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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. 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 ändra gällande detaljplan för att möjliggöra
kontorsbebyggelse samt höja byggnadsvolymerna i den norra halvan av
kvarteret Posthornet 1. Gällande detaljplan möjliggör byggrätter för
bostadsändamål i fem till sex våningar samt verksamheter i bottenplan.
Bostadsändamålet ersätts av kontor och centrumverksamhet, samt handel i
bottenvåningarna. Ändringen medför att våningshöjderna ändras och det
införs totalhöjder för att reglera byggnationens höjd. Att kvarteret får en
tydlig variation i både höjder och uttryck är viktigt. Detta för att bättre
efterlikna de klassiska stenstadskvarteren som finns på östra sidan om
järnvägen där variation, skala och funktioner blandas.
PLANDATA
Planområdets area: 3100 m2
BTA kontorsyta: ca 12000 m2
BTA kommersiell service: 350 m2
Antal bil-/cykelparkering: 98/249

Handlingar
Till detaljplanen finns följande handlingar:
 Plankarta med planbestämmelser och illustration
 Planbeskrivning (denna handling)
Övriga handlingar som ligger till grund för förslaget (tillgängliga på
Stadsbyggnadskontoret):
PM Riskanalys avseende olyckor med farligt gods från Briab Brand och
Riskingenjörerna AB 2019-09-03
Grön resplan för Posthornet 1, Trivector 2019-10-23
Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900
Standardförfarande tillämpas då förslaget till detaljplan är förenligt med
översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande och inte bedöms
vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.
Vidare bedöms förslaget till detaljplan inte medföra betydande
miljöpåverkan.
Medverkande
Planarkitekt: Christoffer Lindskov
Planchef: Ole Kasimir
Trafikplanerare: Christoffer Karlsson
Stadsarkitekt: Malin Sjögren
Stadsantikvarie: Henrik Borg
Lantmäteriingenjör: Kristin Håkansson
Exploateringsingenjör: Cecilia Johansson
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På fastighetsägarens uppdrag har Kamikaze arkitekter tagit fram förslag till
nya byggnader samt illustrationer. Illustrationen på första sidan är utförd av
Kamikaze arkitekter.

Plansökande
Bastionen Malmö AB c/o Wihlborgs Fastigheter AB har ansökt om
detaljplaneändring för del av Posthornet 1.
FÖRUTSÄTTNINGAR
Tidigare ställningstaganden
Planprogram

Programillustration till Sockerbruksområdet. Flygfoto: Ingvar Nilsson,
stadsbyggnadskontoret Illustration/montage: Dominik Darasz, DKD Perspektiv

Planförslaget utgör en del av stadsförnyelsen inom Sockerbruksområdet
(Fabriksgatan, Västra Spoletorp och Lerbäck.)
Visionen för Sockerbruksområdet är att låta stenstaden ta klivet över
järnvägen och att även på den västra sidan bygga stad i klassisk mening,
med dess variation i form och innehåll. På så sätt kan stadskärnan utvidgas
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och nya attraktiva bostäder och arbetsplatser skapas. Stenstadens täthet,
skala och varierade utbud eftersträvas.
Detaljplaner
Planansökan rör den norra delen av fastigheten Posthornet 1. Det finns en
gällande detaljplan, 1281K-P95 från 2014-04-25, som medger bostäder i fem
till sju våningar samt handel i bottenplan i hörnorna mot Sockerkokaregatan.
Det finns även en generell bestämmelse som möjliggör centrumverksamhet
bottenplan i hela kvarteret.
Detaljplanen innehåller även utformningsbestämmelser. Genomförandetiden
för gällande detaljplan går ut 2020-05-15.

Detaljplan för Posthornet 1. Planområdet är markerat med röd streckad linje.

Dagvatten
Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram en dagvattenplan
för Lunds kommun, antagen av kommunfullmäktige 2018-03-22.
I stort sett allt dagvatten i Lunds kommun rinner till Höje å och Kävlingeån
via dagvattenledningar, diken och små vattendrag. Vattendragen, som
fungerar som dagvattenrecipienter, har i dagvattenplanen klassificerats efter
hur stort flöde och vilka mängder av närsalter och föroreningar recipienterna
kan tåla/ta emot beroende på deras speciella förutsättningar.
Vattenmyndigheten har fattat beslut om statusklassificering och
miljökvalitetsnormer för vattendragens ytvatten.
Planområdet ingår i avrinningsområdet Höje å. Enligt dagvattenplanen är
Höje å känslig för ökad vattenföring och närsalter samt mycket känslig för
föroreningar. Enligt Vattenmyndighetens beslut om statusklassificering och
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miljökvalitetsnormer för ytvatten har Höje å dålig ekologisk status med
kravet att uppnå god ekologisk status 2027. Den kemiska ytvattenstatusen
(exklusive kvicksilver) är bedömd som god.
Riksintresse för kommunikationer
Området berörs av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§
miljöbalken. Samtliga spår och spåranläggningar som tillhör stamnätets
infrastruktur samt vissa länsjärnvägar utgör mark- och vattenområden av
sådan betydelse för järnvägssystemet att de är av riksintresse för
kommunikationsanläggningar, enligt 3 kap. 8§ miljöbalken.
Avgränsningen inkluderar de stationer för resandeutbyte och bangårdar för
godshantering och övriga spåranslutningar som behövs för att säkerställa
transportfunktionen.
Riksintresse för kulturmiljövård
Området berör riksintresse för kulturmiljövård rörande Lunds stadskärna
M:K 87.
Planområdet är beläget i närhet av järnvägen och har tidigare använts för
blandad bebyggelse, verksamheter och lager.
Plandata och markägoförhållanden

Planområdet är en del av fastigheten Posthornet 1.

Planområdet omfattar den norra delen av fastigheten Posthornet 1.
Fastigheten är i privat ägo.
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Befintlig stadsbild och markanvändning

Planområdets läge på ortofoto

Den norra delen av fastigheten Posthornet 1 har stått obebyggd och använts
som parkeringsplats och byggarbetsplats. Under tiden då den södra halvan
av kvarteret byggts ut har det varit upplag på platsen.

Planområdet är beläget på en lucka i kvarterstrukturen mot järnvägsområdet.

Historik
Marken väster om järnvägen i Lund planlades inte i samma takt som övriga
innerstaden och därmed fanns möjlighet att bygga enklare och billigare och
tomtavstyckningar kunde påbörjas snabbt. Längs Bruksgatan som tangerar
planområdets östra sida, uppfördes en rad tvåvåningshus cirka 1877.
Dessa har dock sedan länge rivits och ersatts av funktioner för järnvägen
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samt den postterminal som uppfördes 1982. Postterminalbyggnaden revs i
samband med nybyggnationen på den södra delen av fastigheten 2016.
Kulturmiljö
Arkeologi
Den planerade exploateringen berör inga kända fornlämningar.
Service
Kommersiell service
I Sockerbruksområdet finns en variation av verksamheter som innefattar
restauranger, hälsovård, butiker och gym. Närheten till Lunds stadskärna
gör också att planområdet får tillgång till ett mycket stort utbud av service.
Allmän service
Norr om planområdet ligger Lerbäckskolan. Inne i stadskärnan finns
flertalet skolor, förskolor och vårdfunktioner.
Trafik
Från Öresundsvägen och Bryggaregatan leds biltrafik in till Fabriksgatan,
Sockerkokaregatan och Bruksgatan. Cykeltrafik angör både från
cykelstråket i Bjeredsparken och över järnvägsområdet via Skyttelbron.
Närheten till Lund C gör att tillgängligheten till kollektivtrafik är mycket
god.
Farligt gods
Lunds centralstation har en anslutning till södra stambanan söderut och
anslutning till Västkustbanan och södra stambanan norrut. Den
huvudsakliga godstrafiken går på södra stambanans genomgående spår.
Dessa är spår 2 söderut, och spår 4 norrut. Godståg kan också ledas in på
övriga spår då andra tåg behöver ges företräde. En viss andel av
godsvagnarna och tågen tillåts frakta farligt gods på spåren.

Avstånd till södra stambanans spår 4 i förhållande till Posthornet 1.
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Natur
Natur, park och vegetation
Planområdet ligger i närheten av Bjeredsparken som är en viktig tillgång för
området och som varit en utgångspunkt för hur Sockerbruksområdet
utformats.
Parken fungerar som en attraktiv närpark för boende och verksamma i
Sockerbruksområdet.
Markföroreningar
Området har tidigare använts för järnvägsändamål med lokstallar och rälsar
som har genomkorsat fastigheterna. Detta kan föranleda att marken behöver
saneras i samband med nybyggnation. Planområdets genomförande
förutsätter uppförande av underjordiskt garage och nyetablering av
gatumark. I samband med dessa markarbeten hanteras eventuella
föroreningar.
Markradon
Baserat på översiktlig radonkartläggning klassificeras planområdet som
lågriskområde.
Luftföroreningar
Miljökvalitetsnormerna, MKN, för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken
gäller för svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM10).
I Lunds kommun har beräkningar gjorts för kvävedioxidhalten och PM10.
Inom planområdet ligger halterna av kvävedioxid och PM10 under
riktvärdena enligt MKN.
Teknisk försörjning
Området tangeras av och genomkorsas av kraftledningar. Delar av denna
infrastruktur ger elförsörjning till Trafikverkets ställverk vid
järnvägsområdet.
Ledningar för vatten och avlopp är belägna under Sockerkokaregatan.
Fjärrvärmeledningar går under Fabriksgatan, norr om planområdet.
Lunds Renhållningsverk ansvarar för renhållningen inom Lunds kommun.
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PLANFÖRSLAG
Planens syfte
Detaljplanens syfte är att möjliggöra kontorsbebyggelse samt höja
byggnadsvolymerna i den norra halvan av kvarteret Posthornet 1. Detta
möjliggör fler verksamheter i Sockerbruksområdet och bidrar till att
området blandas upp i högre utsträckning.
Planförslaget utgör en del av stadsförnyelsen inom Sockerbruksområdet
(Fabriksgatan, Västra Spoletorp och Lerbäck.)
Visionen för Sockerbruksområdet är att låta stenstaden ta klivet över
järnvägen och att även på den västra sidan bygga stad i klassisk mening,
med dess variation i form och innehåll. Stadskärnan kan utvidgas och nya
attraktiva bostäder och arbetsplatser skapas. Stenstadens täthet, skala och
varierade utbud eftersträvas.
Lund C med sitt centrala läge för kollektivtrafik i staden och regionen har en
central roll för kvarteret. Planområdet är beläget precis norr om Skyttelbron
och den nya bebyggelsen blir en tydlig markör över stadens expansion
väster om spåren.
Planförslaget innefattar:
 Gällande detaljplan ändras från bostadsändamål till kontorsändamål med
möjlighet att uppföra lokaler i bottenplan.
 På två platser föreslås lokaler i bottenvåningen för endast handel eller
restaurangändamål.
 Byggnadshöjden ändras från 5-7 bostadsvåningar (17-25 meter högt) till
3-7 kontorsvåningar med byggnadshöjder mellan 14 och 33 meter.
 Underjordiskt parkeringsgarage uppförs och byggs ihop med befintligt
garage i den södra delen av kvarteret.

Vy över kvarteret sett från ovan (illustration: Kamikaze arkitekter)
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Vy från Sockertorget mot de nya kontorshusen (illustration: Kamikaze arkitekter)

Övergripande karaktär och disposition
Den norra halvan av kvarteret Posthornet blir den sista byggstenen i
Sockerbruksområdet och avslutar kvartersstrukturen. Byggnaderna föreslås
få ett varierat uttryck för att bryta ner de storskaliga fasadpartierna som
annars syns på närbelägna kontorshus såsom kommunhuset Kristallen, och
den nya tingsrätten. Kvarteret har 3-5 kontorsvåningar förutom det
nordöstra hörnet som går upp i 7 våningar. Hörnet samspelar med höjderna
på kontorshuset i kvarterets södra del samt Kristallen och tingsrätten. Längs
Sockerkokaregatan trappas kvarteret ner med byggnadsvolymer som är 3-4
våningar höga, med de lägsta partierna i hörnet mot Sockertorget.
För att ge ett stadsmässigt gaturum förläggs byggnadsvolymerna nära
förgårdsmark längs Sockerkokaregatan. Det är dock viktigt att låta de
nyplanterade gatuträden få plats att utvecklas.
Hörnet mot Sockertorget samt det sydvästra hörnet mot befintligt
kontorshus, förses med lokaler i bottenvåningen. Entrépartier kommer att
finnas längs hela fasaden mot Sockerkokaregatan. Entréer kommer också att
finnas mot Fabriksgatan och Bruksgatan.
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Vy längs Sockerkokaregatan där kvarteret tydligt trappas ner mot gaturummet för
att anpassa till omgivningens skala. (Illustration: Kamikaze arkitekter)

Kvarterets östra fasad ges ett varierat uttryck och förses med entréer och
blandade funktioner. Eftersom kvarteret har en långsida utåt järnvägen och
många besökare till Lund färdas denna väg, krävs att byggnadens fasad får
en omsorgsfull gestaltning och en tydlig variation i skala.

Vy från öster över hela kvarteret Posthornet. De röda byggnaderna är nytillskottet
som möjliggörs via denna detaljplaneändring.
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Illustrationsplan föreställande planförslaget och dess förhållande till omgivningen
i Sockerbruksområdet

Markanvändning och gestaltning
Kommersiell service
För att åstadkomma den stadsmässighet och det stadsliv som eftersträvas i
området regleras med planbestämmelser att lokaler för handel, service och
restaurangverksamhet m.m. ska finnas i strategiska lägen i stadsdelen. I
detta kvarter innebär det att lokaler i bottenvåningen ska placeras i det
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nordvästra hörnet mot Sockertorget samt i det sydvästra hörnet av kvarteret.
I övrigt möjliggörs lokaler i bottenplan i hela kvarteret, men det är inte en
tvingande bestämmelse.

Kvarterets våningshöjder samt funktioner

Utformning
För att åstadkomma ventilationsrum ovanpå kontorshuset föreslås två
teknikutrymmen som integreras med husets arkitektoniska uttryck. Det ena
föreslås ligga i en höjd byggnadsdel i kvarterets västra sida. I kvarterets
uppstickande nordöstra hörn möjliggörs ett teknikrum under taket, förutsatt
att taket lutar.
Föreslagen planbestämmelse VII möjliggör uppförande av sju våningar på
hörnpartiet i den nordöstra delen av kvarteret. Bestämmelsen p1 möjliggör
att ett av hörnen kan vara högre för att inrymma fläktinstallationer. Detta
innebär att det sydvästra hörnet på sjuvåningsdelen tillåts gå upp till 33,5
meters höjd för att inrymma teknikrummet. Detta är under förutsättning att
taket lutar ned mot nordöst där den maximalt tillåtna höjden endast är 30,5
meter.

Hörnpartiets våningshöjder och lutande tak
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Trafik
Gångtrafik- och cykeltrafik

Gång‐ och cykeltrafik i närhet till planområdet

Gång- och cykelvägar runt planområdet är väl utbyggda och
sammanlänkade med stadens övergripande stråk. Det finns en länk över
järnvägsområdet som går via Skyttelbron. Vidare finns ett cykelstråk längs
Bjeredsparkens östra sida som löper i nord-sydlig riktning.
Cykelparkering föreslås ske inomhus centralt i kvarteret och vara synligt
från gatumiljön mot Sockerkokaregatan. Detta gör att cykelparkeringen blir
snabbt tillgänglig och skyltas ut mot gatan.
Kollektivtrafik
Planområdet är beläget precis invid Lund C med en mängd tågavgångar
varje timme både i norrgående och södergående riktning. Vid Clemenstorget
finns stadsbuss och regionbuss samt, inom kort, spårvägstrafik. Vidare finns
tillgång till taxi och fjärrbuss.
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Biltrafik

Föreslagen trafikförsörjning

Eftersom kvarteret ansluter till befintligt trafiknät förutsätter genomförandet
av detaljplanen ingen utbyggnad av lokalgator eller dylikt. Den
huvudsakliga tillfarten till Bruksgatan sker via Vävaregatan och
Fabriksgatan. Entréer och tillfällig angöring till dessa sker i huvudsak via
Sockerkokaregatan. Nedfart till parkeringsgaraget sker från Bruksgatan.
Parkering
Gällande parkeringsnorm ska tillämpas.
Efterfrågan enligt parkeringsnorm är 8 bilplatser och 20 cykelplatser per
1000 kvadratmeter BTA kontor. För centrumverksamhet saknas ett
parkeringstal att förhålla sig till, men samma parkeringstal föreslås för
bilparkering (8 platser per 1000 kvm BTA). För cykelparkering föreslås
samma parkeringstal som för handelsfunktioner vilket är 30 platser per 1000
kvm handel.
Detta ger en samlad parkeringsefterfrågan på 98 bilparkeringsplatser samt
249 cykelplatser.
Bilparkering föreslås ske underjordiskt i ett parkeringsgarage som byggs
ihop med det befintliga garaget som redan finns under den södra delen av
kvarteret. Samma in- och utfart kan användas mot Bruksgatan.
Cykelparkeringsplatser kan placeras på innergård samt inomhus.
Grön resplan
Trivector AB har på uppdrag av exploatören tagit fram en grön resplan med
åtgärder för minskad användning av bil för arbetspendling till de nya
kontoren. Detta för att minska efterfrågan på bilparkeringar genom att
uppmuntra och skapa goda förutsättningar för resande med andra färdmedel
(i huvudsak cykel och kollektivtrafik). Med en grön resplan vars åtgärder
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säkerställs och genomförs kan det vara möjligt att reducera efterfrågan på
bilparkering med så mycket som 30 %.
Detta skulle sänka kravet på bilparkering till 68 platser. Garaget under
kvarteret beräknas kunna inrymma 76 bilparkeringsplatser.
Rapporten redovisar en rad åtgärder som kan samlas i fyra kategorier:
-

-

-

-

Åtgärder på övergripande nivå. Dessa innefattar organisation för
framgångsrikt genomförande och efterlevnad av grön resplan.
Exempelvis utse mobilitetsansvarig som kontaktperson i organisationen,
informationsåtgärder till hyresgäster, tecknande av gröna hyresavtal för
nya hyresgäster.
Åtgärder för ökad attraktivitet för cykeln som färdmedel vid
arbetspendling och tjänsteresor. Exempelvis planera in goda
cykelparkeringsmöjligheter, laddningsmöjlighet av elcyklar, cykelpool,
förmånscyklar, placera ut cyklar och implementera bokningssystem,
tillhandahålla underhåll av cyklar mm.
Kollektivtrafikåtgärder för att synliggöra möjligheterna att resa
kollektivt och uppmuntra till ökat kollektivtrafikresande vid
arbetspendling och tjänsteresor. Exempelvis installera monitorer i
huvudentréer med reseinformation, erbjuda prova-på-biljetter inom
kollektivtrafiken.
Åtgärder direkt kopplade till biltrafik och bilparkering för att minska
efterfrågan på bilparkering och möjliggöra tjänsteresor med bil men utan
krav på arbetspendling med bil. Exempelvis utveckla betalsystem med
marknadsmässig prissättning för parkering, införa tjänstebilpool mm.

Om inte ovan nämnda åtgärder genomförs eller reduceringen av
parkeringsnormen kan ske behöver samtliga 98 bilparkeringsplatser lösas i
närområdet. Detta kan ske genom exempelvis friköp av andra
parkeringsplatser.
Teknisk försörjning
Energiförsörjning, tele, vatten- och avlopp samt renhållning
Kvarteret kan anslutas till befintliga system för energiförsörjning, tele samt
vatten och avlopp. Dessa är belägna under Sockerkokaregatan.
Utformning och utrymme för avfallshanteringen samt framkomlighet för
sophanteringsfordon ska ske i samråd med Lunds Renhållningsverk och
redovisas i samband med ansökan om bygglov. Förslagsvis hanteras detta
från Bruksgatan.
Vatten-, avlopp- och dagvattenhantering
Området ligger inom verksamhetsområde för VA.SYD som ansvarar för att
ta hand om dagvattnet.
Dagvattenhantering bedöms kunna hanteras av ledningssystem i
Sockerkokaregatan samt via fördröjning i den mån det är möjligt inom
kvartersmark. Planen innebär att redan hårdgjord kvartersmark nyttjas för
ny bebyggelse. Den höga exploateringen och det centrala läget gör att det
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inte finns plats för större öppna fördröjningsmagasin. Ytterligare fördröjning
kan åstadkommas genom att förse byggnadskropparna med exempelvis
gröna tak, och anordna fördröjning via kassetter intill byggnadskroppen.
Fördröjningen av dagvattnet ska reglera att det som mest släpps ut 40 liter
per sekund och hektar till det allmänna dagvattensystemet, vilket regleras i
exploateringsavtal.
Anläggningen dimensioneras för 10-årsregn.
Räddning
Planområdet är beläget inom centrala Lund och insatstider bedöms vara
normala.
Avvägning mellan motstående intressen
Detaljplanen avser ändra en gällande detaljplan för bostadsbebyggelse för
att möjliggöra uppförande av kontorsändamål, samt nya våningshöjder.
Detta kommer att förändra utblickar och ljusförhållanden för närbelägna
kvarter. Det är ett allmänt intresse av att möjliggöra verksamheter i
Sockerbruksområdet, för att variera ett område som domineras av
bostadsändamål. Anpassningen till platsen anses ske varsamt och avviker
inte nämnvärt från den gällande detaljplanens byggnadshöjder.
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).
Avtal
Exploateringsavtal ska upprättas innan föreslagen detaljplan antas.
Tekniska och ekonomiska åtgärder
Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av allmänna
anläggningar
Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar nyanläggs/byggs om:




Anslutning till VA-nät och eventuell kapacitetsförstärkning bekostas av
exploatör. VA-Syd utför arbetet om det skulle visa sig vara nödvändigt.
Anslutningsavgift till energiförsörjningssystemet och utbyggnad av
nödvändiga nätstationer utförs av Kraftringen och bekostas av exploatör.
I de fall Sockerkokaregatan behöver ombyggnad som följd av
detaljplanens genomförande bekostas detta av exploatör.
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Färdigställande av Fabriksgatan och Bruksgatan i anslutning till
kvarteret utförs av Lunds kommun och bekostas av exploatör.

Inlösen, ersättning
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har
fastighetsägare rätt till ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte
utnyttjas.
Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildningsåtgärder
Ett genomförande av detaljplanen erfordrar ingen fastighetsbildning.
KONSEKVENSER
Konsekvenser som följd av avvägningar mellan motstående
intressen
Eftersom detaljplanen möjliggör en ändrad användning till kontor från
bostadsändamål förändras också hur området används över dygnets timmar.
Bostäder befolkas kvällar och helger, och uppvisar en annan typ av stadsliv.
Detta spelar roll för hur kvarteret upplevs ur en social aspekt. Kontor kan
upplevas som stängda och tomma på de timmar de inte är användning.
Trafikförsörjningen till kvarteret bedöms inte påverkas nämnvärt av
ändringen.
Av utförda skuggstudier uppvisas ingen negativ skuggverkan på
omgivningen till följd av ändringen.
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
genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en miljöbedömning
enligt 6 kap miljöbalken.
Riksintresse för kommunikationer
Området berörs av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§
miljöbalken.
I detta fall bebyggs en fastighet i nära anslutning till spårområdet.
Planförslaget bedöms inte äventyra framtida användning av spårområdet
eller utbyggnad av Lund C.
Riksintresse för kulturmiljövård
Området berör riksintresse för kulturmiljövård rörande Lunds stadskärna
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M:K 87.
Planområdet är beläget i närhet av järnvägen och har tidigare använts för
blandad bebyggelse, verksamheter och lager. Det bedöms med hänsyn
till byggnadernas höjd om fem till sju kontorsvåningar att en viss påverkan på
stadslandskapet med siktlinjer mellan kvarter och in mot Lund kan komma att
ske. Bebyggelsen passas in som en sista pusselbit i utbyggnaden av
Sockerbruksområdet där omgivande byggnader redan har tongivit områdets
läge i Lund med volym och färgsättning. Detta kvarter avviker inte från
omgivande höjder utan har till största del underordnats omgivningens skala.
Hörnpartiet som är sju kontorsvåningar samspelar väl med kvarterets redan
uppförda kontorshus samt med kommunhuset Kristallen, vilka båda är sju
våningar.
Detaljplanens genomförande bedöms ej inverka negativt på riksintresset.
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 Höje å. Planområdet består i
dagsläget av hårdgjord mark. Vid en nybyggnation bedöms därför det ökade
tillskottet av dagvatten inte vara så storskaligt. Eftersom det finns
begränsade möjligheter till dagvattenhantering inom planområdet kommer
eventuellt ett litet ökat tillskott komma till Höje å, men i sammanhanget
bedöms detta inte på ett påtagligt sätt påverka vattendraget.
Markradon
Baserat på genomförda mätningar klassificeras området som lågriskområde.
Markföroreningar
Området har använts för diverse järnvägsändamål och bedöms inneha
markföroreningar. Sanering bekostas av exploatör.
Arkeologi
Området innehåller 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 20
mars kl.10,12 och 15 samt sommarsolståndet 21 juni kl. 10, 12 och 15.
Studierna tyder inte på någon besvärande skuggbild för närbelägna
fastigheter. Det är endast morgonsolen under vinterhalvåret som delvis
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hamnar på den västra bostadsfastighetens fasad. Men den bedöms inte vara
av besvärande karaktär med hänsyn till kvarterstrukturen i området och det
centrala läget i staden.

Solförhållanden midsommar kl 10, kl 12 samt kl 15

Solförhållanden vårdagjämning kl 10, kl 12 samt kl 15

Närbild för hur skuggbildningen kl 10:00 vid vårdagjämning påverkar grannkvarteret.
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Hälsa och säkerhet
Planförslaget bedöms inte nämnvärt förändra trafikförhållanden till
kvarteret. Eftersom detaljplaneändringen innebär att kontor kan uppföras
istället för bostäder ställs lägre krav rörande ljudmiljön på innergård och
liknande platser. Säkerställande av god ljudnivå inomhus kontrolleras och
redovisas i samband med bygglov.
Planområdet ligger cirka 40 meter från rekommenderad färdväg för farligt
gods. Planområdet ligger delvis inom uppmärksamhetsavstånd enligt
”Bebyggelseplanering och farligt gods - Strategi för bebyggelseplanering
intill rekommenderade färdvägar för transport av farligt gods, antagen av
byggnadsnämnen 2015-11-19”.
På uppdrag av exploatören och stadsbyggnadskontoret har ett uppdaterat
material rörande riskerna med närhet till spårområdet framtagits av Briab
Brand och Riskingenjörerna AB.
Rapportens slutsatser redovisas härefter.

-

-

Vall/mur alternativt dike med djup på 30 centimeter ska uppföras utmed
sidan av järnvägsområdet mot järnvägsspåren, för att skydda mot
spridning av pölbränder.
Fasader inom 15 meter från invallning och som vetter mot spår 6 ska
utföras i brandteknisk klass.
Byggnader ska vara möjliga att utrymma västerut. Utrymningsvägar
måste säkerställas.
Byggnader ska förses med centralt avstängningsbar ventilation, samt
med gasindikatorer vid tilluftsaggregaten.
Om byggnader uppförs inom 20 meter från spår 6 ska urspårningsskydd
anordnas
Fasad i brandteknisk klass kan uppfyllas antingen genom material som
uppfyller lägst brandteknisk klass EI 30 med fönster utförda i EW 30
alternativt kan fasaden utföras i obrännbart material med fönster i EW
30.
Friskluftsintag bör placeras minst 8 meter ovan mark.

Sociala konsekvenser
God bebyggd miljö
Planförslaget innebär att den västra sidan av Lunds stadskärna kan få en
större andel verksamheter som i sin tur kompletterar Sockerbruksområdet
som domineras av bostadsbebyggelse.
Barnperspektivet
Barn bedöms inte påverkas av planförslaget. Fastigheten används i sitt
nuvarande tillstånd som markparkering och upplag. Den kommer att
iordningställas för kontor, och verksamheter. Den iordningställda miljön
kommer att bidra till ökad aktivitet och trygghet på platsen under dygnets
alla timmar.
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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 byggnads- och markprojekteringen och
därmed vid kommande bygglovprövning.
Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas.

STADSBYGGNADSKONTORET I LUND

Ole Kasimir
Planchef

Christoffer Lindskov
Planarkitekt
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