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Vad är en detaljplan?
En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom
kommunen exempelvis för bostäder, kontor, handel och industri.
Detaljplanen får även reglera placering, utformning och
utförande. En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt
bindande och en planbeskrivning som beskriver plankartan.
Planbeskrivningen, som inte är juridisk bindande, ska underlätta
förståelsen för plankartans innebörd.
Planprocessen
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar
till att pröva om ett givet förslag till markanvändning är
lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas
mot varandra. Planprocessen kan hanteras antingen med
standardförfarande eller utökat förfarande. Under samråd och
granskning ges möjlighet för sakägare, myndigheter och andra
berörda att inkomma med synpunkter.
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INLEDNING
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att inom kvarteret Studentkåren 4
möjliggöra bostadsbebyggelse med verksamheter i
bottenvåningen på befintlig markparkering. Detaljplanen ska
även möjliggöra att gång- och cykelvägar på Ole Römers väg
utmed den föreslagna nya bebyggelsen kan breddas. I den norra
delen av planområdet och i anslutning till Ole Römers väg ska
detaljplanen även ge möjligheter till att ordna en mindre
platsbildning.
Den föreslagna nya bebyggelsen bildar ett slutet kvarter med en
skyddad innergård. Bebyggelsen i kvarteret ska förses med
entréer mot omgivande gator och stråk. En lokal för
studentnationen föreslås placeras i bottenvåningen mot befintligt
gång- och cykelstråk i öster och mot den föreslagna nya
platsbildningen i norr. Även om kvarterets bebyggelse hänger
samman så har den också brutits upp i flera individuella
byggnadsvolymer med varierande höjder. För området gäller
ramprogram för Ideon och Pålsjö företagsområde. De ovan
föreslagna åtgärderna har som syfte att stödja och bidra till de
stadsbyggnadsidéer som presenterats i ramprogrammet. I korthet
syftar ramprogrammet till att förtätningar och ändringar i
området ska verka för en mer finmaskig gatustruktur, större
variation, attraktiva offentliga miljöer och platser samt för goda
kopplingar till omgivningen.
PLANDATA
Planområdets area: ca 7000 kvm
Antal/ kvm BTA bostäder: ca 200 studentbostäder/8000 kvm BTA
BTA offentlig service: ingen
BTA kommersiell service: 1000 kvm nationslokaler
Parkmark: ingen parkmark
Gatumark: detaljplanen inkluderar och utökar en delsträcka av Ole
Römers väg, bl.a. föreslås gång- och cykelbanor byggas om och
breddas.
Antal bil-/cykelparkering: Projektet skapar ett behov av 22 bilplatser
och 396 cykelplatser. 4 bilplatser föreslås placeras på anslutande
gemensamhetsanläggning och resterande platser löses genom
parkeringsavtal. Hälften av cykelplatserna föreslås placeras inne i
byggnaderna. Resterande cykelplatser placeras intill husets entréer
och i anslutning till nationslokalen.

Handlingar
Till detaljplanen finns följande handlingar:
• Plankarta med planbestämmelser och illustration
• Planbeskrivning (denna handling)
• Granskningsutlåtande
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Övriga handlingar som ligger till grund för förslaget (tillgängliga på
Stadsbyggnadskontoret):
-

Ramprogram för Ideon och Pålsjö företagsområde PÄ 7/2008,
stadsbyggnadskontoret Lund 2010-04-08
Strukturplan för Kunskapskapsstråket, stadsbyggnadskontoret Lund
Riskutredning av verksamheter som kan påverka människors hälsa
och säkerhet, Studentkåren 4, Lund, 2017-12-06, Sweco
Parkeringsutredning, Studentkåren 4, Blekingska nationen, 170428
rev.171031, Patrik Liedholm Projektledning AB
Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och PM-geoteknik och
markmiljö, 2017-04-25, PQ Geoteknik & Miljö AB
Trädinventering 2017-09-26, Landskapsgruppen Öresund AB
Trafikbullerutredning 2018-05-07, ÅF-Infrastructure AB
Solstudie 2018-04-27, White arkitekter
Solstudie 2018-08-23, White arkitekter
Solstudie Fullskalelabbet 2018-09-04, White arkitekter

Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.
Gällande detaljplan (stadsplan) nr 458 från 1984 anger att området får
användas för s.k. allmänt ändamål och bebyggas med hus i tre våningar. Översiktsplanen för Lunds kommun (ÖP 2010) anger att området
kan förtätas och utvecklas med verksamheter. Med hänsyn till att
förslaget innehåller bostäder så bedöms det inte vara förenligt med
översiktsplanen. Detaljplanen ska därför handläggas med s.k. utökat
planförfarande. I det ramprogram som sedermera togs fram för Ideon
och Pålsjö företagsområde så var en av flera strategier för områdets
framtida utveckling att det tillåts blandade användningssätt.
Förslaget till detaljplan bedöms inte medföra betydande
miljöpåverkan.
Medverkande
Planarkitekt: Daniel Wasden
Planchef: Ole Kasimir
Trafikplanerare: Christoffer Karlsson
Landskapsarkitekt: Maria Borisson Lindvall
Biträdande stadsarkitekt: Pia Laike
Stadsantikvarie: Henrik Borg
Administratör: Ann-Sofi Ahlgren
Förrättningslantmätare: Marcus Sollvén
Blekingska nationen (Stiftelsen Herulero) som planerar att
förvärva och bebygga området har låtit White arkitekter ta fram
förslag till ny bebyggelse som ligger till grund för planförslaget.
Plansökande
Akademiska hus AB (fastighetsägare) inkom 2016-07-07 med
ansökan om upprättande av ny detaljplan.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
Översiktsplan för Lund 2010 anger att området kan förtätas och
utvecklas med verksamheter. Vidare anges att förtätning av staden är
en central strategi för att minska anspråken på åkermark.
Med hänsyn till att förslaget innehåller bostäder så bedöms det inte
vara förenligt med översiktsplanen. Detaljplanen ska därför
handläggas med s.k. utökat planförfarande. I det ramprogram som
sedermera togs fram för Ideon och Pålsjö företagsområde så var en av
flera strategier för områdets framtida utveckling att tillåta blandade
användningssätt.

Förändringskarta ÖP 2010

Detaljplaner
Gällande detaljplan (stadsplan) nr 458 från 1984 anger att området får
användas för s.k. allmänt ändamål och bebyggas med hus i tre
våningar. Det nord-sydliga gång- och cykelstråket öster om
planområdet ligger på kvartersmark (privatägd mark) men i gällande
detaljplan anges att det ska vara allmänt tillgängligt. Detta område ska
även vara tillgängligt underjordiska ledningar.
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Utdrag ur detaljplan (stadsplan) nr 458 från 1984. Det aktuella planområdet
ligger inom det rödstreckade området.

Ramprogram och strukturplaner
Ramprogram för Ideon och Pålsjö företagsområde
För området gäller ramprogram för Ideon och Pålsjö företagsområde. I
ramprogrammet föreslås stadsstrukturen utvecklas till ett mer
finmaskigt gatunät inom vilket prioriterade stråk och platser lyfts
fram. Entréer placeras mot de allmänna gaturummen och service
orienteras mot prioriterade stråk och platser. En bärande idé i
ramprogram för Ideon och Pålsjö företagsområde är att i fogen mellan
Ideon och LTH skapa ett attraktivt stråk från Ideon Gateway i norr till
Sparta i söder.
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Strukturplan i Ramprogram
för Ideon och Pålsjö
företagsområde där stråket
från Ideon Gateway i norr till
Sparta i söder har markerats
tydligt. Det aktuella
planområdet ligger inom den
rödstreckade cirkeln.

På skissen här intill har
strukturen som redovisas ovan
utvecklats för det delområde
som planområdet ingår i. Inom
vita kvarter som omsluts av
klamrar föreslås förtätning
med ny bebyggelse.

Strukturplan för Kunskapsstråket och spårvägen Lund C - ESS
Kunskapsstråket har en unik koncentration av vetenskap, forskning
och innovativa företag samlat i ett brett område från Lunds innerstad
mot Brunnshög och de nya forskningsanläggningarna. Spårvägen
utgör Kunskapsstråkets ryggrad. Första etappen av spårvägen byggs i
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sträckningen Lund C-Science Village och ESS. Den detaljplanering
som sker inom stråket har som delsyfte att konkretisera visionen för
Kunskapsstråket i stort. Planområdet ligger inom detta stråk och bör
följa strukturplanens angivna principer för förtätning.
Dagvattenstrategi
Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram en
dagvattenstrategi för Lunds kommun daterad 2013-05-28. Godkänd av
kommunstyrelsen 2013-09-04 samt godkänd av VA SYDs ägarnämnd
2013-10-09.
Plandata och markägoförhållanden

Kartbild med planområdet markerat.

Planområdet omfattar fastigheterna Studentkåren 4 och
Helgonagården 8:1.
Fastigheten Studentkåren 4 ägs av Akademiska hus AB och
fastigheten Helgonagården 8:1 är kommunalägd.
Befintlig stadsbild och markanvändning
Planområdet utgörs av ett mindre område mellan LTH och Ideon och
avgränsas i norr och i väster av Ole Römers väg. I öster avgränsas
området av byggnaderna Alfa 5-6 och i söder av befintliga
studentbostäder uppförda med tidsbegränsade bygglov. Planområdet
angränsar i öster till det stråk från Ideon Gateway i norr till Sparta i
söder som lyfts fram i ramprogram för Ideon och Pålsjö
företagsområde.
Området används idag som markparkering.
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Vy av området från norr.

Området används idag som markparkering. I bakgrunden syns befintliga
studentbostäder uppförda med tidsbegränsade bygglov.

Vy av byggnaderna Alfa 5 och 6 från norr. På bilden visas även del av det stråk
från Ideon Gateway i norr till Sparta i söder som lyfts fram i ramprogram för
Ideon och Pålsjö företagsområde.
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Historik
Fram till 1970-talet kallades Ideon och Pålsjö företagsområde för
Pålsjö ängar och där låg ett antal gårdar med tillhörande
jordbruksmark. Inom fastigheten Studentkåren 4 startades 1918 Hugo
Nordströms Handsk- och Garverifabrik. Byggnaderna från den tiden
finns kvar och ligger söder om det aktuella planområdet.
I juni 1983 togs de första spadtagen för Ideon Science park som
grundades genom ett samarbete mellan Lunds universitet, dåvarande
Malmöhus län, Lunds kommun och näringslivet. Tanken med Ideon är
att knyta forskningen vid Lunds Universitet och Lunds Tekniska
högskola närmare näringslivet och därigenom skapa nya innovationer
och nya företag.
De första byggnaderna som uppfördes på Ideon Science park var en
startanläggning bestående av sex paviljonger. De var placerade inom
och söder om det aktuella planområdet och var tänkta att användas
fram tills dess att den riktiga forskningsbyn stod klar kring årsskiftet
1984/85. Startanläggningen kallades för Kuvösen och paviljongerna
togs inte bort förrän 2004.
Kulturmiljö
Kulturhistorisk intressant bebyggelse och byggnadsminnen
Ideon och Pålsjö företagsområde är ur kulturmiljösynpunkt en ung
miljö. Som den första forskningsparken i Sverige finns en stark
koppling till stadens 1900-tals historia, där vetenskapens expansion är
en viktig del.
Arkeologi
Den planerade exploateringen berör inga kända fornlämningar.
Service
Kommersiell service
På Ideons företagsområde finns bl.a. restauranger, caféer, frisörer,
bank och hotell. Inom LTH-området finns också flera caféer och
restauranger. Sparta som ligger söder om planområdet rymmer
servicefunktioner som gym, café, barnläkarmottagning och en större
livsmedelsbutik.
Allmän service
Grundskola och förskola finns inom gångavstånd från planområdet.
Trafik
Planområdet avgränsas av Ole Römers väg i norr och i väster. I öster
avgränsas området av ett brett gång- och cykelstråk. Ole Römers väg
trafikeras idag av ca 2500 fordon/dygn enligt trafikmätning utförd i
april/maj 2017.
På Ole Römers väg, norr om planområdet finns hållplatser som
trafikeras av stadsbusslinje 20 och regionbusslinje 171. Det är 22
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minuters restid med regionbusslinje 171 från Ole Römers väg till
Malmö Värnhem. I högtrafik är det 10 minuter mellan avgångarna på
regionbusslinje 171.
Till de planerade spårvägshållplatserna Ideontorget och
Universitetsplatån är det ca 300 meter och ca 400 meters gångavstånd.
Huvuddelen av planområdet används idag som markparkering. Denna
föreslås tas bort och ersättas på annan plats.
Natur
Topografi
Planområdet sluttar svagt åt söder. Mot det befintliga nordsydliga
stråket mellan byggnaderna Alfa 5-6 och planområdet finns en slänt
och nivåskillad på mellan cirka 0,5 meter till strax över 1 meter.
Natur, park och vegetation
LTH-parken ligger väster om planområdet och Forskarparken ligger
söder om planområdet. Båda parkerna ligger inom kort gångavstånd
från planområdet. Längs Ole Römers väg finns en rad med lindar.
Geotekniska förhållanden
En geoteknisk och miljöteknisk markundersökningsrapport har 201704-25 upprättats av PQ Geoteknik & Miljö AB. Nedan redogörs för
delar ur rapporten som behandlar områdets geotekniska förhållanden.
Marken domineras idag av en asfalterad parkering i väster samt en
gräsparkering i sydost, med omkringliggande grönytor. I
nordost finns en någon/några meter mäktig jorduppfyllnad på tidigare
asfalterad parkeringsyta. Denna uppfyllnad bedöms endast vara några
år gammal (och kommer gissningsvis från schakt i närområdet).
I borrpunkterna domineras jordlagren av mullhaltig jord till mellan 0,4
och 1,1 m djup under markytan. I yta med asfalt (PQ6) finns en
grusöverbyggnad till ca 0,7 m djup. Ställvis finns lite mullhaltig jord
kvar under fyllning och överbyggnad som troligen är en rest av den
gamla ytmullen men kan också vara terrasserade/uppfyllda massor.
Ytlagren följs bitvis av naturlig lera eller sand/silt och därunder eller
direkt under ytlagren, av fast lermorän till borrade djup, 3,4-7 m.
Sedimentärt berg finns enligt SGUs arkivmaterial på ca 60 m djup.
Vid utförda sonderingar har en lösare lagring registrerats genom
ytjord och ytliga sediment. Lermoränen därunder är fast-mycket fast.
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Plan över undersökningspunkter.

Stabiliserade grundvattenytor under 2017, har påträffats på ca 1,52,5 meter under markytan i norra och mellersta delen av området och
på ca 4 meters djup i södra delen. Djupen motsvarar nivåer ca +65,5 i
norra och mellersta delen och ca +63,5 i söder. Mätningar från 1983
visar något högre nivåer, ca 1-1,5 meter under markytan i samtliga
punkter, men detta kan vara ytligt grund-/mark-/sjunkvatten som
normalt ligger ytligare än djupare och mer permanenta
grundvattenytor. Grundvattennivåerna kommer att variera i höjd med
årstid och nederbörd och kan förväntas vara högre och lägre än vad
som redovisas i PQ Geoteknik & Miljö AB:s rapport.
Markföroreningar
Utförda fält- och laboratorieundersökningar visar att provad asfalt är
av modernare snitt, utan innehåll av stenkolstjära (PAH). Uppmätt halt
PAH-tot=1,2 mg/kgTS, vilket ligger tydligt under gränsen för fri
återanvändning i ny överbyggnad, 70 mg/kmTS.
Bärlagret under asfalten innehöll dock förhöjda halter av PAH, i
spannet KM-MKM, men inga spår av ämnena finns i provat jordlager
därunder. Härtill fanns i ytlig mulljordfyllning i nordväst, punkt PQ2
(samt tendens i ost, PQ4), förhöjd PAH-halt strax över KM. Det skall
påpekas att de kemiska och fysikaliska egenskaperna för tyngre
PAHer gör att det binds hårt till (jord)partiklar och alltså i princip inte
sprids till/med grundvatten. I övriga ytjordar och underliggande
mineraljord understeg samtliga halter KM och normalt även MRR.
Inga tecken på förorening i grundvattnet har upptäckts. Eftersom inga
föroreningar indikerats vid historisk inventering eller några
signifikanta eller spridningsbenägna föroreningar påträffats i jord, har
inga grundvattenprover bedömts som nödvändigt att analysera.
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Markradon
Baserat på en översiktlig radonkartläggning klassificeras planområdet
som normalriskområde. Vid en markteknisk undersökning utförd
2017 har markradonhalten i området mätts med spårfilm i kanister i
tre punkter på området. Halter mellan 4,0 och 34,0 kBq/m3 har
uppmätts och med tanke på att markradonhalten kan variera över året
bedöms området sammantaget ligga i normalriskintervallet.
(Normalriskmark 10-50 kBq/m3 och högriskmark >50 kBq/m3.)
Luftföroreningar
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken
gäller för svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar
(PM 10).
Enligt miljöförvaltningens uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna inom Lunds kommun. Luftföroreningarna ligger inom
godtagbara nivåer inom planområdet.
Teknisk försörjning

Nätstation

Kartan redovisar VA-syds och Kraftringens ledningar i planområdet.

I kartan ovan redovisas VA-syds och Kraftringens befintliga ledningar
inom och i anslutning till planområdet. I öster längs det befintliga
nordsydliga gång- och cykelstråket finns ledningar för fjärrvärme. I
Ole Römers väg finns ledningar för fjärrkyla, dagvatten, spillvatten
och vatten.
Mellan föreslagen ny bebyggelse och de tillfälliga studentbostäderna i
planområdets södra del finns en befintlig nätstation. Elledningar
redovisas inte i kartan ovan.
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Svenska Stadsnät Perspektiv AB har fiberkanalisation inom planområdet, se bild nedan.

Kartan redovisar Svenska Stadsnät Perspektiv AB:s fiberkanalisation inom
planområdet.

Tele 2 har ledningar norr och väster om befintlig körbana i Ole
Römers väg.
Skanova har ledningar i planområdets östra del, i det befintliga
nordsydliga stråket mellan byggnaderna Alfa 5-6 och den föreslagna
nya bebyggelsen.
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PLANFÖRSLAG
Planens syfte
Detaljplanen syftar till att inom kvarteret Studentkåren 4 möjliggöra
bostadsbebyggelse med verksamheter i bottenvåningen. Detaljplanen
ska även möjliggöra att gång- och cykelvägar på Ole Römers väg
utmed den föreslagna nya bebyggelsen kan breddas. I den norra delen
av planområdet och i anslutning till Ole Römers väg ska detaljplanen
ge möjligheter till att ordna en mindre platsbildning.
Planförslaget innefattar:
• Byggrätter för bostäder och centrum i varierande våningsantal.
• Utökning av område för allmän plats med användningen gata.
• Gemensamhetsanläggning med körvägar, angöring, parkering,
leveranser och ett underjordsystem med nedsänkta behållare för
avfall.
• Område för nätstation.
Övergripande karaktär och disposition
Området föreslås bebyggas med bostäder i ett kringbyggt kvarter med
varierande våningsantal och med en varierande byggnadslinje mot
omgivande stråk och platser.

Illustrationsplan som visar placering av föreslagen ny bebyggelse.
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Planområdet angränsar i öster till det stråk från Ideon Gateway i norr
till Sparta i söder som lyfts fram i ramprogram för Ideon och Pålsjö
företagsområde. Den föreslagna nya bebyggelsen har ett strategiskt
läge genom sin placering i fogen mellan LTH och Ideon. Det är därför
viktigt att den förslagna nya bebyggelsen bidrar till att skapa attraktiva
kopplingar mellan områdena.

Visualisering från sydöst (White arkitekter). Bilden redovisar den föreslagna nya
bebyggelsen och befintligt gång- och cykelstråk.

Akademiska hus som äger fastigheten Studentkåren 4 samarbetar med
Blekingska nationen (Stiftelsen Herulero) som planerar att förvärva
och bebygga området med studentbostäder och därtill kopplad
nationsverksamhet. Nationsverksamheterna i bottenvåningen föreslås
rikta sig såväl mot stråket i öster som mot nationens entréplats i norr.
Mot Ideon och längs med stråket i öster varierar hushöjderna och
byggnadslinjen. I bottenvåningen föreslås entréer till både bostäderna
och till nationslokalerna. Nationens huvudentré föreslås placeras mot
den egna entréplatsen i nordväst som riktar sig mot LTH.

Visualisering från nordöst (White arkitekter).
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Ole Römers väg föreslås byggas om mellan stråket i öster och till efter
kurvan i väster. Körbanan föreslås lyftas upp i nivå med gång- och
cykelbana och området som helhet föreslås ges en gemensam
gestaltning. Syftet med detta är att minska hastigheter och att skapa en
plats som uppmuntrar till att människor uppehåller sig här. Platsens
läge mellan LTH och Ideon i korsningspunkten mellan Ole Römers
väg och det befintliga nordsydliga gång- och cykelstråket öster om
den föreslagna bebyggelsen tillsammans med befintliga
busshållplatser för lokal- och regionbussar innebär att platsen bör ha
goda förutsättningar till ett flöde av människor som passerar och som
uppehåller sig. Norr om det aktuella planområdet föreslås i
ramprogrammet för Ideon och Pålsjö företagsområde förtätning med
ny bebyggelse. Bebyggelse norr om Ole Römers väg har mycket goda
solförhållanden och bör med sitt läge ha goda förutsättningar till
lokal/-er i bottenvåningen. På den norra sidan bör med hänsyn till det
goda solläget, område för gång- och cykel göras extra brett.
Gång- och cykelvägar på Ole Römers väg öster om den föreslagna nya
bebyggelsen föreslås breddas lika befintlig gatusektion söder om
korsningen med John Ericssons väg. För att möjliggöra detta föreslås
befintliga träd i huvudsak tas bort. Befintliga träd (skogslind och
parklind) utmed sträckan har inventerats. Träden har överlag god
vitalitet och ger ett välmående intryck. Träden har dock genomgående
instabil grenuppbyggnad med spretiga grenvinklar. Deras dåliga
uppbyggnad gör att de därför inte bedöms lämpliga som gatuträd.
Trädraden utgör dock ett värdefullt grönstråk för den i övrigt relativt
vegetationsfattiga omgivningen och fyller även en viktig funktion för
upplevelsen av gaturummet. Grönzonen mellan V-husets parkering
och Ole Römers väg föreslås därför kompletteras med trädplantering
(se illustrationsplan). Vidare föreslås träd planteras på
gemensamhetsanläggningen söder om föreslagen ny bebyggelse.
Träden på gemensamhetsanläggningen föreslås placeras så att
trädkronor kragar ut över gångbanan på allmän plats. På den östra
sidan av Ole Römers väg möjliggörs även plantering av små träd
mellan cykelparkering på kvartersmark.
Markanvändning och gestaltning
Platsbildningar, grönstruktur och vattenområden
Bostadsgården som kan skapas inom kvarteret är relativt liten. Den är
dock samlad och ligger i söderläge vilket ger relativt goda
förutsättningar att trots det kunna skapa en gård med fina kvaliteter.
Då gården är liten är det viktigt att vistelsevärdena för de boende
prioriteras vid utformning. Det innebär bland annat att det finns en
varierad grönska samt minst en gemensam uteplats för de boende. Det
är även bra om gården kan kompletteras med en eller flera
gemensamma takterrasser för att på det sättet kompensera för den
begränsade friytan.
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Med hänsyn till de begränsade gårdsytorna som kan skapas på mark så
är det viktigt att huvuddelen av cykelparkeringsbehovet placeras i
byggnaderna. Cykelparkering på mark bör i huvudsak anordnas för
besökande.
I den norra delen av planområdet och i anslutning till Ole Römers väg
ska detaljplanen ge möjligheter till att ordna en mindre platsbildning.
Denna platsbildning föreslås vara del i en framtida större platsbildning
som med ny bebyggelse även på den norra sidan av Ole Römers väg
kan rama in det aktuella området och befintlig regionbusshållplats.
Ole Römers väg föreslås norr om den föreslagna nya bebyggelsen
byggas om till en gatumiljö med en stadsmässig karaktär och utformas
som ett lågfartsområde. Syftet med detta är att förstärka upplevelsen
av en plats som täcker in både den norra och den södra sidan av gatan
samt att sänka hastigheterna.

Visualisering från nordväst (White arkitekter). Bilden redovisar den föreslagna nya
bebyggelsen, entréplatsen och omgestaltningen av del av Ole Römers väg.

Bostadsbebyggelse
Planförslaget innehåller cirka 9000 kvm BTA i nya bostäder och
lokaler. Av dessa föreslås cirka 8000 kvm BTA användas som
studentbostäder och 1000 kvm BTA användas som nationslokal.
Föreslagen bebyggelsetäthet (nettoexploateringstal) inom planområdet
är ca 1,7. Exploateringstalet är den totala bruttoarean BTA, exklusive
garage, källare och förråd, inom föreslagen kvartersmark samt halva
omgivande, trafikförsörjande gata. Beräknat antal studentlägenheter
inom planområdet är ca 200.
Bebyggelsens omfattning regleras genom av inom egenskapsgränser
avgränsade byggrätter samt med planbestämmelser om högsta tillåtna
byggnadshöjd och totalhöjd.
Nationslokaler
Bottenvåningen på byggnadsvolymen i den nordöstra delen av
kvarteret får endast användas för centrumverksamhet. Vidare ska
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bottenvåningens rumshöjd i denna del vara minst 3,5 meter och
bärande bjälklag ska i huvudsak ansluta till gatunivå. Denna del
föreslås användas som nationslokal.
Trafik
Gång- och cykeltrafik
Detaljplanen ska möjliggöra att gång- och cykelvägar på Ole Römers
väg utmed den föreslagna nya bebyggelsen kan breddas. I den norra
delen av planområdet och i anslutning till Ole Römers väg ska
detaljplanen även ge möjligheter till att ordna en mindre platsbildning.
Denna platsbildning föreslås bland annat rama in
regionbusshållplatsen på den norra sidan av Ole Römers väg.
Kollektivtrafik
På Ole Römers väg, norr om planområdet finns hållplatser som
trafikeras av stadsbusslinje 20 och regionbusslinje 171. Det är 22
minuters restid med regionbusslinje 171 från Ole Römers väg till
Malmö Värnhem. I högtrafik är det 10 minuter mellan avgångarna på
regionbusslinje 171.
Till de planerade spårvägshållplatserna Ideontorget och Universitetsplatån är det ca 300 meter och ca 400 meters gångavstånd.
Biltrafik
Planområdet omges i norr och väster av Ole Römers väg som är öppen
för allmän trafik. En tillfartsgata som ska vara tillgänglig för en
gemensamhetsanläggning planeras byggas söder om den föreslagna
nya bebyggelsen. På denna tillfartsgata finns det även möjlighet att
parkera, angöra och ordna leveranser. Dessutom föreslås att ett
underjordsystem med nedsänkta behållare för avfall och en nätstation
placeras på gemensamhetsanläggningen.
Gemensamhetsanläggningen föreslås byggas ut i etapper med hänsyn
till att den i viss mån inkräktar på de befintliga men tillfälliga
bostäderna som är placerade söder om den.
När bostäderna söder om gemensamhetsanläggningen flyttas så är
avsikten att den ska kunna fungera som tillfartsgata även för ny
permanent ersättningsbebyggelse som får prövas i en egen detaljplan.
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På bilden ovan redovisas hur gemensamhetsanläggningen skulle kunna se ut
innan de tillfälliga bostäderna söder om den föreslagna bebyggelsen har
flyttats.

Leveranser föreslås även kunna ske från platsbildningen på
kvartersmark i norr.
Parkering
Parkering planeras ske dels på gemensamhetsanläggning och dels genom
parkeringsavtal med Akademiska hus om parkeringsplatser på parkeringsytor i närområdet.
Enligt Lunds kommuns aktuella parkeringsnorm (år 2017) så är kravet
för studentboende 2,5 platser per 1000 kvadratmeter BTA. Beräknat
på 8800 kvadratmeter BTA bostadsyta innebär det 22 parkeringsplatser. 4 av dessa platser ryms på gemensamhetsanläggningen,
resterande platser föreslås lösas genom parkeringsavtal.
Parkering för rörelsehindrade föreslås också finnas på gemensamhetsanläggningen. För att klara parkering för rörelsehindrade inom 25 meter
från entréer så kan vid behov parkering behöva anläggas på förplatsen mot
norr.
Gällande parkeringsnorm ska tillämpas i samband med ansökan om
bygglov.
Teknisk försörjning
Energiförsörjning, el, tele, bredband samt vatten och avlopp
Området har utbyggd teknisk försörjning som den planerade
bebyggelsen förutsätts kunna anslutas till. En ny nätstation kan
uppföras på område för tekniska anläggningar (E-område). Det är av
stor vikt att en ny nätstation i den täta miljö som föreslås ges en
omsorgsfull gestaltning. Inför bygglov och genomförande bör därför
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diskussioner mellan stadsbyggnadskontoret, Kraftringen och
exploatören föras för att nå fram till en överenskommelse om en
tillfredställande utformning.
Vatten-, avlopp- och dagvattenhantering
Området ligger inom verksamhetsområde för VA. VA SYD ansvarar
för att ta hand om dagvattnet.
Kvartersmark inom planområdet ska möjliggöra fördröjning och
infiltration av dagvatten. Ett 10 års regn med klimatfaktor ska kunna
tas om hand på kvartersmark. Maximalt flöde till det kommunala
dagvattennätet får inte överskrida 20 l/s och hektar tomtyta.
Fördröjningsmagasin föreslås placeras på innergården och på
gemensamhetsanläggningen/kvartersgatan i söder. Exploatören har
redovisat att fördröjning kan ske via underjordiskt rörsystem för
kapillärt bevattningssystem integrerat i växtbäddar, sk savaqsystem.
Magasinet breddas ut på det kommunala dagvattennätet.
Att fördröjning sker på kvartersmark ska säkerställas i exploateringsavtal.
Renhållning
På den förslagna gemensamhetsanläggningen med bl.a. körvägar,
parkeringsplatser och nätstation föreslås också ett underjordsystem
med nedsänkta behållare för avfall placeras.
Räddning
I detaljplanelagd bostadsbebyggelse ska konventionell brandvattenförsörjning via brandposter finnas. För vidare information avseende
dimensionering, se VAV-norm P 83.
Räddningstjänsten Syds råd och anvisningar för utrymning vid
nybyggnation av flerbostadshus ska tillämpas vid projektering.
GENOMFÖRANDE
Organisatoriska åtgärder
Genomförandetid
Planen har en genomförandetid på 5 år från det datum den 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).
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Huvudmannaskap för allmänna platser
Lunds kommun är huvudman för allmänna platser.
Avtal
Exploateringsavtal kommer att upprättas och behöver undertecknas av
parterna innan föreslagen detaljplan kan antas.
Tekniska och ekonomiska åtgärder
Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av allmänna
anläggningar
Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar nyanläggs eller
byggs om:
•
•

Gång- och cykelvägar på Ole Römers väg breddas.
Ole Römers väg byggs norr om föreslagen ny bebyggelse om till
en gatumiljö med en stadsmässig karaktär som kan delas mellan
trafikslagen.

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. Exploatörens kostnadsdel för ombyggnaderna av allmänna anläggningar ska regleras i exploateringsavtal.
Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av
gemensamma tekniska anläggningar
Planförslaget innebär att följande gemensamma anläggningar
nyanläggs/byggs om:
•
•
•

Utbyggnad av gemensamhetsanläggning med körvägar, angöring,
parkering, leveranser och ett underjordsystem med nedsänkta
behållare för avfall bekostas av exploatören.
Flytt och uppförande av ny nätstation bekostas av Kraftringen.
Exploatören bekostar eventuell ledningsflytt och ändring som
exploateringen medför.

Inlösen, ersättning
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har
fastighetsägare rätt till ersättning för eventuell förlorad byggrätt som
inte utnyttjas.
Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildningsåtgärder
Kvartersmark inom detaljplanen kan avstyckas och utgöra en egen
fastighet.
Mark som ska utgöra breddad gc-väg/LOKALGATA (allmän plats)
berörande Ole Römers väg ska överföras genom fastighetsreglering
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från Studentkåren 4 respektive Helgonagården 6:16 till
Helgonagården 8:1.
Kil vid nordöstra hörnet av Studentkåren 4 ska överföras från
Helgonagården 8:1 till Studentkåren 4.
Om väsentliga behov för officiellt servitut föreligger kan detta
prövas i lantmäteriförrättning enligt fastighetsbildningslagen
(1970:988).
Gemensamhetsanläggningar
Gemensamhetsanläggning för gemensam interngata, parkeringsplatser
och sophantering ska inrättas.
Ledningsrätt
Ledningsrätt kan upplåtas inom u-område.
Kvartersmark för nätstation (tekniska anläggningar) kan avstyckas
alternativt upplåtas med ledningsrätt.
Ansökan om fastighetsbildning, kostnader m m
Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos Lantmäterimyndigheten i Lund ansöka om fastighetsbildning, inrättande av
gemensamhetsanläggning eller upplåtelse av ledningsrätt. Med
ansökan följer lantmäterikostnader samt eventuell skyldighet att utge
ersättning för mark eller utrymme för rättighet. Lantmäterikostnader
åläggs den som har nytta av respektive åtgärder eller annan vid
överenskommelse.
KONSEKVENSER
Avvikelser från gällande översiktsplan
Översiktsplan för Lund 2010 anger att området kan förtätas och
utvecklas med verksamheter. Vidare anges att förtätning av staden är
en central strategi för att minska anspråken på åkermark.
Med hänsyn till att förslaget innehåller bostäder så bedöms det inte
vara förenligt med översiktsplanen. Detaljplanen ska därför
handläggas med s.k. utökat planförfarande. I det ramprogram som
sedermera togs fram för Ideon och Pålsjö företagsområde så är en av
flera strategier för områdets framtida utveckling att det tillåts blandade
användningssätt.
Miljökonsekvenser
Miljöbedömning enligt miljöbalken
Stadsbyggnadskontoret bedömer med vägledning av förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 §§
miljöbalken och i 4 kap 34 § PBL. Behovet av miljöhänsyn vid
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genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en
miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken.
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken
gäller för svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar
(PM 10). Enligt miljöförvaltningens uppgifter överskrids inte
miljökvalitetsnormerna inom Lunds kommun. Luftföroreningarna
ligger inom godtagbara nivåer inom planområdet. Trafiktillskottet från
den förändring som planförslaget innebär bedöms inte förändra
nivåerna för befintlig bebyggelse.
I stort sett allt dagvatten i Lunds kommun rinner till Höje å och
Kävlingeån via dagvattenledningar, diken och små vattendrag. Enligt
Vattenmyndighetens beslut om statusklassificering och
miljökvalitetsnormer för ytvatten har Höje å dålig ekologisk status
med kravet att uppnå god ekologisk status 2027, Kävlingeån har
otillfredsställande ekologisk status med kravet att uppnå god
ekologisk status 2027. De olika vattendragen i Lunds kommun som
fungerar som dagvattenrecipienter har klassificerats efter hur stort
flöde och vilka mängder av närsalter och föroreningar recipienterna
kan tåla/ta emot beroende på deras speciella förutsättningar. I
dagvattenstrategin redovisas klassificering av de olika recipienternas
känslighet. Planområdet ingår i avrinningsområdet Höje å.
Dagvattnets påverkan på recipienter beror på dagvattensammansättningen. Planförslaget innebär att en obebyggd grusad yta
för bilparkering kan användas för bebyggelse, gård och kvartersgata.
Dagvatten inom planområdet från tak, gård och trädplanterad
kvartersgata bedöms inte tillföras mer föroreningar än vid dagens
situation som innebär att dagvattnet tillförs föroreningar från en större
mängd parkerade bilar. Planförslaget kan till och med innebära en viss
förbättring om området utformas på rätt sätt.
Mark och grundläggning
En geoteknisk och miljöteknisk markundersökningsrapport har 201704-25 upprättats av PQ Geoteknik & Miljö AB. I rapporten lämnas
följande rekommendationer om grundläggning:
”Generellt skall all befintlig fyllning och mull samt lös eller på annat
sätt otjänlig ytjord bortschaktas under golv och grundläggning.”
För byggnader kommer därför ca 0,5-1 meter fyll/mull m.m. under
terrassnivån behöva utbytas mot ny fyllning av (förslagsvis) packad
bergkross. Något större mäktighet kan förekomma i upplaget i nordost
samt i eventuella rörgravar och dylikt. Härtill kan ytterligare (lösare)
ytjord som ger oekonomiskt stora konstruktioner behöva utbytas.
Bärlager i befintliga överbyggnader kan återanvändas om de är
godkända ur föroreningssynpunkt. Grundläggning av byggnader kan
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utföras med konventionella betonggolv på mark med förstyvningar
och/eller separata plattor under bärande konstruktioner.”
Markradon
Med föreliggande undersökningsresultat bedöms att marken ska
klassas som normalriskmark. Vid normalriskmark ska byggnader
utföras radonskyddade.
Radonskyddad byggnad innebär att bottenplattor utförs så att inte
genomgående sprickor uppstår samt att genomföringar, skarvar och
dylika läckagevägar tätas noggrant (t.ex. med flänsförsedda rör,
fogband eller motsvarande). Härtill rekommenderas mekanisk
ventilation med små undertryck.
Vid högriskmark ska byggnader utföras radonsäkrade.
Markföroreningar
Asfalt i området är normal/modern, utan förhöjd PAH-halt. I de
mätpunkter där prover tagits och som finns redovisade i den rapport
som 2017-04-25 har upprättats av PQ Geoteknik & Miljö AB har
förhöjda PAH-halter påträffats.
I rapporten framhålls vidare att föreningarna ligger relativt ytligt och
att ingen förhöjd risk för spridning finns för påträffade förhöjda halter.
PAH H och normalt också PAH M, är stabil och orörlig p.g.a.
ämnenas kemiska och fysikaliska egenskaper, då de binds hårt till
(jord)partiklar. Detta är här också synnerligen tydligt eftersom inga
som helst spår av ämnena finns i provat jordlager under bärlagret. Inga
andra ämnen har detekterats eller indikerats. Speciellt finns inga
tecken på lättflyktiga eller flytande ämnen.
Det rör sig alltså inte om några höga halter av farliga ämnen och då
föroreningarna ligger relativt ytligt kommer de att behöva saneras för
grundläggningen av den föreslagna bebyggelsen. För all bortskaffande
av påverkade massor, bärlager och mull, behöver en anmälan om
avhjälpande åtgärder tas fram och godkännas av tillsynsmyndigheten
(Miljöförvaltningen i Lund) innan startbesked lämnas.
Arkeologi
Området berör inga kända fornlämningar. Påträffas fornlämningar i
samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10§
kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
Solförhållanden
Den föreslagna bebyggelsens skuggning har studerats. Vårdagjämning
21 mars kl. 8, 12 och 16 samt sommarsolståndet 21 juni kl. 8, 12 och
16. På bilderna nedan så redovisas skuggförhållandena vid
vårdagjämning. På morgonen vid vårdagjämning står solen lågt och
både gård och omgivande platser är i huvudsak skuggade. Kl. 12:00
vid vårdagjämning så är solförhållandena goda på stråket öster om
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kvarteret och på innergården. Kl 16:00 så är solförhållandena goda
väster om kvarteret på Ole Römers väg och på den sydöstra delen av
innergården.

Förslag vårdagjämning kl 8:00

Förslag vårdagjämning kl 12:00

Förslag vårdagjämning kl 16:00

På bilderna nedan redovisas skuggförhållandena vid sommarsolståndet. På morgonen vid sommarsolståndet den 21 juni kl 8:00 så
är solförhållandena goda på stråket öster om kvarteret. Klockan 12:00
så är solförhållandena goda på stråket öster om kvarteret, på
gemensamhetsanläggningen i söder och på huvuddelen av gården.
Klockan 16:00 så är förhållandena goda väster om kvarteret på Ole
Römers väg, på de norra delarna av gemensamhetsanläggningen och
den östra delen av gården.

Förslag sommarsolstånd kl 8:00

Förslag sommarsolstånd kl 12:00

Förslag sommarsolstånd kl 16:00
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Innergården och entrétorget i norr kan kompletteras med större
terrasser på den nya bebyggelsens tak.
Skuggpåverkan på Fullskalelabb, Fasadlabb och EBD-labb
Verksamheten i A-husets Fullskalelabb, Fasadlabb och EBD-labb behöver
få solbelysning för att forskningen ska kunna bedrivas.
White arkitekter har för att tydligare visa konsekvenserna av den
aktuella detaljplanen tagit fram en kompletterande solstudie där
byggnader som finns redovisade i långsiktiga visionsskisser för
området och som inte prövats i detaljplan har tagits bort. Det kan
konstateras att skuggpåverkan den 21 mars och den 21 september är
likartad. Den 21 december står solen lågt och slagskuggorna är långa
från befintlig bebyggelse. Klockan 12:00 den 21 december verkar
dock den föreslagna nya bebyggelsen skugga EBD-labb och
Fasadlabb.
Akademiska hus och LU byggnad som ansvarar för universitetets
lokalförsörjning har i avtal kommit överens om att i det fall
bebyggelsen som föreslås i detaljplanen genomförs så att skuggning
inskränker på verksamheten i EBD-labb och Fasadlabb så ska
Akademiska hus ersätta Lunds Universitet för detta.
Vad gäller detaljplanens påverkan på ljusförhållandena i
Fullskalelabbet så har Akademiska hus låtit White arkitekter ta
fram en komplettande studie för att studera även detta. Denna
utredning finns tillgänglig på stadsbyggnadskontoret.
Utredningen visar att ett genomförande av detaljplanen inte
påverkar ljusförhållandena i Fullskalelabbet.
Befintligt teknisk försörjning
Låga sittmurar föreslås uppföras i gräns mot Ole Römers väg i norr
och väster på mark som på plankartan betecknas med punktprickning
(Marken får inte förses med byggnad. Balkonger och skärmtak får
skjuta ut ovan mark.)
Kvartersmark som betecknas med punktprickning och som ligger
närmare befintlig ledning för fjärrkyla i Ole Römers väg än 2,5 meter
har försetts med egenskapsbestämmelsen u. Egenskapsbestämmelsen
u innebär att marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska
ledningar. Om exploatören önskar uppföra låga sittmurar inom det
aktuella området så kan exploatören träffa överenskommelser med
Kraftringen om vilka tekniska och juridiska förutsättningar som då ska
vara uppfyllda.
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Befintlig vegetation
Längs Ole Römers väg finns en rad med lindar. Planförslaget
innebär att träden behöver tas ned. Med hänsyn till trädens låga
ålder så bedöms inga höga naturvärden finnas.
Hälsa och säkerhet
Befintliga verksamheter och risk
En bedömning av lämplig markanvändning med hänsyn till hälsa och
säkerhet har utförts av Sweco. Bedömningarna beskrivs i ”PM
Riskutredning av verksamheter som kan påverka människors hälsa
och säkerhet, Studentkåren 4, Lund, 2017-12-06, Sweco”
I PM:et identifieras V-huset och Aerosollabbet som riskkällor som
behöver utredas i samband med prövningen av ändrad
markanvändning på den aktuella delen av fastigheten Studentkåren 4.
I V-huset hanteras brandfarliga varor, både brandfarlig gas och
brandfarlig vätska. Tillstånd finns för gasol, metan och vätgas samt
1011 liter brandfarlig vätska klass 1. Lagring sker på tre platser, se
bild nedan:
1. Gasollager, totalt 8 st. flaskor P45. Total volym 864 I.
Brandtekniskt avskilda EI 60.
2. Brandlabbets snabblager, innehållande 100-200 I heptan/metanol,
samt mindre gasbehållare metan/gasol P15.
3. Brandlabbets kallager, med upp till 4 fulla fat heptan/metanol
(ungefär 0,8 m3)

Placering av lager för brandfarlig vara i V-huset

Skyddsavstånd mellan hantering av brandfarlig vara och skyddsobjekt
regleras i SÄIFS 1998:7 samt SÄIFS 2000:2 för brandfarlig gas i lös
behållare respektive brandfarliga vätskor. De generella skyddsavstånd
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som anges i dessa föreskrifter anses vanligen betryggande utan
särskild utredning.
Med svårutrymda lokaler avses t.ex. samlingslokal, skola, sjukhus och
daghem. Aktuella rekommenderade skyddsavstånd för Studentkåren 4
enligt respektive föreskrift är gulmarkerade i Tabell 1 och Tabell 2
nedan.

Rekommenderade skyddsavstånd för aktuella volymer brandfarlig
vara (se Tabell 1 och Tabell 2) är därför 25 m från lager för
brandfarlig vätska, respektive 100 m från lager för brandfarlig gas,
alternativt inget skyddsavstånd om gaslagret skiljs av i lägst
brandteknisk klass EI 60. Faktiska avstånd är ca 50 m från lager för
brandfarlig vätska, vilket innebär att rekommenderat skyddsavstånd är
uppfyllt. Om gaslagret skiljs av i brandteknisk klass EI 60 uppfylls
dock rekommenderat skyddsavstånd.
Akademiska hus som äger och förvaltar V-huset har flyttat
gasflaskorna och de är nu avskilda bakom vägg i tillräcklig
brandteknisk klass, vilket innebär att skyddsavståndet är uppfyllt.
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Risken med lagret av brandfarlig vätska bedöms vara tillräckligt låg
för att accepteras till följd av skyddsavståndsrekommendationen i
sprängämnesinspektionens föreskrifter. Risken med lagret av
brandfarlig gas bedöms vara tillräckligt låg som följd av att den
numera förvaras bakom väggar i brandteknisk klass EI 60.
Med hänsyn till risken för störningar i form av besvärande lukt från
förbränning i samband med brandförsök i V-huset rekommenderas att
ventilationssystemens tilluftsintag placeras på fasad eller tak som
vetter bort från V-huset. Detta regleras med planbestämmelse. Om
denna typ av störning visar sig vara ett problem i framtiden bedöms
det vara mer lämpligt att åtgärda utsläppet vid riskkällan genom att
installera rökgasrening i brandlaboratoriet, istället för att införa
åtgärder på all kringliggande bebyggelse.
Mängden brandfarlig gas och brandfarlig vätska i Aerosollabbet
medför samma rekommenderade avstånd till bostadsbebyggelse som
gäller för V-huset. Både skyddsavståndet avseende gas (0 m vid
brandteknisk avskiljning EI 60) och skyddsavståndet på 25 m
avseende brandfarlig vätska uppfylls med nuvarande placering av
Studentkåren 4, vilket innebär att inga riskreducerande åtgärder krävs.
Vägtrafikbuller
En trafikbullerutredning har 2018-05-07 tagits fram av ÅFInfrastructure AB. Av utredningen framgår att det finns goda
möjligheter att uppföra lägenheter som innehåller gällande riktvärden.
Samtliga beräkningspunkter innehåller dygnsekvivalent ljudnivå på 60
dBA och innehåller därmed gällande riktvärden. Detta gäller för
samtliga byggnadskroppar.
Hela innegården innehåller 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA
maximal ljudnivå under medeltimme dagtid, vilket ger goda
förutsättningar att anlägga en gemensam uteplats där gällande
riktvärden uppnås.
Sociala konsekvenser
God bebyggd miljö
Planförslaget innebär att en obebyggd grusad yta för parkering kan
användas för bostäder med lokaler i bottenvåningarna. Detta ger
förutsättningar för en mer upplevelserik och befolkad plats som bl a
kan bidra positivt till områdets attraktivitet och upplevelsen av
trygghet.
Tillgång till rekreativ miljö
LTH parken ligger cirka 150 meter väster om planområdet och
Forskarparken ligger cirka 180 meter söder om planområdet. De
båda parkerna ligger alltså inom gångavstånd från planområdet.
I takt med att områdena förtätas enligt framtagna ramprogram så
föreslås Forskarparken byggas om och tillföras funktioner som
ger högre rekreativa värden.
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Befolkning och service
De planerade bostäderna ger en ökning av befolkningen inom
området. Eftersom de planerade bostäderna avses hyras ut till
studenter bedöms det vara begränsat med barn som kommer att
bo i området. Planförslaget bedöms därmed inte nämnvärt
påverka behovet av platser inom barnomsorgen. Övrig service
finns inom gångavstånd från planområdet.
Barnperspektivet
Ideon och Pålsjö företagsområde och LTH bedöms användas av
barn endast i liten utsträckning. I planområdet ingår dock
allmänna stråk och platser som kan komma att användas av
barn. I planförslaget föreslås bostäder för studenter och lokaler
för centrumverksamheter. Eftersom de planerade bostäderna
avses hyras ut till studenter bedöms det vara begränsat med barn
som kommer att bo i området. Detaljplanen reglerar dock inte
bostadstyp.
Det finns intressekonflikter mellan önskemål om hög täthet och
friytor utomhus som kan ge möjlighet till goda lekmiljöer för
barn.
Berörda sakägare har 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.
Tillgänglighet
Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet
och användbarhet för funktionshindrade beaktats. Hur kraven på
tillgänglighet i 8 kap 4§ (byggnader) och 8 kap 9 § PBL (tomter)
i detalj kommer att tillgodoses avgörs i samband med byggnadsoch markprojekteringen och därmed vid kommande
bygglovsprövning.
Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan
uppfyllas.
Säkerhet och trygghet
Planförslaget ger förutsättningar för en mer upplevelserik och
befolkad plats som bl a kan bidra till att platsen upplevs tryggare
och mer attraktiv.
STADSBYGGNADSKONTORET I LUND
Ole Kasimir
planchef

Daniel Wasden
planarkitekt
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