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Igångsättningstillstånd - Kunskapsparken, Brunnshög
Sammanfattning
På tekniska nämndens uppdrag har tekniska förvaltningen
genomfört en för- och detaljprojektering av den planerade stora
Kunskapsparken i Brunnshög. Nu färdigställs ett
förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenad för
Kunskapsparken etapp 1. Det baseras på den detaljplan som tagits
fram för parken. Entreprenaden beräknas starta ht 2019 och pågå till
och med 2021. Byggkostnaden för Lunds kommun för anläggandet
av rekreationsområdet/parken är kalkylerad till 84 000 tkr ( 400
kr/kvm) och för VA SYD 3 500 000 kr. Byggkostnaderna ryms inom
projektets budget.
Kommunfullmäktige föreslås bevilja igångsättningstillstånd för
anläggande av Kunskapsparken, Brunnshög till en kostnad av
87 500 tkr.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 mars 2019 dnr KS
2019/0247
Bilaga Parken
Detaljplan för del av Östra Torn 29:8 m fl i Lund, Lunds kommun
(Kunskapsparken) 2016-10-18 PÄ 17/2015

Barnets bästa
Förslaget till beslut bedöms påverka barn och unga positivt. I
detaljplanearbetet har hänsyn tagits till barns intressen, behov och
situation i enlighet med barnkonventionen.
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Ärendet
Bakgrund
Staden Lund omges av Sveriges mest produktiva jordbruksmark
samtidigt som befolkningen och behovet av nya bostäder, skolor och
verksamheter ökar. Att bibehålla en grön och attraktiv miljö är en utmaning i en växande stad. Med en ökad befolkning i tätorten ökar
trycket på befintliga grönområdena, vilket skapar ett behov av nya
gröna ytor med en variation av olika kvaliteter och funktioner. Att
skapa ett nytt rekreationsområde, Kunskapsparken, i anslutning till
staden är ett sätt att möta Lunds invånares ökade behov av stadsnära
grönska. I Brunnshögs Visions- och målprogram från 2012 finns hela
Kunskapsparken med och omfattar då ett landområde på
sammanlagt 165 hektar. Behovet av rekreationsområdets första
etapp beskrivs i Fördjupad översiktsplan för Brunnshög, som antogs
av kommunfullmäktige 2013. Utbyggnaden av parkområdets etapp 1
prövades sedan i detaljplan och den vann lagakraft 2016-10-18.
Lunds kommun förvärvade 2016 respektive 2018 mark av två olika
markägare för att kunna bygga den första etappen av parken.

Parken är en av de bärande delarna av hela utbyggnaden av
Kunskapsstråket och nordöstra Lund. En utbyggnad förväntas därför
av alla de byggaktörer och investerare som satsar i Brunnshög.
Kunskapsparken ger också förutsättningar att bygga tät bebyggelse i
kollektivtrafiknära lägen i de centrala delarna av Brunnshög, utan att
behöva ge avkall på rekreationsmöjligheter. För att klara det s k
tredjedelsmålet, att högst en tredjedel av resorna i Brunnshög görs i
egen bil, krävs en hög bebyggelsetäthet som ger korta avstånd till
kollektivtrafik och därmed gör den attraktiv. Genom att anlägga
parken går det att erbjuda lika mycket kvalitativ parkmark i
Brunnshög som i Lunds innerstad (20 kvm/inv). Brunnshögs siffra
ligger mellan 14 och 21 kvm/inv beroende på exploateringsgrad.
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Utöver att bli ett attraktivt besöksmål för Lunds kommuns invånare
så skapas också rekreationsmöjligheter för tillresande forskare till
MAX IV och ESS.
Ytterligare en viktig aspekt är att Kunskapsparkens första etapp ger
plats för hela Brunnshögs och Science Village Scandinavias, SVS,
dagvattenhantering. För att kunna starta byggnationen på SVS måste
dammarna finnas på plats för att kunna ta emot stadsområdets
dagvatten. Dammarnas huvudsakliga uppgift är att rena och fördröja
dagvatten, innan det släpps vidare till Glomsjön och Kävlingeån, men
dammarna kommer givetvis även att bidra med biologiska och
rekreativa värden.

Etapp 1 av rekreationsområdet Kunskapsparken i Brunnshög.

Byggkostnader
Utbyggnaden av Kunskapsparken finansieras genom
byggrättsförsäljningar på Lunds kommuns mark i Brunnshög.
Domkyrkan och Science Village Scandinavia bidrar också till
finansieringen via tecknade exploateringsavtal.
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Entreprenaden kommer utföras i enlighet med det
förfrågningsunderlag som har arbetats fram av Tyréns AB
tillsammans med Lunds kommun, Tekniska förvaltningen och VA
SYD. I upphandling ingår även arbeten med va-anläggningar för VA
SYDs räkning. Entreprenaden beräknas starta ht 2019 och pågå t o m
2021. Byggkostnaden för anläggandet av
rekreationsområdet/parken är kalkylerad enligt nedan:



Lunds kommun 84 000 000 kr (400 kr/m2)
VA SYD 3 500 000 kr.

Totalkostnad för entreprenaderna 87 500 tkr.
Byggkostnaderna ryms inom projektets totala exploateringsbudget
under hela utbyggnadstiden som idag uppskattas till 1 340 000 tkr
när 1 300 000 kvm bruttoarea byggs i den blandade staden med
bostäder, kontor, laboratorier, skolor, parkeringshus m m.
En särskild överenskommelse med VA SYD ska tas fram som reglerar
kostnaden för rekreationsområdet/parken inklusive
dagvattenanläggningen mellan Tekniska förvaltningen och VA SYD.
Kunskapsparkens kvadratmeterpris är 400 kr/kvm kan jämföras
med kostnaden för en fotbollsplan i konstgräs som är 500 kr/kvm.
Beräknade driftskostnader för parken är 950 tkr per år.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta
att

bevilja igångsättningstillstånd för anläggande av
Kunskapsparken, Brunnshög till en kostnad av 87 500 tkr

att

kostnaden finansieras av investeringsmedel för
Kunskapsparken,

Christoffer Nilsson

Carin Hillåker

Kommunkontoret
Kommundirektör

Kommunkontoret
Biträdande kommundirektör

Beslut expedieras till:
Akten, Kommunkontoret, Brunnshögsprojektet, tekniska
förvaltningen
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