I

I

•

·.--'l

Fastighetsredovisningen aktuell 2016-03-31
Koordinatsystem: Sweref 99 13 30

+

ll

•

GRUNDKARTEBETECKNINGAR

f -

traktnamn med register-

'

kvartersnamn med register-

JF/,1,l·J;\\

.. .•

1',

:

•

'\:
•

•r

•

•

• •

-

I

-

•

..,

.,_..,..,

•

.
•

••

'

i

I(

~-•..

.•.

•

,,

.' '
•

201

n

PARK

'

servitut

minst 22 000 kubikmeters volym totalt

:o<:I

>c!

=
E:=J

•.
•

byggnad karterad efter huslivet
byggnad karterad efter takkanten

•'

transformatorbyggnad

+

+00,0

staket med grind

u
parkering
pumphus

belysningsstolpe resp brunn

I

()

--'~.-,-

elledning 130 kV, i mark resp luftledning

:..:-..::::.-::----=---=-~/
,,--/

n

n

•
+

+

+

+

+

1

•

INFORMATION

+

+

+

+

\

+

\

•

\

\

,

+

/

+

/

~•
+\

PARK

ÖSTRA TORN

•

~

t!l.('>

+
29:24

~
~

(l

29:8

n

~

I

+

/

,,)
/

/
-

~+

+

+

+

-/
/

/

+

-

/

-/

n

-

,

+

+/

/
/

+

+

\

/

+

1

/
-

/
.;:::-

/

.;:::-

\

--::,.-

n

/

29:8

/

\
\

,

+

/
/

.,.

+

+

parkering

+

+

/

+
30: 1

/

27:2

/

'\

LUND

\

'

2016-04-27

i Lund, Lunds kommun
(Kunskapsparken)

\
c,,
c,

~

/
/

/
/

/

,e;?

/

C

"._,

,:c

c_;

~

~Y1

~Y'

>-

>-

/

C,>
C>

1.'-.J

X

Antagen av

;:;:-,

;::

BN

Laga kraft

PLANKARTA
Skala 1:2000 (A1)
0
50

I

I

2016-09-22

>-

2016-10-18

Ole Kasimir

Astrid Avenberg Rosell

planchef

planarkitekt

2021-10-18

100

150

200 m

Granskningshandling
Antagandehandling

D
D

181

Stadsbyggnadskontoret
Lunds kommun

Ritad av Astrid Avenberg Rosell

1281K-P171

.

•
Fastighetsredovisningen aktuell 2016-03-31
Koordinatsystem: Sweref 99 13 30

27:13

+

+

•

GRUNDKARTEBETECKNINGAR

Byggnader

.,

J6Z'

kvartersnamn med register-

Lll;Al,I\A\

1

I

.. _...' •"'.;: ''.
'- ' ,

•

traktnamn med register-

.,

'

•• #

~

•

~

·iJ.~-~-- ~
.•

.
..,,,,

'

.,
•

•
•

.

,I

•

'

•

•

•

.

' '

'

'

,.

1-',

Befintliga byggnader

-• •il

'20'

'

Planerad byggnation, kvarter
servitut

\

Mark och vegetation

I

:-:.--<]

lj

>cl LJ

)i

E::::

21

+

•

..
•

byggnad karterad efter huslivet
byggnad karterad efter takkanten

.

transformatorbyggnad

staket med grind

belysningsstolpe resp brunn

r

J

I

elledning 130 kV, i mark resp luftledning

Betesmark

r~ - ·---

•
1111

29:24

111

+

+

+

+

+

Parkeringsplatser

damm

\

'
-H

+
29:24

~

~'

Cl
I

'
/

'

'

I

I

+

®
®

\

~,

"\

+

+

\
/

,'

ÖSlRA TORN

'

29:8
----.
/

bäck

+

: I
• I

i=======~ ~ l

r:::::,

+

27:2
LUND

'

2016-04-27

\
Antagen av

BN

Laga kraft

ILLUSTRATION
Skala 1:2000 (A1)
0
50

2016-09-22

i Lund, Lunds kommun
(Kunskapsparken)
Illustration

2016-10-18

Ole Kasimir

Astrid Avenberg Rosell

planchef

planarkitekt

2021-10-18

100

150

200 m

Granskningshandling
Antagandehandling

D
D

181

Stadsbyggnadskontoret
Lunds kommun

Ritad av Astrid Avenberg Rosell

1281K-P171

\ktbu

t6

inkom iU

I

16 ö'J

7- 2 o I vt) /

BYGGN,

Antagen av byggnadsnämnden I Lund
20 16 _ (Jo/ - 2 :l , § /

s-r ,betygar.

~a~¼~

LUND

PLAN BESKRIVNING
Detaljplan för del av Östra Torn 29:8 m fl i Lund,
Lunds kommun (Kunskapsparken)
ANTAGANDEHANDLING
UPPRÄTTAD: 2016-04-27
PÄ 17/2015
1281 K-P171
UTÖKAT FÖRFARANDE

IPLANUPPDRA~

SAM RAD

)GRANSKNING)

ANTAGANDE)

LAGA KRAFT

I

ANTAGANDEHANDLING
PLANBESKRIVNING
2016-04-27

1281K-P171
PÄ17/2015

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 förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna
och enskilda intressen vägas mot varandra. Under samråd och granskning
ges möjlighet för sakägare, myndigheter och andra berörda att inkomma
med synpunkter.

NORRA FÅLADEN

Orienteringsbild i strukturplanen för Brunnshög

2 (29)

ANTAGANDEHANDLING
PLANBESKRIVNING
2016-04-27

1281K-P171
PÄ17/2015

INNEHÅLL
Vad är en detaljplan? ................................................................................................... 2
Planprocessen ............................................................................................................. 2

INNEHÅLL ...................................................................................................... 3
INLEDNING .................................................................................................... 4
Sammanfattning ........................................................................................................... 4
Handlingar .................................................................................................................... 5
Medverkande ............................................................................................................... 5
Plansökande ................................................................................................................ 5

FÖRUTSÄTTNINGAR ..................................................................................... 5
Tidigare ställningstaganden ......................................................................................... 5
Plandata och markägoförhållanden ............................................................................. 8
Befintlig landskapsbild och markanvändning ............................................................... 8
Historik ......................................................................................................................... 9
Kulturmiljö .................................................................................................................... 9
Trafik ............................................................................................................................ 9
Natur .......................................................................................................................... 11
Teknisk försörjning ..................................................................................................... 12

PLANFÖRSLAG............................................................................................ 12
Planens syfte.............................................................................................................. 12
Övergripande planering i parkens omgivningar ......................................................... 13
Markanvändning och gestaltning ............................................................................... 15
Bebyggelse ................................................................................................................ 18
Mark- och rivningslov ................................................................................................. 18
Trafik .......................................................................................................................... 18
Teknisk försörjning ..................................................................................................... 20
Höjdsättning/topografi ................................................................................................ 21
Räddning .................................................................................................................... 21

GENOMFÖRANDE ....................................................................................... 21
Organisatoriska åtgärder ........................................................................................... 21
Tekniska och ekonomiska åtgärder ........................................................................... 22
Fastighetsrättsliga åtgärder ....................................................................................... 22

KONSEKVENSER ........................................................................................ 24
Miljökonsekvenser ..................................................................................................... 24
Hälsa och säkerhet .................................................................................................... 27
Sociala konsekvenser ................................................................................................ 28

3 (29)

ANTAGANDEHANDLING
PLANBESKRIVNING
2016-04-27

1281K-P171
PÄ17/2015

INLEDNING
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att inom planområdet utveckla
en större park, dagvattenfördröjning i enlighet med fördjupning av
översiktsplan för Lund NE/Brunnshög.
Olika karaktärer ska åstadkommas i parken; lekfullhet, skog av stillhet,
vatten och våtmark samt böljande kullar. Kulturlandskapet ska bevaras med
betesmark i vissa delar och småskaligare odling/stadsodling i en del av
parken.
Den viktigaste målpunkten i parken är den naturliga höjden i mitten av
parken. Denna utsiktsplats blir extra tydlig genom att den omges av
fördröjningsmagasin som har synligt vatten i form av dammar och bäckar.
Ett ordnat entrélandskap med träd och begränsad undervegetation som
bjuder in i parken ska finnas främst i norr och väster. Rörelser i landskapet
ska stödjas genom att befintliga förbindelser, stigar och vägar, förstärks. Det
ska ordnas en större slinga och nya förbindelser ska skapas som leder till
höjderna, mellan stadsodlingarna, följer betesmarkerna och dras både högt
och lågt i terrängen. En ”slinga” föreslås som på sikt kan bli ca 5 km lång
genom att kopplas till stigar och vägar i omgivningen.

Del ur visionsbild för Kunskapsparken i Brunnshög. Illustration MANDAWORKS

Konsekvenserna av planförslaget blir att jordbruksmark tas i anspråk men
detta kompenseras av att de biologiska värdena ökas i området och att
fördröjningsmagasin anordnas.
Genomförande av planförslaget innebär nyexploatering, berör värdefull
jordbruksmark (klass 8, 9 och 10) samt indirekt Natura-2000-området i
Kungsmarken genom dagvattenavrinningen. Planområdet berör troligen
arkeologi. Planområdets arkeologi ska undersökas med start hösten 2015.
Planen bidrar till att förbättra grönstrukturen, öka de biologiska värdena och
ge möjlighet för större variation. Genomförande av planförslaget innebär att
en park för rekreation utvecklas samt att möjligheterna till fördröjning av
dagvatten säkerställs. Sammantaget är den påverkan som planförslaget
förutses få sådan att den inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
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PLANDATA
Planområdets area: 20,8 ha
2
Antal/BTA: ca 100 m (pumpstation servicebyggnad)
Parkmark: 20,8 ha
3
Fördröjningsmagasin för dagvatten: minst 22 000 m

Handlingar
Till detaljplanen finns följande handlingar:
• Plankarta med planbestämmelser och illustration
• Planbeskrivning (denna handling)
Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900 eller SFS
1987:10. Detaljplanen genomförs enligt utökat planförfarande för att planen
är av allmänt intresse.
Medverkande
Planarkitekt: Astrid Avenberg Rosell
Planchef: Ole Kasimir
Landskapsarkitekt SBK: Maria Borisson Lindvall
Landskapsarkitekt TF: Nina Lindegaard
Trafikplanerare: Jessica Jaremo
Gatuingenjör: Anders Ternblad
VA-ingenjör: Cornelia Wallner
Kommunekolog: Cecilia Backe
Lantmätare: Viola Lindgren
Planförslaget bygger på Mandaworks strukturskiss för rekreationsområdet
samt den övergripande strukturplanen för Brunnshög som tagit fram av
Lunds kommun.
Plansökande
Lunds kommun, Tekniska nämnden.
FÖRUTSÄTTNINGAR
Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
Enligt FÖP Brunnshög ska området byggas ut inom ett 20-årsperspektiv och
användas för forskning och utveckling, ett område där synergieffekter från
forskningsanläggningar kan utvecklas.
Fördjupningen av översiktsplanen visar också att området innehåller
värdefulla gårdar, bebyggelsegrupper och vegetation som bör bevaras.
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Formell plankarta FÖP Brunnshög, tidshorisont 2030, antagen av KF 2013-12-19.
Utbyggnaden inom den närmaste 20-årsperioden kommer primärt att ske inom 300meterszonerna kring de tre prioriterade spårvägshållplatsena.

Detaljplaner
Området är inte tidigare planlagt.
Omgivande detaljplaner
Gällande detaljplaner för Odarslövsvägen (P101), för ESS (P49) och för
MAX IV (L889 och P98) angränsar till planområdet. Detaljplanen för
spårvägen (PÄ20/2012) är antagen men överklagad. Planarbete för Science
Village (PÄ20/2013), som angränsar till planområdet norr om
Odarslövsvägen, pågår.
Detaljplanen för Science Village har flera kopplingar till denna detaljplan.
Grönstråket som korsar Science Village förbinder Kunskapsparken med
Vindarnas park. Dagvatten från Science Village ska fördröjas inom parken.
Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet
I kommunens Grönstruktur- och naturvårdsprogram 2006 (GSNVP) anges
att Kungsmarken är ett viktigt närrekreationsområde för Lund. Vidare anges
att möjligheterna till närrekreation bör stärkas kring Lund och GSNVP
redovisar att rekreationsintressen kan utvecklas i jordbruksmarken
väster om Kungsmarken, mot Brunnshög till. Sammankopplande stråk
mellan Östra Torn och Kungsmarken föreslås.
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Dike som leder till Glomsbäcken söder om
planområdet

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.
FÖP Brunnshög visar en översikt över hur dagvatten ska hanteras inom
Brunnshög.
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~•.'!lall".
•I

Planomområdet

-

Existerandevägar
Spårvägen

-

Existerande förplantering

Vattendelare
Förslag för dagvattenhantering

1111

Dagvattenstråk, kan läggas i ledning

_,.

Fall

•

Fördröjningsdamm

Hödsättningen för Brunnshög inom planområdet
utgår ifrån de befintliga höjderna på Odarslövsvä-

•

•
\

\
\.

gen, Utmarksvägen, Solbjersvägen samt den existerande förplanteringen. Spårvägen med dess höga
lutningskrav är också e n styrande faktor för höjdsättningen. Ovriga styrande parametrar är hållbara
lutningar för gator och dagvattenstråk så att spårväg eller byggnader inte översvämmas vid kraftiga
regn.

Översikt över hur dagvatten ska hanteras inom Brunnshög, ur FÖP Brunnshög. Det nu
aktuella planområdet inlagt med röd markering.

Höjdsättningen för Brunnshög utgår från de befintliga höjderna på
Odarslövsvägen, Utmarksvägen, Solbjersvägen samt den existerande
förplanteringen. Spårvägen med dess lutningskrav är också en styrande faktor
för höjdsättningen. Övriga styrande parametrar är lutningar för gator och
dagvattenstråk så att spårväg eller byggnader inte översvämmas vid kraftiga
regn.
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Plandata och markägoförhållanden

Område som ägs av
Ingemar Lindén

Område som ägs av
Lunds domkyrka
Planområdets omfattning

Planområdet ligger inom fastigheterna Lund Östra Torn 29:8 och 30:1
vilken utgör två tredjedelar av området, och Lund Östra Torn 29:24 som är
ungefär en tredjedel samt en liten del som ingår i kommunens fastighet
Östra Torn 27:2 (en gårdstomt invid Odarslövsvägen). Sammanlagt är
området knappt 21 hektar stort. Domkyrkan äger den större västra delen,
ca 14 ha, och Ingemar Lindén äger den östra delen av marken, ca 7 ha.
Befintlig landskapsbild och markanvändning
Vindarnas park

ESS

MAX IV
Odarslövs mölla
och Möllegården

Utmarksvägen

Glomsbäcken

Märgelgrav

Flygbild över planområdet (gul markering) och dess omgivningar

130-kilovoltsledning

Planområdet består idag av jordbruksmark, en ägogräns med odlingsröse av
sten och enstaka träd/buskar samt en gårdstomt närmast intill
Odarslövsvägen.
Planområdet har valts att hysa stadsdelens stora park med dagvattenmagasin
för att området ligger lågt. Markytan faller i grova drag från nivåer som
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högst kring + 76 i norra delen längs Odarslövsvägen till som lägst ca + 69 i
sydost vid Glomsbäcken. Högsta punkten +77 meter över nollplanet ligger
på kullen i planområdet.
På Skånska rekognoseringskartan från 1812 kan man se att Glomsbäcken
rann upp nära planområdet och bäckens två armar rann ihop strax söder om
kullen inom planområdet.
Bäckens armar fanns kvar 1912 enligt Hushållningssällskapets karta, men
raka diken i östvästlig riktning samlade åkrarnas vatten.
Så småningom täckdikades åkermarken så att på flygfoto 1957 syns
täckdikningen som ljusa ränder i åkrarna. 1965 hade alla öppna diken inom
planområdet försvunnit.
Historik
Området har varit bebott mycket länge. Arkeologiska fynd visar att området
har odlats sedan yngre stenåldern och lämningar i närheten finns från
bostäder och gravar från yngre stenåldern 5800 år sedan och från yngre
bronsåldern ca 2000 – 3000 år sedan.
Delar av Odarslövsvägen är ursprungligen en del av den gamla riksvägen.
Den gamla sträckningen av riksvägen finns med på Buhrmans 1600talskarta och har troligen kontinuitet från järnålder och kanske ner i
bronsåldern.
Förutom tomten med bostadshuset invid Odarslövsvägen har planområdet
varit brukad åker fram till idag.
Kulturmiljö
Kulturhistorisk intressant bebyggelse
Värdefulla gårdsmiljöer med uppvuxna träd ligger strödda i landskapet. En
sådan trädgård ligger inom planområdet. Byggnaden är inte kulturhistoriskt
intressant men de uppvuxna träden är en tillgång och bör bevaras.
Arkeologi
En arkeologisk undersökning är beställd för aktuellt planområde och arbetet
förväntas starta under hösten 2015.
Resultaten av arkeologiska undersökningar inom närliggande områden visar
att det finns spår av boplatser och eventuellt aktivitetsytor med koppling till
vatten samt eventuellt gravmonument inom planområdet. I samband med
framtagandet av den närliggande detaljplanen för Science Village har
förundersökning utförts av Riksantikvarieämbetet UV Syd 2013 och
slutundersökning hösten 2014, rapport förväntas under hösten 2015.
Trafik
Planområdet avgränsas av Odarslövsvägen i norr och Utmarksvägen i
väster. Odarslövsvägen är vid planområdet idag av landsvägskaraktär med
9 (29)
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en trafikmängd på ca 3000 fordon/dygn (mätår 2013, mätpunkt norr om
Solbjersvägen). Stadsbusslinje 20 (Lund C – Lund ESS) trafikerar
Odarslövsvägen och vänder i Partikelgatan med en turtäthet på 10 minuter. I
direkt anslutning till planområdet finns busshållplats Lund ESS.
Odarslövsvägen trafikeras också av regionbusslinje 108 (Gårdstånga –
Odarslöv – Lund) med hållplatser vid MAX IV och Kärrpängavägen. Linjen
har ett par turer per dag och körs med taxi.
ESS
H

MAX IV

H

Befintliga busslinjer och busshållplatser i anslutning till planområdet

Längs Odarslövsvägens södra sida går idag en 3 meter bred gång- och
cykelväg. Antalet fotgängare och cyklister som rör sig i området idag är
mycket begränsat.
I gällande detaljplan för Odarslövsvägen och Utmarksvägens norra del
föreslås gatorna få mer stadsmässig karaktär med trädplanteringar och
längsgående gång- och cykelvägar på båda sidor om gatan. Den västra
etappen av Odarslövsvägen håller på att byggas under 2015.
t r äd 3,0
träd 3,0
g- c- vä g 3,75
g- c- väg 3,75
plantering körbanor 7,0 plant ering
2,75

2,75

Odarslövsvägens framtida gatusektion enligt gällande detaljplan (Detaljplan för Östra
Torn 27:2 m fl, Odarslövsvägen, PÄ 3/2013). Körfälten kan utökas inom gatusektionen.
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träd 3,0

tr äd 3,0

g-c - väg 3,5

g- c- väg 3,5
kör bana 7,0

Utmarksvägens framtida gatusektion enligt gällande detaljplan (Detaljplan för Östra Torn
27:2 m fl, Odarslövsvägen, PÄ 3/2013).

Natur
Topografi
Planområdet ligger i en flack sänka i terrängen som lutar åt sydost. Dessa
höjdskillnader ska accentueras och dammar och större sänkor moduleras så
att området kan magasinera dagvatten vid kraftiga regn.
Natur, park och vegetation
Inom planområdet saknas natur, det finns lite uppvuxen vegetation på
tomten invid Odarslövsvägen och några enstaka träd i ägogränsen inom
planområdet.

Markvägen i planområdets
södra kant

Vindarnas park
Vindarnas Park väster om Science Village har skapats för att dämpa de
bistra vindarna på en av Lunds högst belägna platser och samtidigt kunna
erbjuda ett högkvalitativt rekreationsområde för de som kommer att bo och
arbeta i den nya stadsdelen. På den 6,2 hektar stora ytan är drygt 30 000 träd
och buskar från hela världen planterade, arbetena utfördes under 2014 och
2015. Utformningen har sin bas i sydsvenska lövträd med internationella
inslag som japansk magnolia, amerikansk trollhassel, europeisk lärk,
kinesisk sekvoja och makedonisk tall. Parken kan bli tillgänglig i början av
2018.
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.
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Teknisk försörjning
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Kartbild av ledningar längs Odarslövsvägen

I anslutning till planområdet finns vattenledningar framdragna till
fastigheterna längs Odarslövsvägen. Fjärrvärmeledningar följer
Odarslövsvägen mot ESS markområde.

Kunskapsparken på sikt - visionsbild. Illustration MANDAWORKS

PLANFÖRSLAG
Planens syfte
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att inom planområdet utveckla
en större park, dagvattenfördröjning i enlighet med fördjupning av
översiktsplan för Lund NE/Brunnshög.
Planförslaget innefattar:
• 20,8 hektar park
• Fördröjningsmagasin som ska rymma 22 000 kubikmeter regnvatten
men parken ska kunna rymma större regn vid enstaka tillfällen.
Dimensionerande för fördröjningsmagasinen är 20-årsregn.
• Pumpstation för spillvatten
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Övergripande planering i parkens omgivningar
Kunskapsstråket
Kunskapsstråket är den urbana kopplingen från Lunds centrum till
Brunnshög. Det ska finnas visuella kopplingar mellan Kunskapsparkens
entréer och spårvagnshållplatserna MAX IV och Science Village.

Kunskapsstråket och spårvägsdragningen från Lund C till ESS.

Spårvagnshållplatserna vid MAX IV och vid Science Village utgör noder i
området och från dem ska man lätt kunna orientera sig och hitta till parken.
Parken har därför två huvudentréer, vid Odarslövsvägen och vid
Utmarkvägen.
Science Village
Området för Science Village ligger norr om Odarslövsvägen, mitt för
parkens norra entré. Science Village kommer att innehålla byggrätter för
kontor, universitets- och centrumbebyggelse kring spårvagnshållplatsen, en
receptionsbyggnad med restaurang och hotell samt bevarande av Odarslövs
mölla och Möllegården.
Ett grönt stråk tvärs spårvägens ändhållplats ska binda samman Vindarnas
park med Kunskapsparken. Här ska man kunna röra sig till fots och med
cykel. Grönstråket är viktigt för att skapa sammanhängande och varierande
promenad- och löparrundor. Trädgården vid möllan och Möllegården är en
viktig, redan uppvuxen, del av detta grönstråk.
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Ungefärlig sträckning för grönstråket
genom Science Village mellan
Vindarnas park och Kunskapsparken

Vindarnas park
.

Kunskapsparken

Kompletterande
stråk i Parkstaden

Planerad koppling mellan Vindarnas
park och Kunskapsparken genom
Science Village

Parkstaden
På Lunds domkyrkas mark mellan Odarslövsvägen och Kunskapsparken
lämnas plats för kommande exploatering, främst av bostäder i
flerfamiljshus. Det är ett ca 12 hektar stort område som kommer att ha ett
fint läge i södersluttning mot dammarna i parken och med närhet rekreation
i Kungsmarken.
Parkens norra gräns, som ger exploateringsområdet Parkstadens gräns, har
bearbetats sedan samrådsförslaget. Dagvattenfördröjningen med bäckar och
dammar har detaljstuderats. Utifrån dessa studier har planområdets norra
gräns kunnat ändras till en linje som följer bäckens dragning. Parkstadens
område har ökats och det är möjligt att planera för att bygga även söder om
vattenledningspaketet som antas följa det tidigare läget för gränsen.
Ytterligare ett grönt stråk tvärs Parkstaden bör koppla samman
Kunskapsparken med Vindarnas park.
Bygatorna
Bygator med småskalig bebyggelse med markkontakt kan eventuellt
etableras inom Lunds domkyrkas mark söder om Kunskapsparken. Dessa
bygator redovisas i Fördjupning av översiktsplanen för Brunnshög, inom
visionsområdet, som har en längre tidshorisont än 2030. Dessa bygator ska
utvecklas på ett sådant sätt att de inte delar upp åkermarken för mycket.
Planområdets södra gräns tar hänsyn till den nordligaste av dessa bygator.
Utgångspunkten är befintlig markväg som kan bli bygata. Mellan
markvägen och parken ska ges utrymme för en rad bostäder, av modellen
kompakta smala radhus i 2 till 3 plan. Dessa bostäder ingår inte i denna
detaljplan.
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Del av planområdet sett från Utmarksvägen. Här längs denna grusväg kan radhus i så
kallade bygator rymmas.

Markanvändning och gestaltning
Förslaget innehåller endast markanvändningen Park.

Höjd Utsikt

Kunskapsparkens omgivningar på lång sikt - visionsbild. Illustration MANDAWORKS

Kunskapsparkens struktur
Det finns en vision av Kunskapsparken och dess omgivningar på sikt. Det
ska vara ett sprudlande landskap med poesi, fantasi och aktivitet. Det finns
fem naturliga höjder att utveckla till särskilt intressanta platser och
målpunkter i och kring parken.
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Planområdet innefattar den första etappen av ett stort rekreations- och
parkområde och går under arbetsnamnet Kunskapsparken. Parken kommer
att vara en viktig del i de grönområden och stråk som kommer att försörja
Brunnshög som helhet avseende rekreation och fördröjning av dagvatten.
Kunskapsparken ska innehålla dammar och fördröjningsmagasin som ska ha
en permanent vattenspegel men också kunna fyllas med mycket mer vatten
vid kraftiga regn. Parken har chansen att på sätt och vis återskapa en
våtmark i den befintliga vida sänkan i landskapet.
Parkens koncept innebär en park med många olika växtbetingelser och
biotoper. Bryn med faunadepåer och många blommande träd och buskar.
bör planteras med så lång sträcka som möjligt i böljande former.
Många olika växtbetingelser kan skapas av det som idag är åkermark. Både
torktåliga växter och de som trivs i vatten kan till exempel användas. Detta
ger möjligheter att göra parkmiljöerna händelserika och varierade. För att
etablera nya ängar med lokal flora kan sådd ske genom att ängshö från
naturreservatet Kungsmarken läggs ut.
Den viktigaste målpunkten i parken är den naturliga höjden i mitten av
parken. Denna utsiktsplats blir extra tydlig genom att den omges av
fördröjningsmagasin som har synligt vatten i form av dammar och bäckar.
Den ska även byggas på med massorna från grävningarna av
dagvattendammarna och göras uttrycksfull genom spännande gestaltning av
själva utsiktspunkten.
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Illustration till plankartan

Ett levande kulturlandskap innebär att kulturlandskapet bevaras med äng,
betesmark i vissa delar och småskaligare urban odling.
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Urban odling ska förberedas med markberedning, el, vattenutkastare m m.
Marken ska kunna brukas av olika föreningar, privatpersoner i kommunala
projekt eller i studieförbunds regi. Ett gemensamt växthus för småskalig
odling får byggas med högsta byggnadshöjd 3,5 m.
Beteslandskapet ska följa bäckens (dagvattnets) sträckning genom parken.
En permanent vattenyta ska skapas centralt i parken.
Ett ordnat entrélandksap med träd och begränsad undervegetation som
bjuder in i parken ska finnas främst i norr och väster. Rörelser i landskapet
ska stödjas genom att befintliga förbindelser, stigar och vägar, förstärks, det
ordnas en större slinga och att nya förbindelser skapas som leder till
höjderna, mellan stadsodlingarna, följer betesmarkerna och dras både högt
och lågt i terrängen. Befintliga stigar och vägar ska kopplas ihop med nya
stigar i ett system. För att skapa en stark rörelse genom parken föreslås en
”slinga”. Den ska knytas till parkens olika entréer och på sikt bli ca 5 km
lång genom att kopplas till stigar och vägar i omgivningen. I
skärningspunkterna och entrépunkterna skapas aktivitetsnoder som t ex
innehåller belysning, toaletter, utomhusgym, bänkar, cykelpump,
regnskydd, grillplats eller brygga.
Entréerna till parken är viktiga mötesplatser och ska vara tydliga och
välkomnande. Entrén från Odarslövsvägen är en fortsättning på det
nordsydliga grönstråket genom Science Village, som via Möllareparken
knyter samman Vindarnas park med Kunskapsparken. Det är viktigt att
passagen över Odarslövsvägen leder besökare in i parken. Möllegårdens
trädgårdskontext med blommande träd kan till exempel fortsätta ner i
parken. Entrén från Utmarksvägen är också fortsättningen på ett grönstråk.
Detta östvästliga grönstråk ska binda samman den ovala stadsdelsparken i
Centrala brunnshög med Kunskapsparken. Också detta grönstråk kommer
att ha synligt dagvatten.
Särskilda ridvägar kan ingå i parken och kopplas till Lunds ridvägskarta.
Nedan redovisas förslag till möjliga ridvägar i Brunnshög.

lAAA FAI.AOEN

Ridvägar i Brunnshög. skiss 2015-08-20 (efter kontakt med MAX IV).
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För att skötsel och underhåll ska fungera smidigt ska det finnas platser för
materialupplag i parkens utkanter, vatten och el och tillfarter för
skötselfordon.
Betesdjur så som till exempel får, kor och hästar, kan vara aktuella för delar
av parken. Marken ska delas in i flera olika hagar så att djuren kan flyttas
runt men också så att man ska kunna promenera runt utanför hagarna. Det
ska vara möjligt att passera igenom vissa hagar till fots genom stättor eller
dylikt. Djurhållningen ställer särskilda krav på stängsel och anläggningar
nära tillgängliga tillfarter till beteshagarna. Det ska finnas särskilda fållor
vid hämtning och släpp av djuren samt el och vatten.
Ett alternativ till betesmark är ängsmark med årlig slåtter. Ängsmark är mer
tillgänglig för parkbesökare och höet kan användas i biogasproduktion.
Bebyggelse
Planområdet ska bara innehålla markanvändningen Park och de enda
byggnader som planeras är eventuella servicebyggnader och pumpstation.
Service i form av toaletter, skötrum och skärmtak vid en grillplats behövs på
en strategisk plats i parken.
Mark- och rivningslov
Längs ägogränsen mellan Östra Torn 29:8 och Östra Torn 29:24 finns ett
långsträckt odlingsröse, stenar på rad med några buskar och träd. Detta ska
bevaras intakt så mycket som möjligt för att det visar kulturlandskapets
historia. Inom område betecknat med ”n” gäller, i enlighet med 4 kap 15 §
PBL, utökad lovplikt för trädfällning och borttagande av odlingsröse.
Odlingsrösen är biotopskyddade. Dispens från biotopskyddsbestämmelserna
måste sökas hos Länsstyrelsen.
Trafik
Liksom i övriga delar av Brunnshög så utformas trafiksystemet med 1/3målet som grund, vilket innebär ett mål om att högst 1/3 av alla resor till och
från området ska ske med bil, minst 1/3 med kollektivtrafik och minst 1/3
med gång- och cykel. Planområdet utgör en del av ett större
utbyggnadsområde där framtida planer ska ta höjd för koppling till en ny
trafikplats på E22.
Gångtrafik
Planområdet erbjuder olika miljöer och flera möjligheter till varierade gångvägar.
Cykeltrafik
Planområdet kopplas väl till det övergripande cykelvägnätet genom separerade cykelbanor
längs såväl Odarslövsvägen och Utmarksvägen som längs spårvägen. Här finns möjlighet för
snabbare cykling mot centrala Brunnshög och Lunds stadskärna.
Parken kommer att erbjuda stråk för rekreativ cykling, cykelvägar som leder runt dammar och
kulle. Det kommer också att finnas stråk som kopplar ihop bebyggda områden genom parken.
Cykelställ skall finnas vid parkens entréer.
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Översiktsbild trafikstruktur med E22 och eventuell framtida trafikplats, Partikelgatan, Odarslövsvägen,
Loopen, Inre loopen samt busshållplatser och spårvägshållplatser. Aktuellt planområde rosa markering.

Kollektivtrafik
Planområdet ligger nära planerade hållplatser för spårvägen Lund C – ESS samt nära
hållplatser för stadsbuss och regionbuss. Spårvägen innebär att området kopplas till en
förstklassig kollektivtrafik med hög komfort och god turtäthet till Brunnshög, Ideon, vidare in
till centrala delarna av Lund och slutligen Lund C.
Spårvägens utbud kompletteras med en regionbusslinje till Malmö längs Odarslövsvägen. Två
hållplatser ligger nära parkens entréer, hållplats Science Village/ESS och hållplats MAX IV.
Biltrafik
Angöring till parken med bil kan ske via omgivande gator. Det kommer inte att
finnas några gator för allmän biltrafik inom planområdet. Gång- och cykelstråk
ska däremot placeras och byggas så att de kan användas för de skötselfordon
som krävs för att sköta parken, service- och pumphus samt de öppna
dagvattenanläggningarna.
Behovet av bilparkering för besökare till parken kommer att variera med
utbyggnadstakten på omgivande kvarter. Då parken är stor kan den locka
besökare från andra delar av kommunen och behovet samt möjligheten att
anordna viss mindre bilparkering för besökare bör förläggas i eller i direkt
anslutning till parken. Planen medger en mindre parkering invid Utmarksvägen.
Lägen för ytterligare parkering får studeras vidare i arbeten med detaljplaner
för omgivande bebyggelsekvarter.
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Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Planområdet föreslås anslutas till fjärrvärmenätet.
ESS-anläggningen driver processer som medför att stora volymer spillvärme
kommer att produceras. Direkt eller via anslutning till fjärrvärmenätet kan
Kunskapsparkens servicebyggnad ta del av denna spillvärme.
Vatten-, avlopp- och dagvattenhantering
Ett ledningsstråk med vatten- och spillvattenledningar kommer att anläggas
i kunskapsparken precis söder och öster om det tänkta exploateringsområdet
söder om Odarslövsvägen. En pumpstation för att hantera större delen av
Brunnshögs spillvatten kommer att placeras i anslutning till detta
ledningsstråk.
Planområdet ligger i en sluttning med avrinning åt sydost. Området avvattnas
till dikningsföretaget Odarslöv-Puggängarna av år 1945. Vid exploatering av
planområdet ska dagvatten fördröjas till det flöde som dikningsföretaget är
dimensionerat för, 1,3 l/s,ha. Kommunen och VA SYD har en
överenskommelse om att få släppa vatten till dikningsföretaget från det första
detaljplaneområdet i Science Village Scandinavia, vilket är det område runt
parken som först kommer att exploateras. En omprövning av
dikningsföretaget kommer att utföras och förberedelser för detta påbörjas
parallellt med detaljplanearbetet. Omprövningen kommer att utföras när
kommunen köpt marken för Kunskapsparken (del av fastigheterna Östra Torn
29:8 och Östra Torn 24:24).
Fördröjningsmagasinet/magasinen i Kunskapsparken ska hantera mycket av
det vatten som genereras inom Brunnshög. Fördröjningsmagasinet är
dimensionerade för ett 20-års regn och ska totalt rymma 22000 m3.
Eftersom magasinet/magasinen placeras i parkmark möjliggörs dessutom för
fördröjning av betydligt större regn eftersom omgivande ytor kan tillåtas att
svämmas över vid enstaka tillfällen.
Planområdet kommer till största del bestå av gröna ytor vilket gör
dagvattenavrinningen begränsad. Det vatten som inte tas upp av
vegetationen eller infiltreras i marken rinner ytligt till det öppna
dagvattenstråk och dammar som skapas i parken.
För att inte påverka naturområdena nedströms negativt ska
utjämningsmagasinen utformas så att bästa möjliga rening erhålls, samt
förses med regleringsanordning så att maxflödet inte överskrids.
Parkområdet kommer inte att ingå i verksamhetsområdet för vatten,
spillvatten och dagvatten, eftersom planområdet är en park i stadens utkant i
anslutning till åkermark.
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Informationsruta på plankartan:
Utjämningsmagasin för dagvatten ska anläggas inom planområdet.
Dimensionerande flöde, 1,3 l/s ha, får inte överskridas avseende avrinning
mot dikningsföretaget Odarslöv – Puggängarna.
El, tele och bredband
Ny el-transformator kan placeras inom planområdet. Vid flytt av ledningar
ska samordningsmöte anordnas.
Tele och bredband ska försörjas från planerad station vid befintligt p-hus i
södra Brunnshög. Kommunikationssystem med hög kapacitet och
tillgänglighet krävs. Flera fiberbaserade kommunikationslänkar kommer att
byggas för att ansluta till ESS och andra nationella och internationella ITsystem.
Renhållning
Avfallshantering ska i första hand skötas där hämtning kan ske på ett
trafiksäkert sätt.
Lunds renhållningsverk ansvarar för renhållningen inom Lunds kommun.
Utformning och utrymme för avfallshanteringen samt framkomlighet för
sophanteringsfordon ska ske i samråd med Lunds renhållningsverk och
redovisas i samband med bygglov.
Höjdsättning/topografi
Marken kommer att modelleras om och höjdskillnaderna förstärkas så att
det blir vackra kullar och dalar. En anpassning ska göras till de befintliga
markhöjderna i parkens södra och östra gräns samt vid Odarslövsvägen och
Utmarksvägen.
Räddning
Området är beläget inom normal insatstid. Brandvattenförsörjning kommer
att finnas i området.

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
Kommunen är huvudman för allmänna platser.
Ändrad lovplikt, lov med villkor
Marklov krävs för trädfällning av träd markerade med n1 på plankartan.
Avtal
Lunds kommun har avtalat om köp av del av fastigheterna Östra Torn 29:24
och avtal ska träffas om köp av del av Östra Torn 29:8.
Tekniska och ekonomiska åtgärder
Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av allmänna
anläggningar
Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar nyanläggs:
• VA-nät och pumpstation – VA SYD ansvarar.
• magasin för dagvatten – VA SYD och Lunds kommun ansvarar
gemensamt
• energiförsörjningsledningar/nätstationer – Kraftringen ansvarar.
• tele och bredbandskablar – Telia Sonera ansvarar
• parkmars inom planområdet – Lunds kommun ansvarar
Kostnad för framtagande av detaljplan
Detaljplanen bekostas av Lunds kommun.
Inlösen, ersättning
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har
fastighetsägare rätt till ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte
kan utnyttjas.
Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildning
Mark inom planområdet är utlagt som allmän platsmark (park). All mark
som utgörs av allmän park ska överföras till en kommunägd fastighet,
lämpligen Östra Torn 27:2. Se fig. a-c på kartskissen.
I första hand ska fastighetsreglering avseende fig. a-c ske genom frivilliga
överenskommelser berörande fastighetsägarna till Östra Torn 29:8 (Lunds
Domkyrka), Östra Torn 29:24 (Ingvar Lindén), Östra Torn 30:1 (Lunds
Domkyrka) och Östra Torn 27:2 (Lunds kommun).
Sker inte detta kan berörda fastighetsägare ansöka om prövning av
markinlösen hos lantmäterimyndigheten även utan överenskommelse.
Lantmäterimyndigheten kan besluta om inlösen av marken till Östra Torn
27:2 med stöd av 14 kap. 14 § plan- och bygglagen. Bestämmande av
ersättning för överförd mark sker med stöd av 5 kap. 10a §
fastighetsbildningslagen.
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När detaljplanen genomförts genom fastighetsreglering, kommer berörda
fastigheter att ha genomgått följande förändringar enligt kartskiss och tabell,
se nedan.
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Kartskiss över markområden som ska avstyckas eller överföras genom fastighetsreglering
Fastighet
Östra Torn 2 7 :2

Östra Torn 2 9:8

Östra Torn 29 :24

Östra Torn 30:1

I ErhAller mark FrAn fastighet

Ändam AI

fig. a

Östra Torn 29:8

Allmän plats

fig. b

Östra Torn 29:24

Allmän plats

fig. C

Östra Torn 30:1

Allmän plats

t
t
t

IAvstAr m w k 111 fastighet

ÄndamAI

lie. a

Östra Torn 27:2

Allmän plats

fig. b

Östra Torn 27:2

Allmä n plats

fig. C

Östra Torn 27:2

Allmän plats

Tabell över fastighetsbildningsåtgärder som detaljplanen medför.

23 (29)

ANTAGANDEHANDLING
PLANBESKRIVNING
2016-04-27

1281K-P171
PÄ17/2015

Rättigheter
Detaljplaneförslaget berör rättigheterna 1281K-7950.1 (avlopp) till förmån
för Östra Torn 29:10, 1281K-8948.1 (avloppsledning) till förmån för Östra
Torn 29:17, 1281K-8177.1 (avloppsledning) till förmån för Östra Torn
29:21 samt ledningsrätterna 1281K-8152:A653.1 (vatten) till förmån för
Lunds kommun, 1281K-B1351.1 (el-, naturgas- mm) till förmån för Lunds
Energi AB och 1281K-8218:A660.2 till förmån för TeliaSonera. Nämnda
rättigheter gäller oförändrade när fastighetsbildningen är genomförd.
Detaljplaneförslaget berör bl.a. avtalsrättigheterna för kraftledningar med
aktnr 89/15154.1 och 76/4627.1 samt jordbruksarrendet 1281K-9303.1 med
Jörgen Hansson som nyttjanderättshavare. De avtalsrättigheter som berörs
kan förordas att fortsätta att gälla inom överfört område vid
fastighetsreglering.
Rätt att lägga ner VA-ledningar inom planområdet är reglerat i ett
civilrättsligt avtal, ett servitutsavtal, mellan Lunds kommun och
Domkyrkan. Detta avtal kan registreras som servitut i fastigheten eller i
delar utgå när marken är allmän plats mark.
Ansökan om fastighetsbildning m m
Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos Lantmäterimyndigheten i
Lund ansöka om erforderlig fastighetsbildning.

KONSEKVENSER
Miljökonsekvenser
Miljöbedömning enligt miljöbalken
Sammantaget är den påverkan som planförslaget förutses få sådan att den
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och
bygglagen.
En miljökonsekvensbeskrivning, framtagen av Tyréns AB och reviderad av
kommunen, ingår som en bilaga till fördjupningen av översiktsplanen för
Lund NE/Brunnshög. MKBn är avgränsad till att behandla konsekvenserna
avseende riksintressen, jordbruksmark, vatten/miljökvalitetsnormer för
vatten samt trafik och buller. Eftersom denna miljökonsekvensbeskrivning
är gjord i tidigare planskede behövs ingen ytterligare utredning.
Detaljplanen hänvisar till miljökonsekvensbeskrivningen som ingår som
bilaga 1 i fördjupningen av översiktsplanen för Lund NE/Brunnshög,
antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19.
Genomförande av planförslaget innebär nyexploatering, berör värdefull
jordbruksmark (klass 8, 9 och 10) samt indirekt Natura-2000-området i
Kungsmarken genom dagvattenavrinningen. Planområdet berör arkeologi.
Planområdet har undersökts med start hösten 2015. Planen bidrar till att
förbättra grönstrukturen. Genomförande av planförslaget innebär att
dagvattenfördröjning samordnad med en park för rekreation utvecklas.
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Möjligheterna till fördröjning av dagvatten säkerställs. Sammantaget är den
påverkan som planförslaget förutses få sådan att den inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan.
Påverkan på riksintressen
Sammantaget bedöms inte planförslagets genomförande medföra betydande
påverkan på riksintresset. Eftersom planen innebär ytor för rekreation och
dagvattenrening bedöms planen innebära förbättrade villkor för
naturområdena inom riksintresset för naturvård. Risintresset skonas både
vad gäller slitage från besökare och tillförsel av närsalter via dagvattnet.
Natura 2000
Genomförande av planförslaget berör indirekt Natura 2000-området i
Kungsmarken genom dagvattenavrinningen. Dagvattnet ska fördröjas och
renas så att det inte påverkar recipienten negativt.
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.
Planområdet ingår i avrinningsområdet Kävlingeån. Kävlingeån har
otillfredsställande ekologisk status med kravet att uppnå god ekologisk
status 2027. Den kemiska ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) är
bedömd som god, men tillräckliga analyser saknas. Avrinningsområdet
präglas av jordbruksmark, endast 3 % av avrinningsområdet är tätort.
Problemen i Kävlingeån kan till stor del härledas till intensivt jordbruk,
även om utsläpp från reningsverk till en viss del påverkar vattenkvaliteten,
inte minst lokalt. Kävlingeåns vatten är ett av Sveriges mest
väldokumenterade. Redan 1958 startade Kävlingeåns Vattenvårdsförbund
sin verksamhet och sedan dess har fortlöpande vattenkemisk kontroll
bedrivits i vattensystemet. Vid jämförelser med 1950 och -60 talen är det
tydligt att mycket förbättrats under senare decennier.
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 Dagvattenstrategi för Lunds
kommun 2013 redovisas klassificering av de olika recipienternas känslighet.
Målet att uppnå miljökvalitetsnormerna påverkas inte negativt av planen.
Kunskapsparken med utbyggnad av våtmarker kommer att bidra till att
vattnet förbättras.
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Naturmiljö och biologisk mångfald
Genomförande av planförslaget berör indirekt naturreservat Kungsmarken
genom dagvattenavrinningen och en sammankopplad grönstruktur. Genom
att koppla samman mindre grönområden till en regional struktur ökar värdet
för rekreation och biologisk mångfald. Dagvatten kommer att renas och
fördröjs inom planområdet. Dagens flöde till Glomsbäcken 1,3 l per sekund
och hektar ska inte överstigas.
Rekreation och rörligt frilufsliv
Planen är positiv för rekreation och rörligt frilufsliv genom att en helt ny
park Kunskapsparken anläggs. Parkmark utökas med cirka 21 hektar.
Hushållning med naturresurser – Brukningsvärd jordbruksmark
Genomförande av planförslaget berör värdefull åkermark (klass 8, 9 och
10). Värdefull jordbruksmark försvinner.

•

-~

) (o',j • o,:1-.

D I

o,
o,

\ ~( ~ -:l •»Ä,(t,n"" s.,Jr,,

(httl'l'l,A,

0

!h b:s<4 •~"<1)

D•
::i,

CJ,

o,
D•
C•
LstM Jord- och skogsklassificering Skåne, utdrag ur Länsstyrelsens WebbGIS.

I Länsstyrelsens granskningsyttrande för fördjupning av översiktsplanen,
FÖP, Brunnshög som inkom 2013-04-29, bedömer Länsstyrelsen att
utbyggnaden av ESS med tillhörande verksamheter är ett väsentligt
samhällsintresse som kan anses ha skäl att ta brukningsvärd jordbruksmark i
anspråk. Lokaliseringen av ESS och MAX IV skapar enligt fördjupningen
av översiktsplanen ett behov av att utveckla ett intressant stadssammanhang
som ska rymma värdlens främsta forsknings- och innovationsmiljö.
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att utbyggnaden av Brunnshög
med en stark kollektivtrafik, tydlig stadsbildande struktur med en hög grad
av olika funktioner är en av förutsättningarna för en positiv utveckling av
ESS och MAX IV. Med detta som utgångspunkt bedömer Länsstyrelsen att
ianspråktagandet av jordbruksmark är motiverat för utbyggnaden av
stadsdelen Brunnshög.
Landskapsbild
Delar av det helt öppna landskapet försvinner i och med att parken anläggs
och träd och buskar planteras. Landskapet har tidigare varit mera småbrutet
och kan i och med parken återfå en del av en äldre karaktär med öppna
bäckar och diken med växtlighet kring dem.
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Arkeologi
Under 2015 har en arkeologisk utredning för området avslutats som utförts
av Arkeologiska Uppdragsverksamheten, SHMM. Rapport över utredningen
kommer att skickas till Lunds kommun innan årsskiftet (meddelande till
kommunen från Länsstyrelsen daterat 2015-09-28, dnr 431-7184-2015).
Undersökningen visar att det finns spridda fornlämningar i form av
boplatslämningar över i stort sett hela undersökningsytan, men framförallt
inom två koncentrerade partier i anslutning till kullen i planområdets östra
del samt i ett område i planområdets västra del. Markförändrade åtgärder
(t.ex. för dagvattendammar och trädplantering) kräver Länsstyrelsens
tillstånd.
Solförhållanden
Det kommer att finnas mycket soliga öppna ytor. Parkens vegetation
kommer att ge behaglig lövskugga.
Vindförhållanden
Vegetation bryter och leder vinden. Parken kommer att ge vindskydd både
inom området och för omgivande områden.
Befintlig teknisk försörjning
Luftledning Sege-Mörarp,130 kvolts-ledning, som korsar planområdet har
grävts ner. Skyddsavståndet kring ledningen har då minskat, tidigare
skyddsavstånd har minskat från ca 20 meter till 6,25 meter från mitten av
ledningen. Ett u-område på plankartan som är 14 m brett säkerställer att
ledningen skyddas. Övriga underjordiska elledningar som korsar området
kan komma att bytas ut eller flyttas.
På nuvarande åkermark finns en stamledning för åkermarksdränering som
tillhör dikningsföretaget Odarslöv-Puggängarna av år 1945. En omprövning
av dikningsföretaget behövs. Kostnader för att återställa dränering för den
omgivande åkermarken åligger exploatören.
Hälsa och säkerhet
Vägtrafikbuller
De norra delarna av planområdet kommer i framtiden att bli bullerutsatt med
Odarslövsvägen i direkt närhet, där framtida trafikmängder uppskattas till
3000-5000 fordon/dygn. Översiktliga bullerberäkningar vid framtida trafik
visar på ljudnivåer över 60 dBA ekvivalentnivå och över 80 dBA maxnivå.
Planområdet kan planeras så att topografin, och även i viss mån pumpstation
och servicebyggnad, avskärmar ljudet från Odarslövsvägen.
Buller och vibrationer från spårväg Lund C - ESS
Enligt Detaljplan för Spårväg Odarslövsvägen – Spårvagnsdepån i Lund,
Lunds kommun ger spårvägen enskilt inte upphov till bullernivåer som
överstiger gällande riktvärden.
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I rapporten Spårväg Lund C till ESS, buller och vibrationer redovisas
beräkningar för buller, vibrationer och stomljud i aktuellt planområde.
Åtgärder med hänsyn till stomljud och vibrationer planeras inte.
Risk
Ingen särskild riskutredning behövs eftersom detta planområde ligger på
behörigt avstånd från mottagningsstationen för el/ställverken vid ESS och
farligt gods på E22. Planområdets norra kant ligger 300 meter från
ställverken och 450 meter från väg E22.
Elektriska och magnetiska fält
Regional kraftledning, luftledning Sege-Mörarp, som korsar planområdet
har grävts ner. Skyddsområdet kring ledningen har minskat från ca 40 meter
brett till 12,5 meter brett. Luftledningen finns kvar söder om planområdet.
Parkområdet ligger ca 20 meter från närmsta luftledning.
Spårvägen ska drivas med 750 V likspänning, och alstrar därmed elektriska
och magnetiska fält av statisk karaktär (DC-fält). De elektriska fälten
skärmas av byggnadsmaterial och vegetation, medan magnetfält är betydligt
svårare att skärma av. För människor, djur och de flesta verksamheter ger de
elektromagnetiska DC-fälten ingen påverkan. Magnetfälten kan dock ge
upphov till störningar i viss avancerad teknisk apparatur. Vid framtida
planering för känsliga instrument behöver spårvägen beaktas. Påverkan på
känslig apparatur kommer att utredas vidare under fortsatt projekteringsfas
av spårvägen.
Elektriska fält alstras av spänningsskillnader och mäts i enheten volt/meter
(V/m). Magnetiska fält alstras av elektriska strömmar och mäts i enheten
tesla (T). Eftersom detta är en stor enhet används vanligen mikrotesla (µT),
en miljondels tesla. Är strömmen likström bildas ett statiskt fält (DC-fält).
Rör det sig om växelström bildas ett magnetiskt växelfält. DC-fält och
växelfält mäts i samma enhet, men har olika egenskaper och ger därmed
upphov till olika konsekvenser.
Sociala konsekvenser
God bebyggd miljö
Planförslagets park ger ett komplement till och förutsättningar för en god
bebyggd miljö omkring parken.
Tillgång till rekreativ miljö
Planförslaget tillför rekreativ mark i form av en stor park.
Barnperspektivet
Barn berörs av planärendet. Barn, mest i sällskap av vuxna, kan vara
besökare i Kunskapsparken. Planförslaget har tagit hänsyn till barns
intressen, behov och situation i enlighet med barnkonventionen.
Parkområdet kommer att vara anpassat för barn. Dagvattenmagasinen
kommer att utformas med flacka slänter så att det är en säker och lämplig
lekmiljö för barn. Det kommer troligen att finnas betesdjur att titta på. Stigar
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och cykelvägar kommer att ge många möjligheter till att röra sig skild från
biltrafik på ett trafiksäkert sätt. Parken ska bli upplevelserik och det finns
ingen intressekonflikt mellan en trivsam parkmiljö och en bra miljö för
barn.

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 markprojekteringen. Planförslaget
innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas.
Reglerna om tillgänglighet och användbarhet i "Bättre för alla" avses
tillämpas i denna kommunala park.

Säkerhet och trygghet
För att många ska känna trygghet i parken krävs att det finns människor i
och kring parken. Det ökar känslan av trygghet om bostadsbebyggelse
uppförs kring parken. Det är viktigt att människor vistas inom området
under större delen av dygnet. Parken ska ha parkvägar både i öppen terräng
och i områden som erbjuder små slutna gröna rum. Det ska finnas alternativ
där sikten är god och alternativ med skyddande vegetation som ger lä och
lövskugga.
Säkerhet och trygghet har beaktats genom att parken ska erbjuda öppna
områden och parkvägar med belysning. Parkens gränser är dragna så att
bebyggelse kan få plats kring parken i framtiden.
STADSBYGGNADSKONTORET I LUND

planchef

planarkitekt
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