utökas med två våningar, stadsbilden kommer därigenom att
förändras. Förändringen av skalan bedöms inte medföra olägenhet för
intilliggande fastigheter. Byggnadens nya våningsantal anses lämplig och
passande i stadsbilden då den ansluter till omkringliggande bebyggelseskala.

19 vån

3-4

6-7
4-5

6-7 vån

5

6-7

4-5

Bild på befintlig omkringliggande bebyggelses våningsantal med möjlig påbyggnad om två
våningar på befintligt parkeringshus.

Mikroklimat

Den föreslagna bebyggelsens skuggning har studerats. Skuggbildningen
påverkar inte omkringliggande bostadsbebyggelse nämnvärt.
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Bild på utförd skuggstudie vår- och höstdagjämning samt midsommar kl 9,12,16. (Krook och
tjäder, 2020).

Grönstruktur och offentliga rum

Föreliggande planförslag skiljer sig ytterst lite från gällande detaljplan avseende
grönstruktur.

Natur och biologisk mångfald

Ett genomförande av planförslaget innebär att förutsättningarna för biologisk
mångfald inte förändras.

Trafik

Enligt parkeringsutredningen Ideon Parkering, utförd av Sweco 2021-05-10
kommer 165 platser i kvarteret Syret att försvinna till följd av exploatering,
vilket innebär att nettotillskottet av parkeringsplatser är 75 st. Trafikalstringen
till följd av detta uppskattas till ca 150-200 fordonsrörelser/dygn, en viss
trafikalstring kan även tillkomma beroende på typ av verksamhet/ handel om
maximalt 200 kvm vilket bedöms vara marginellt.
In- och utfarterna till P-huset förändras inte då trafiken löses internt i
byggnaden med infart via den befintliga infartsrampen.

Miljökvalitetsnormer
Luftkvalitet

Halter av luftföroreningar ligger inom godtagbara nivåer för planområdet.
Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär bedöms inte
förändra nivåerna.
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Ett genomförande av detaljplanen leder till att möjligheterna att uppnå MKN för
vatten inte försämras. Detta då förslaget gäller tillbyggnad på befintlig
exploatering med avsikt att uppföra motsvarande yta sedumbeklädda tak på
tekniska utrymmen. Människors hälsa och säkerhet bedöms därför inte
påverkas.

Dagvatten

Ett genomförande av detaljplanen leder till att möjligheterna för fördröjning och
rening av dagvattnet inom planområdet bedöms som oförändrad.

Konsekvenser för hälsa och säkerhet
Risker

Baserat på befintliga riskutredningar och utförd risk-PM (2021-06-14) har
riskbilden kartlagts. Generellt är befintlig garagebyggnad placerad på tillräckliga
skyddsavstånd från riskkällor baserat på detaljplaneändringens beskaffenhet.
I området finns i dagsläget redan verksamheter som medger för viss
stadigvarande vistelse och aktuell ändring av verksamhet på markplan i garage
är inte av sådan omfattning eller lokalisering att denna förändring i sig behöver
beaktas vidare eller föranleder ytterligare åtgärder.

Sammanfattningsvis bedöms ett genomförande av detaljplan till förmån för
mindre handel och/eller verksamhet motsvarande 200 m2 yta i markplan
möjligt med avseende på rådande riskbild.

Buller

Ljudnivåer från trafik ligger inom godtagbara nivåer för planområdet.

Markradon

Planområdet klassificeras som ett normalriskområde, detta är baserat på
översiktlig radonkartläggning. Ytterligare mätning av markradon bedöms inte
som nödvändig då planområdet redan är bebyggt och enbart tillbyggnad avses,
samt att föreslagen användning inte möjliggör stadigvarande vistelse.

Skyfall och översvämning

Påbyggnaden som föreslås i planförslaget bedöms inte påverkas av oönskat
vatten eller ha negativ påverkan på befintliga rinnvägar för vatten.

Sociala konsekvenser
Barnperspektiv

Barn bedöms inte påverkas negativt av planförslaget då parkeringshuset inte är
en plats där barn normalt vistas.
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Service

Planen möjliggör kompletterande service i form av mindre handel om maximalt
200 kvm. Något utökat behov av service bedöms inte krävas med anledning av
planens genomförande.

Tillgänglighet

Genomförande av planen innebär att kravet på god tillgänglighet och
användbarhet för funktionshindrade kan uppnås. Hur kraven på tillgänglighet i
detalj kommer att tillgodoses redovisas i samband med byggnads- och
markprojekteringen och avgörs därmed vid kommande bygglovsprövning.

STADSBYGGNADSKONTORET I LUND

Ole Kasimir
planchef

Ulrika Thulin
planarkitekt
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