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Markanvisning för Serneke på fastigheten del av
Östra Torn 27:2
Sammanfattning
Serneke har under en längre tid utvecklat ett nytänkande projekt för
bostäder, verksamheter och service vid Brunnshögstorget. Förslaget
omfattar två kvarter med flera huskroppar av varierad storlek och
höjd. För att spara åkermark, skapa underlag för synergier mellan
verksamheter och ge förutsättningar för ett levande torg kommer
cirka 50 000 kvadratmeter bostäder att skapas i tre högre hus, varav
det högsta planeras nå 35 våningar, plus takterrass.
Serneke beviljades en markreservation av kommunstyrelsen 201805-02. Sedan dess har flera olika utredningar gjorts för att undersöka
lämpligheten av ett byggprojekt i denna storleksordning på
Brunnshögstorget.
Nästa steg är nu ett förslag om markanvisning, som innebär att
marken är reserverad med ensamrätt åt Serneke under 36 månader
för att möjliggöra en fortsatt utveckling av förslaget. Arbetet med
detaljplanen föreslås också att inledas för att möjliggöra ett
genomförande.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 24 november 2019
Markanvisningsavtal
KSAU Protokollsutdrag Strategisk samhällsplanering 2019-11-18
KSAU Plan § 31
Sernekes förslag Brunnshögstorget den 15 maj 2019 (Utgör även
bilaga 1 i Markanvisningsavtal)
Kommunstyrelsens beslut den 2 maj 2018, KS §135
Tekniska nämndens beslut den 14 mars 2018, § 60, jämte bilaga
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 22 februari 2018, TN
2018/167
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Barnets bästa
Beslutet påverkar barn/unga. Stadsutveckling i syfte att skapa fler
bostäder får anses ha positiv effekt för barn och unga. I
detaljplaneprocessen kommer hänsyn tas till barns intressen, behov
och situation i enlighet med barnkonventionen.

Ekonomiska konsekvenser
Markanvisningen är första steget till försäljning av byggrätten.
Värdering av byggrätten, i enlighet med Sernekes förslag, har utförts.
En försäljning av byggrätten till Serneke ger Lunds kommun en
intäkt om 158 miljoner kronor. Övriga villkor framgår av
Markanvisningsavtalet. Serneke står även kostnaden för
framtagande av detaljplan med tillhörande utredningar och
undersökningar.

Miljömässiga konsekvenser
Hållbarhetsambitionerna inriktas speciellt mot den sociala
hållbarheten. Delningsekonomi och bekämpning av ofrivillig
ensamhet står i fokus. Den ekologiska hållbarheten handlar i
projektet mest om att hushålla och dela ytor, men också om att bygga
för ett boende utan egen bil. Den ekonomiska hållbarheten tangeras
också i en delandeekonomi. En hållbarhetsöverenskommelse
kommer att tas fram i dialog med Lunds kommun och vara en bilaga
till köpekontraktet. Där kommer tydliga åtaganden att göras inom
hela hållbarhetsområdet enligt det dialog-PM som används i samtliga
markanvisningar i Brunnshögsområdet.
Vindstudier har genomförts och vissa justeringar har gjorts av
fasader och byggnadskroppar för att minska vindhastigheterna.
Aktuellt förslag bidrar inte till någon väsentlig ökning av vinden
kring Brunnshögstorget. För att säkerställa bästa möjliga
vindförhållanden kommer ytterligare vindstudier utföras under projektets
gång.
Även skuggstudier har gjorts vilka visar att byggnadsvolymer i
föreslagen höjd ger skuggning, främst norr och öster om kvarteren.
Det högsta huset ger skuggverkningar även på längre avstånd, men
de vandrar relativt snabbt vidare över bebyggelsen och ger ingen
varaktig slagskugga.
Det höga markutnyttjandet sparar värdefull jordbruksmark
samtidigt som koncentrationen av bostäder och verksamheter ökar
intensiteten på Brunnshögstorget.
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Brunnshögs strukturplan innehåller såväl trevånings radhus som
högre hus, vilket ger en varierad stadsbild. Satsningen på några
högre hus kan minska exploateringstrycket på omgivande
fastigheter, så att en trivsam och varierad stadsbild skapas, där
hushöjder på 5-6 våningar dominerar och några högre hus höjer
genomsnittsexploateringen.

Ärendet
I den nordöstra delen av Lund, runt de två forskningsanläggningarna
MAX IV och ESS, växer den nya stadsdelen Brunnshög fram. En
innovativ, inkluderande och mångfacetterad stadsdel som innehåller
bostäder, service och arbetsplatser, där det på sikt kan komma att bo
och arbeta uppemot 40 000 personer.

En samling hus i olika höjd invid torget utgör Sernekes förslag till bebyggelse
vid Brunnshögstorget. Det högsta huset är 35 våningar, plus en publikt
tillgänglig takterrass. Bild från Sernekes förslag, Semrén & Månsson
arkitektkontor.

Brunnshög kommer ha omkring 800 nyinflyttade personer om året,
med varierande ekonomiska förutsättningar, livssituation,
platsanknytning, ålder och ursprung. En snabbt växande stadsdel
innebär utmaningar, där behovet är stort av trygga och kreativa
miljöer där vi vill vara, växa och utvecklas.
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För att möta dessa utmaningar har Serneke tillsammans med
arkitektfirman Semrén & Månsson utvecklat ett nytänkande förslag
kring Brunnshögstorget som fokuserar på synergieffekter i möten
mellan boende, verksamma och besökare. Tillsammans med andra
fastighetsaktörer vill de bidra till en tät stadsdel med ett byggprojekt
med ett diversifierat utbud av offentliga rum och lokaler där
människor med olika ursprung och förutsättningar kan mötas.
Kvarteren består i huvudsak av bostäder, som tillsammans med ett
varierat utbud av service, kreativa mötesplatser och handel skapar
synergieffekter för området och stadsdelen som helhet. För att
åstadkomma ett levande torg som upplevs tryggt dygnet runt, krävs
utöver ett varierat utbud även ett större bostadsutbud som kan
skapa liv under dygnets lugnare timmar.

Stadsbilden
Förslaget omfattar två kvarter med en varierad sammansättning av
huskroppar i olika höjd. Byggnaderna bildar, tillsammans med den
planerade dagligvarubutiken, en stark enhet kring torget. 50 000
kvadratmeter bostads- och verksamhetsytor skapas. De tre högre
huskropparna markerar viktiga siktlinjer mot omgivningen och ger
tillsammans en tydlig orienterbarhet i stadsdelen, det högsta huset
planeras nå 35 våningar. Kvarteren är medvetet gestaltade för att
bryta ner skalan från de högre huskropparna. Kring torget är den
lägre, mänskliga skalan i fokus och de högre byggnaderna ligger
därför tillbakaskjutna, så att lägre byggnadsdelar blir de
framträdande, i människors ögonhöjd.

Flera högre hus i grupp bildar en varierad kvartersstruktur där det högsta
huset blir mindre av en monolit . Bild från Sernekes förslag, Semrén &
Månsson arkitektkontor.
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Varierad skala som trappar ner mot torg. Den högre skalan skapar
orienterbarhet i nordöstra Lund. Den lägre skalan närmast torget är
anpassad för att skapa ett mer småskaligt torgrum. Bild från Sernekes
förslag, Semrén & Månsson arkitektkontor.

Byggnadshöjden på 35-våningshuset, drygt 100 meter, gör det till det
högsta huset i Lund. Dagens högsta byggnad är Ideon Gateway , 74 m
högt. Studier har gjorts av stadssilhuetten och byggnaden kommer
att synas på långt håll, till exempel från Dalby, Bjärred och från E22
på väg söderut mot Lund. Byggnaden kommer däremot inte att
kunna ses från Lunds mer centrala delar, annat än från takterrasser
och balkonger.
Efter markreservationen har höjden studerats ytterligare och
bedöms vara acceptabel med hänsyn till stadssilhuetten. Höjden har
valts efter en samlad bedömning av konsekvenser för stadsbild och
ekonomi. Största möjliga slankhet har eftersträvats för att få goda
proportioner. Denna ambition har fått vägas mot behov av
tillräckliga våningsytor för att skapa en rimlig ekonomi för dyra
installationer som hissar, brandskydd mm. Andra krav, till exempel
på kraftigare konstruktion vid högre hus och utrymningsmöjligheter,
har också spelat in. Byggnadens form ger också konsekvenser för
vinden och skuggning av omkringliggande mark och fastigheter.
Efter att ha studerat och sammanvägt alla dessa aspekter har ett
våningsantal på 35 våningar valts.
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Byggnadsändamål
Byggnaderna kommer att ha ett mycket brett sammansatt nyttjande.
Bostads-, verksamhets- och serviceändamål kommer att blandas,
liksom upplåtelseformer.
Bostäderna kommer att dominera, och här planeras för såväl
smålägenheter för yngre, såväl som äldreboenden. Men också mer
flexibla boenden för familjer (s k plastfamiljer) och andra med
skiftande ytbehov. Genom att studera möjligheter till delade
funktioner kan bostäderna troligtvis krympas. Nackdelar med
kategoriboenden kan minska om de olika specifika boendeformerna
kombineras och kanske delar vissa ytor i en och samma byggnad.
Mer konventionella bostäder, hyresrätter och bostadsrätter kommer
utgöra merparten av utbudet.
Utöver bostäder kommer det att finnas betydande ytor för s k coworking. Det är kontors- och möteslokaler där användarna hyr en
arbetsplats per timme/dygn/månad. Det gör det möjligt att
kombinera boende och arbete – det finns en avskild arbetsplats att
tillgå, där också andra arbetar och lokalerna erbjuder den service
och de mötesrum som också kan krävas. På kvällar och helger kan
lokalerna användas för fler ändamål, till exempel umgänge eller
läxläsning.
Sammanlagt innehåller förslaget cirka 2500 kvadratmeter ytor för så
kallade publika verksamheter. Det kan handla om kulturella
verksamheter – musik, konst, teater, film, dans, yoga. Men också
föreningslokaler och andra kreativa/innovativa verkstäder och
ateljéer. Målet för Serneke är att skapa en ny destination i Lund där
de publika funktionerna skapar synergier till övriga verksamheter i
byggnaden, runt torget och resten av stadsdelen. Det är
verksamheter vars intäkter i vissa fall inte räcker för att klara de
hyresnivåer som tas ut för butiker mm, utan kostnader kan komma
att behöva omfördelas inom fastigheten.
Lokalprogrammet innehåller också cirka 2200 kvadratmeter för
traditionell handel och service.
Det högsta planet kommer att vara öppet för allmänheten som en
takterrass och där kan det vara möjligt att det blir någon form av
enklare servering.
Genom projektets storlek ges möjligheter att kombinera ändamål,
omfördela kostnader och möjliggöra ett nytt utbud av bostadstyper,
verksamhets- och servicelokaler.
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Bild från Sernekes förslag, Semrén & Månsson arkitektkontor.

Annat utvecklingsarbete
Under 2018 ledde Lunds kommun det Vinnovafinansierade projektet
Bridge the gaps. Lundabor bjöds in till en medborgardialog med syfte
att hitta attraktioner och funktioner för Brunnshögstorget.
Systemgränsen sattes i bottenvåningarnas lokaler och
fastighetsaktörerna kring torget medverkade i projektet, liksom
Lunds universitet m fl. Samtliga i konsortiet samarbetar nu för att
utveckla projektet ett steg ytterligare och externa medel söks. I
projektet ska utredas hur torgytan och lokalerna runt torget kan
förvaltas på lång sikt för att säkra medborgarpåverkan och rätt
serviceutbud. Hur ser samverkan ut?
Hållbarhetsambitionerna inriktas speciellt mot den sociala
hållbarheten. Delningsekonomi och bekämpning av ofrivillig
ensamhet står i fokus. Den ekologiska hållbarheten handlar i
projektet mest om att hushålla och dela ytor, men också om att bygga
för ett boende utan egen bil. Den ekonomiska hållbarheten tangeras
också i en delandeekonomi. En hållbarhetsöverenskommelse
kommer att tas fram i dialog med Lunds kommun och vara en bilaga
till köpekontraktet. Där kommer tydliga åtaganden att göras inom
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hela hållbarhetsområdet enligt det dialog-PM som används i samtliga
markanvisningar i Brunnshögsområdet.

Markanvisningsprocess
Sernekes förslag överensstämmer väl med kommunens markpolicy
som anger att direktanvisning av mark kan ske till en byggherre som
har ett intressant, nyskapande koncept eller som föreslår en
innovativ förädling på kommunägd mark alternativt uppvisar ett
projekt som är särskilt hållbart ur miljö- ekonomiska-, eller
bostadssociala aspekter. Det överensstämmer även väl med Lunds
kommuns Utbyggnads- och boendestrategi 2025 som antogs av
kommunfullmäktige den 29 september 2016, där fokusering på
stadsdelarnas attraktivitet genom förtätning och vitalisering av
centrummiljöer, planering intill högklassiga kollektivlägen, i
områden som redan påbörjats, prioriteras.
Markanvisning innebär att marken är reserverad åt Serneke med
ensamrätt för att möjliggöra en fortsatt utveckling av aktuellt förslag.
Markanvisningsavtal har upprättas som reglerar den fortsatta
processen, utveckling av projektet och framtagande av detaljplan
samt förutsättningar och villkor för en försäljning av byggrätten.
Överlåtelse kommer sedan att föregås av ett arrendeupplägg.
Serneke ska arrendera byggrätten när förutsättningarna 1-2 nedan
är uppfyllda och förvärva byggrätten när förutsättningarna 1-4 är
uppfyllda.
1. Detaljplanen för byggrätten har vunnit laga kraft och
byggrätten betraktas i övrigt som byggklar;
2. kommunens fastighetsbildning av byggrätten har avslutats
och vunnit laga kraft;
3. Serneke har uppvisat undertecknat entreprenadavtal
avseende byggnation för sitt förslag.
4. bygglov har erhållits för uppförande av bebyggelse enligt
Sernekes förslag.
Beräknad byggstart planeras bli 2023–2024 vilket innebär att
byggnaderna preliminärt kan stå färdiga med början 2026.
Om Serneke inte avser eller förmår att genomföra projektet i den
takt eller på sådant sätt som avsågs eller uttalades när
markanvisningen gavs ska Kommunen ha rätt att återta
markanvisningen.

Byggaktören
Serneke är ett nytänkande och expansivt byggföretag verksamt inom
bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning.
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Bolaget startades 2002 av Ola Serneke och har under de senaste åren
varit ett av Sveriges snabbast växande företag. Det arbetar med flera
uppmärksammade projekt som tex stadsdelen Karlastaden i
Göteborg med 2000 lägenheter och ordens högsta hus Karlatornet.
Prioritet Serneke Arena är Nordens största multisportanläggning
med såväl kommersiella som ideella aktörer inblandade. Nya
lägenheter i norra Borstahusen och äventyrsbad och
multisportarena i Landskrona är andra exempel på projekt företaget
driver. Utvecklingen av Fröfabriken, före detta Weibulls fabriker, till
en mötesplats med inomhusodling, mikrobryggeri,
konstnärskollektiv m m är ytterligare ett.

Beställning av detaljplan
Marken väster och norr om Brunnshögstorget är inte
detaljplanelagd. Projektets lämplighet och utformning måste prövas i
en detaljplaneprocess för att det ska kunna genomföras. Detta
hanteras i ett separat ärende. En laga kraftvunnen detaljplan ger
fastighetsägaren rätt att genomföra byggande enligt planen under
dess genomförandetid.

Tekniska Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att

rekommendera kommunstyrelsen att teckna
markanvisningsavtal med Serneke i enlighet med denna
tjänsteskrivelse och förslag till markanvisningsavtal för del av
fastigheten Östra Torn 27:2

Mikael Fritzon
Teknisk direktör
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Brunnshögs projektkontor
Serneke

Anita Wallin
Exploateringschef

