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Vad är en detaljplan?

Detaljplanen styr hur mark- och vattenområden får användas och utformas för
ett geografiskt avgränsat område. En detaljplan består av plankarta,
planbeskrivning och illustration. Plankartan är juridiskt bindande.
Planbeskrivningen och illustrationen, som inte är juridisk bindande, förklarar
plankartans innebörd.

Planprocessen
Planprocessen regleras av plan- och bygglagen, PBL. I processen prövas om den
föreslagna förändringen är lämplig utifrån läge, markens beskaffenhet och
behov. Allmänna och enskilda intressen ska vägas mot varandra.
En detaljplan kommuniceras med berörda myndigheter och allmänhet under
samråd och granskning innan den antas. Både under samråd och granskning
finns tillfälle att skriftligen yttra sig över förslaget. Ett eventuellt överklagande
sker efter att planen har antagits.
Detaljplaneprocessen är en demokratisk process där bland annat beslut om
planuppdrag och antagande av detaljplanen fattas av kommunens politiker.
Detta planförslag är nu i samrådskede.

Vill du komma i kontakt med oss?
Ulrika Thulin
planhandläggare

Förnamn Efternamn
Daniel
Wasden
Bitr planchef/Planchef
Titel
planeringsledare Ideonområdet
Planavdelningen, Stadsbyggnadskontoret i Lund
Ole Kasimir
planchef
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se
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Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för studentbostäder inom del av
Studentkåren 4 m fl. Förslaget syftar till att förtäta nuvarande parkeringsplats
med bostadsbyggelse och kompletterande studielokaler, handel,
centrumverksamhet och kontor.

Planområdet föreslås disponeras med två bostadskvarter som delas av diagonalt
för att understödja en koppling mellan Forskarparken och LTH. Bebyggelsen
föreslås till ca 23000 kvadratmeter BTA vilket motsvarar bostäder för ca 650
studenter och forskare i blandade storlekar och former. Bebyggelsen föreslås få
en varierande skala i 3-9 våningar med ett tidsenligt och omhändertaget
taklandskap som kan utmärka sig i ett storskaligt område. Den diagonala
passagen ger plats åt ett allmänt stråk för gång- och cykeltrafik. Studielokaler
och servicefunktioner placeras i bottenvåningar utmed prioriterade stråk för att
skapa aktiva platser och gaturum. Kvarterens innergårdar föreslås utgöra en
lugn, grön miljö i kontrast till det aktiva centrala stråket.

Illustration.
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Planförslaget innefattar:
•
•
•
•
•
•
•

Kvartersbebyggelse i 3-9 våningar med bostäder för ca 650 boende
Studielokaler, handel, kontor och centrumverksamhet
Gröna innergårdar med dagvattenhantering
Breddning av trottoar och cykelbanor längst Ole Römers väg
Kommunalt cykelstråk
Parkering för bil och cykel
Två nya platsbildningar/ mötesplatser

Planområdets area: ca 15700 m2
Antal studentbostäder: ca 650st / 21 000 kvm
BTA studielokaler: ca 2 000 m2
BTA handel: ca 120 m2
BTA centrumverksamhet: ca 200 m2
Allmän gata: ca 920 m2
Allmän gång- och cykelväg: ca 340 m2
Antal bil-/ cykelparkering: ca 20 st (med reducerande åtgärder)/ 900

Stadsbyggnadskontoret bedömer med vägledning av miljöbedömningsförordningen (2017:966) att planförslaget inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 5-8 §§ miljöbalken, MB.
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Inledning

Planens syfte
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för studentbostäder inom del av
Studentkåren 4 m fl. Förslaget syftar till att förtäta nuvarande parkeringsplats
med bostadsbyggelse och kompletterande kontor, studiemiljöer, verksamheter
och service.

Planförfarande
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Ett genomförande av
detaljplanen anses inte medföra en betydande miljöpåverkan.
Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.
Planhandlingar
- Plankarta med bestämmelser och illustration
- Planbeskrivning

Övriga handlingar
- Ramprogram för Ideon och Pålsjö företagsområde, 2010-04-08
- Grundkarta
- Fastighetsförteckning
- Undersökning om betydande miljöpåverkan
- Barnchecklista
- Dagvattenutredning, Ramböll 2020-03-09
- Bullerutredning, Ramböll, 2019-12-19
- Risk- och brandutredning, Briab, 2019-11-20
- Markteknisk undersökning, Ramböll 2019-12-19
- Miljöteknisk undersökning, Ramböll 2019-12-19
- Geoteknisk undersökning, Ramböll 2019-12-19

Plandata
Planområdet omfattar del av fastigheten Studentkåren 4, del av Helgonagården
6:16 och del av Helgonagården 8:1. Planområdet omfattar totalt ca 15 700 m2.
Planområdet omfattar norra delen av Studentkåren 4 som är en delad fastighet.
Planområdet ligger på Ideonområdet, vid Ole Römers väg och Forskarparken.
Fastigheten belastas av följande servitut och ledningsrätter:
•
•
•
•

Ledningsrätt 1281K-9531.1, fjärrkyla, förmån för Kraftringen.
Ledningsrätt 1281K-9449:B1328.1, fjärrvärme, förmån Kraftringen.
Avtalsservitut 84/12622, ledningar, förmån Kraftringen/VA syds
ledningar.
Avtalsservitut 87/7456, nätstation och ledningar, förmån Kraftringen.

6

SAMRÅDSHANDLING
PÄ 41/2017a

Orienteringskarta med aktuellt planområde i rött.

Markägoförhållande
Studentkåren 4 och Helgonagården 6:16 ägs av Akademiska Hus AB.
Helgonagården 8:1 (gata) ägs av Lunds kommun.

Planprocess
Akademiska Hus AB (fastighetsägare) inkom med ansökan om detaljplan den 13
oktober 2017. Byggnadsnämndens arbetsutskott gav uppdrag om planläggning
den 28 november 2017.
Medverkande i planarbetet
Planarkitekt: Ulrika Thulin
Planarkitekt: Christoffer Lindskov
Planeringsledare Ideonområdet: Daniel Wasden
Planchef: Ole Kasimir
Biträdande planchef: Maria Milton
Trafikplanerare: Christoffer Karlsson
Lantmätare: Marcus Sollvén
Exploateringsingenjör: Sara Grafström
Landskapsarkitekt: Maria Borisson Lindvall, Linda Karlsson

På fastighetsägarens uppdrag har Arkitema Architects tagit fram förslag till
bebyggelse, illustrationer, 3D-visualiseringar mm. Övrigt material har
producerats av Stadsbyggnadskontoret om inget annat anges.
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Tidigare kommunala ställningstaganden

Översiktsplanering
En ny översiktsplan har tagits fram för Lunds kommun. Den 11 oktober 2018
beslutade kommunfullmäktige att anta Lunds nya översiktsplan. Beslutet att
anta översiktsplanen har dock ännu inte vunnit laga kraft. I den nya
översiktsplanen så anges att planområdet kan användas för ny blandad
bebyggelse vilket stödjer aktuellt planförslag.

Ramprogram för Ideon och Pålsjö företagsområde
För planområdet gäller ramprogram för Ideon och Pålsjö företagsområde från
2010. I ramprogrammet föreslås stadsstrukturen utvecklas till ett mer
finmaskigt gatunät inom vilket prioriterade stråk och platser lyfts fram. Entréer
placeras mot de allmänna gaturummen och service orienteras mot prioriterade
stråk och platser. En bärande idé i ramprogrammet är att skapa ett attraktivt
stråk i mötet mellan Ideon och LTH, från Ideon Gateway i norr till Sparta i söder.
Ramprogrammet redovisar en kvartersstruktur med tvärgående gångstråk som
ansluter till ”Idépromenaden” i rött.

Utdrag från planprogram med aktuellt planområde i rött.
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På skissen ovan har strukturen som redovisas i planprogrammet utvecklats för det
delområde som planområdet ingår i. Inom vita kvarter som omsluts av klamrar föreslås
förtätning med ny bebyggelse.

Gällande detaljplaner
Gällande detaljplan (stadsplan) nr 458 från 1984 anger att området får
användas för allmänt ändamål och bebyggas med hus i tre våningar. Ett allmänt
tillgängligt gångstråk (x-område) samt ett område för underjordiska ledningar
anges inom planområdet. Det nord- sydliga gång- och cykelstråket öster om
planområdet ligger på kvartersmark (privatägd mark) men ska vara allmänt
tillgängligt. Detta område ska även vara tillgängligt för underjordiska ledningar.

Utdrag ur detaljplan (stadsplan) nr 458 från 1984. Det aktuella planområdet ligger
inom det rödmarkerade området.
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Bygglov
Inom planområdet har det funnits ett tillfälligt bygglov för studentbostäder. Det
tidsbegränsade bygglovet upphörde att gälla 2017-04-16. Ansökan om
förlängning av bygglovet har avvisats och bebyggelsen avses rivas.

10

Förutsättningar

SAMRÅDSHANDLING
PÄ 41/2017a

Markanvändning, bebyggelse och stadsbild
Markanvändning
Planområdet omfattar en markparkering, tillfälliga studentbostäder, viss
grönska, trädrader samt del av Ole Römers väg. De tillfälliga studentbostäderna
inom planområdet är uppförda i 4 våningar med 210 lägenheter.

Kartbild med befintlig markanvändning. Aktuellt planområde i rött.

Planområdet ligger i norra Lund inom Ideonområdet. Planområdet gränsar till
Lunds Tekniska Högskola (LTH) och Ole Römers väg i väst, planerade
studentbostäder för Blekingska nation i norr (ej uppförda än), Medicon village
samt Forskarparken i öst och Ekonomicentrum samt Akademiska hus i söder.

Stadsbild
Planområdet och dess närområde kan beskrivas som splittrat och diversifierat
gällande såväl byggandstypologi som innehåll. Fastigheten befinner sig i ett
gränsområde mellan Lunds tekniska högskolas bebyggelse (LTH) och Ideons
verksamhetsområde samt kopplar till äldre studentbostäder (Sparta) och
nybyggnad av Blekingska Nation samt den planerade Forskarparken. Inom
närliggande fastigheter sker även planerad verksamhetsutveckling öster och
norr ut för Ideon.

Stadsbilden inom Ideonområdet präglas av storskalig bebyggelse med kontor,
forskning- och undervisningslokaler med stora asfalterade ytor och mindre
grönska. LTH-området präglas av enhetlig bebyggelse med lamellhus i rött tegel
i 2-6 våningar inbäddade i grönska. Nyare bebyggelse så som Helsingkronas
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bostadshus (12 våningar) och Ideon Gateway (18 våningar) sätter en modern
prägel på området.

III-IV

III-IV

V

II-IV

VII

III-VI

II-VII

II-VI
XIII

III-VIII

VI

I-II

II-III

IV

III

V

IV-V

V

IV-V

IV-V
V

V-VII
IV-V
IV

III-IV
II

IV

III-IV

Stadsbild med omkringliggande bebyggelse med ungefärliga våningsantal. Planområdet i rött.

Ole Römers väg med de tillfälliga studentbostäderna till höger och Ideon Gateway i fonden.
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Historik och kulturmiljö

Fornlämning
Den planerade exploateringen berör ingen känd fornlämning.

Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa omedelbart
avbrytas och länsstyrelsen underrättas (i enlighet med 2 kap 10 §
kulturmiljölagen).

Historik
Planområdet ligger inom ett område som kallades Pålsjö ängar fram till 1970talet. Historiskt har ett antal gårdar med tillhörande jordbruksmark varit
belägna i området för Pålsjö ängar. Söder om området har Hugo Nordströms
handsk- och garverifabrik varit belägen. Anläggningen förvaltas idag av
Akademiska hus, som har förvaltningskontor i lokalerna. Idag präglas området
av Ideon Science Park som började uppföras 1983.

Orotfoto från 1940 med planområdet i rött.

Service

Inom planområdet finns ingen befintlig service. I närområdet, både inom Ideon
och LTH finns ett stort utbud av olika verksamheter och servicefunktioner. På
Ideons företagsområde finns bl.a. restauranger, caféer, frisörer, bank och hotell.
Inom LTH-området finns också flera caféer och restauranger. Sparta som ligger
söder om planområdet rymmer servicefunktioner som gym, café,
barnläkarmottagning och en större livsmedelsbutik.
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Natur

Inom planområdet finns idag tre trädrader samt buskage längst slänten vid Ole
Römers väg. I den mittersta delen av planområdet finns en grusbelagd yta och i
den södra delen är parkeringen asfalterad. Mindre gräsbevuxna partier
förekommer. En naturvärdesinventering för området är under framtagande.

Intill planområdet planeras det för en ny park, Forskarparken. Parken har grund
i ramprogram för Ideon. Parken ska utgöra Ideons rekreativa rum och bidrar till
gröna rekreationsvärden i området. I parken möjliggörs för flera
utomhusaktiviteter och sportaktiviteter.

Planerad utformning av intilliggande Forskarparken.

Biotopskydd
Inom planområdet finns två alléer längs östra sidan av Ole Römers väg. I söder
utanför planområdet finns en rad med lönnar som inte bedöms påverkas. De två
alléerna längs Ole Römers väg bedöms omfattas av biotopskydd. I pågående
Naturvärdesinventering undersöks alléerna mer ingående. Läs mer om
hanteringen av biotopskyddade alléer under Konsekvenser, Biotopskydd.

Befintliga trädrader inom planområdet som omfattas av biotopskydd i rött.
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Trafik och gator

Gatunät, angöring och in-/utfarter
Området angränsar till Ole Römers väg i väst, samt ett gång- och cykelstråk längs
den östra sidan. Den norra sidan kommer att avgränsas av en ny angöringsgata
till Blekingska nation och aktuellt planområde som ingår i den antagna
detaljplanen för del av Studentkåren 4 (PÄ 21/2016). Ole Römers väg trafikeras
av cirka 2500 fordon/dygn enligt mätning från 2017.
Kollektivtrafik
Längs Ole Römers väg, norr om planområdet samt längs John Ericssons väg
väster om planområdet finns busshållplatser. Stadsbuss (linje 6 och 20) och
regionbuss (linje 103, 170 och 171).

Till de planerade spårvägshållplatserna Ideontorget och Universitetsplatån är
det ca 400 meters gångavstånd.

Gång-, cykel- och motortrafik
Längs John Ericssons väg finns dubbelriktad gång- och cykeltrafik på den norra
sidan om gatan. På Ole Römers väg finns enkelriktade gång- och cykelstråk på
vardera sida. På Ole Römers väg, söder om korsningen med John Ericssons väg,
har en breddning av trottoar och cykelbana utförts, vilket ger en högre standard.
Parkeringsnorm och parkering
Huvuddelen av planområdet används idag som markparkering med ca 110
platser. Denna markparkering medges genom ett löpande avtal med en
parkeringsaktör som avses avslutas.

Teknisk försörjning

Ledningar
Ledningar för vatten (spillvatten, dagvatten och vatten) finns i Ole Römers väg
samt korsar planområdet i väst-östlig riktning. Spillvatten och vattenförsörjning
hanteras av VA SYD. Ledningar för fjärrvärme finns i Ole Römers väg, i västöstlig riktning inom planområdet samt längs planområdets östra gräns.
Ledningar för fjärrkyla går längs planområdet i väster, i väst-östlig riktning
inom planområdet samt i sydöstra delen av fastigheten. Dialog med berörda
aktörer gällande lämplig omplacering av ledningar i närområdet pågår.

Dagvatten
Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram Dagvattenplan för
Lunds kommun, antagen av kommunfullmäktige 2018-03-22. Enligt Åtgärdsplan
för dagvatten ligger planområdet i ett avrinningsområde för dagvatten som
avvattnas till Höje å. Dagvattenutflödena i Höje å orsakar stora erosionsproblem
i samband med framförallt kraftiga sommarregn och snösmältning. Enligt
dagvattenplanen är Höje å känslig för ökad vattenföring och närsalter samt
mycket känslig för föroreningar. Enligt Vattenmyndighetens beslut om
statusklassificering och miljökvalitetsnormer för ytvatten har Höje å dålig
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ekologisk status med kravet att uppnå god ekologisk status 2027. Den kemiska
ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) är bedömd som god.

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.

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten. Dagvattenmängder
från föreslagen förtätning bedöms ej kunna tas emot av befintligt nät utan
åtgärder för omhändertagande och fördröjning föreslås inom kvartersmark.
Enligt utredning gjord av VA SYD ska planområdet anslutas till befintlig
dagvattenledning i Ole Römers väg. Läs mer om aktuell dagvattenutredning och
föreslagna åtgärder under Planförslag – dagvatten.

Översvämning och skyfall
En skyfallskartering har tagits fram utifrån aktuellt förslag som redovisar 14 mm
regn (motsvarar exempelvis ett 10 minuters 10-års regn) och 85 mm regn
(motsvarar exempelvis ett 6 timmars 100-års regn). Stående vatten under 10 cm
visas inte.
Inom största delen av området ses vattnet rinna mot en lågpunkt i väst. Inom
området finns några mindre lokala lågpunkter, där risk för översvämning syns.
Längs planområdets södra gräns rinner vatten åt väst ut på Ole Römers väg och
vidare åt söder.

Vid 85 mm regn är ytterligare en ytavrinningsväg åt väst från lågpunkt utanför
planområdet i öst är identifierad. Ytavrinningsvägen uppstår när lågpunkten är
full och når en tröskelnivå i väst. För lågpunkten i väst står vatten upp till nivån
+65,6 innan tröskelnivån är nådd och vattnet rinner vidare i sydvästlig riktning.

Den södra delen av planområdet leds likt tidigare åt sydväst. När lågpunkterna
inom området är fulla ses ca 250 m3 vatten stå inom planområdet. Läs mer om
föreslagna åtgärder under Planförslag – Översvämning och skyfall.
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Skyfallskartering för 85 mm regn. Planområdet i rött.

Markens beskaffenhet

Området lutar generellt mot en punkt i mitten av planområdets västra gräns.
Plushöjderna inom planområdet varierar mellan +65,4 till +67,6.
Grundvattennivån har mätts av på nivåer mellan +63,8 och +61,6.

Enligt utförd markundersökning består jordlagerföljden generellt av fyllning på
lermorän. Fyllningen består av bärlager, sand, mulljord och lermorän. Ställvis
har fyllningen inslag av grus, lera, betong, kol, tegel och trärester. Fyllningens
mäktighet varierar mellan 0,4 m och 2,4 m.

Lermoränen har påträffats från nivåer mellan +66,9 och +64,5. I lermoränen har
silt och sandskikt påträffats. Även lager av siltig finsand och lerig silt med
mäktigheter mellan 0,2 m och 0,4 m har påträffats lokalt. Även sandlager på
mellan 0,2 m och 0,25 m har påträffats i lermoränen. Skruvprovtagningarna och
sonderingarna har avslutats i lermoränen, som mest 8 m under befintlig
markyta på nivån ca +58,0. Från ca nivå +60,0 har nordostmorän påträffats.

Hälsa och säkerhet

Räddning
Planområdet ligger inom normal insatstid på 10 minuter.

Buller
Gällande riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader definieras i
Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, Svensk författningssamling
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2015:216 t.o.m. 2017:359. Bostäder bör därför lokaliseras så att följande nivåer
ej överskrids:
60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad utomhus*

50 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid uteplats utomhus

70 dB(A) maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad**

* Om 60 dB(A) ändå överskrids bör minst hälften av alla bostadsrum i en bostad vara vända mot
en sida där 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och där 70 dB(A) maximal
ljudnivå inte överskrids under nattid 22.00–06.00.
** Om 70 dB(A) ändå överskrids bör nivån inte överskridas med mer än 10 dB och max 5
ggr/timme under dagtid 06.00-22.00.

I förordningen anges att mindre lägenheter, mindre än 35 kvm, ska undantas
från riktvärdet om 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad och istället bör den
ekvivalenta ljudnivån vid dessa lägenheter ej överskrida 65 dB(A) vid fasad.

Området utsätts för buller främst från Ole Römers väg, men även visst buller
från Tunavägen och Scheelevägen samt E22. Läs mer om utförd bullerutredning
under Konsekvenser.
Markradon
Utförd miljöteknisk markundersökning innefattar mätning av markradon och
visar att aktuellt område klassificeras som normalriskmark.

Förorenad mark
En miljöteknisk markundersökning har tagits fram för att utreda eventuell
förekomst av markföroreningar. Totalt uttogs nio prover från totalt sex
borrpunkter. Proverna analyserades för ett antal metaller och för polycykliska
aromatiska kolväten (PAH:er).

I två av tolv insamlade jordprover har förorenande ämnen påträffats i halter
som överskrider KM, Naturvårdsverkets riktvärde för känslig markanvändning
(R1911; alifater och R1912; metaller och PAH). Resultaten antyder att lokalt
förhöjda halter, snarare än en sammanhängande storskalig förorening,
förekommer inom undersökningsområdet. En kompletterande undersökning
bör utföras inför eller i samband med byggnation, dels för att avgränsa påträffad
förorening och dels för att insamla ytterligare information om föroreningsnivåer
inför kommande masshantering och byggnation. Några meter öster om
provpunkt R1917 och sydväst om provpunkt R1918 inom befintlig grusad
parkeringsyta noterades ett bitumenspill på markytan. Detta spill ska
omhändertas.
Uppmätta halter av analyserade ämnen i grundvatten var överlag låga. Kalcium
och magnesium förekommer i mycket hög respektive hög halt i insamlade
grundvattenprov. Det är vanligt att dessa ämnen är naturligt förhöjda, t.ex. i
områden med kalkberggrund eller kalkhaltiga jordar (SGU, 2013). Arsenik
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påträffades i en hög halt enligt SGU:s bedömningsgrunder, men uppmätt halt
understiger dricksvattenkriteriet för tjänligt vatten. Förekomst av arsenik i
grundvatten beror i de allra flesta fall på berggrundens eller jordlagrens innehåll
av arsenik (SGU, 2013). Insamlade asfaltsprov visar på låga halter av PAH-16.
Asfalten bedöms därmed fri från stenkolstjära.
Byggnadshöjd och störning
Inom planen medges studentbostäder i upp till 9 våningar med totalhöjd om
maximalt 35,5 meter. Bebyggelsen ingår i sammanhållen bebyggelse.

Undersökning om planen kan medföra en betydande miljöpåverkan
Planförslaget innebär en förändrad markanvändning och ökad
exploateringsgrad. En förtätning i ett centralt läge av Lund anses ligga i linje med
de strategier som anges i Lunds översiktsplan. Planens genomförande bedöms ej
bidra till negativa effekter för miljön eller hushållningen med mark, vatten och
andra resurser.
Stadsbyggnadskontoret bedömer med vägledning av miljöbedömningsförordningen (2017:966) att planförslaget inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 5-8 §§ miljöbalken, MB. Det
innebär att miljöeffekterna inte behöver redovisas i en strategisk
miljöbedömning enligt 6 kap MB utan det är tillräckligt att redovisningen är
integrerad i planbeskrivningen.
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Planförslag
Övergripande karaktär och disposition

Förslaget syftar till att förtäta nuvarande parkeringsplats med bostadsbyggelse
och kompletterande studielokaler, handel, centrumverksamhet och kontor.
Planområdet föreslås disponeras med två bostadskvarter som delas av diagonalt
för att understödja en koppling mellan Forskarparken och LTH. Bebyggelsen
föreslås till ca 23000 kvadratmeter BTA vilket motsvarar bostäder för ca 650
studenter och forskare i blandade storlekar och former samt kompletterande
verksamheter. Bebyggelsen föreslås få en varierande skala i 3-9 våningar med
ett tidsenligt och omhändertaget taklandskap som kan utmärka sig i ett
storskaligt område. Den diagonala passagen ger plats åt ett allmänt stråk för
gång- och cykeltrafik. Studielokaler och servicefunktioner ska placeras i
bottenvåningen utmed t.ex. prioriterade stråk för att skapa aktiva platser och
gaturum. Kvarterens innergårdar föreslås utgöra en lugn, grön miljö i kontrast
till det aktiva centrala stråket.

Illustration.
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Planförslaget innefattar:
•
•
•
•
•
•
•

Bebyggelse i 3-9 våningar (bostäder för ca 650 boende)
Studielokaler, handel, kontor och centrumverksamhet
Gröna innergårdar med dagvattenhantering
Breddning av trottoar och cykelbanor längst Ole Römers väg
Kommunalt cykelstråk
Parkering för bil och cykel
Två nya platsbildningar/ mötesplatser

Vy från Ole Römers väg med förslag på möjliga volymer (bild producerad av Arkitema Architects).
Slutlig utformning av byggnaderna bestäms i samband med bygglov.

Vy från Forskarparken med förslag på möjliga volymer (bild producerad av Arkitema Architects).
Slutlig utformning av byggnaderna bestäms i samband med bygglov.
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Markanvändning och bebyggelse

Allmänna platser:
Den allmänna platsmarken regleras med följande planbestämmelser i detaljplan:
CYKEL – Område för allmänt cykelstråk.

GATA – Område som medger att befintlig kommunal gata (Ole Römers väg) får
plats till bredare gång- och cykelväg och trottoar.

Kvartersmark:
Bebyggelse inom kvartersmark medges med följande användning i detaljplan:
Bostäder (B)

Användningen bostäder används för områden för olika former av boende av
varaktig karaktär. Även bostadskomplement ingår i användningen. Bostäder är
huvudändamål i planen och medges i samtliga kvarter.
Handel (H)

Detaljhandel omfattar alla slag av köp och försäljning av varor och tjänster till
framförallt privatpersoner. Exempel på ändamål är mindre butik, frisör, service
och hantverk. Även restaurang och café medges. Handel ska finnas i lokal mot
kvarterstorget i väster. Lokalen ska vara minst 120 kvadratmeter.
Centrumverksamhet (C1, C2, C3)

Användningen centrum inrymmer en kombination av olika verksamheter som
handel, service, gym, samlingslokaler och andra verksamheter som bör ligga
centralt eller vara lätta att nå. Centrumverksamhet medges i samtliga kvarter i
bottenvåning eller i de två nedre våningsplanen. Vid två strategiskt utpekade
platser ska bottenvåningen innehålla minst en lokal med centrumverksamhet.
Utbildning för vuxna (S1 och S2)

Med användningen skola avses alla slags utbildning för vuxna samt
undervisnings- och forskningslokaler. Användningen innefattar även lokaler
som hör till skolverksamheten så som reception, matsal, bibliotek och
personalkontor. Studielokaler som erbjuder utbildning för vuxna medges i det
södra kvarteret i de två nedersta våningsplanen.
Parkering (P)

Användningen parkering kan utgöra en självständig användning inom
kvartersmark. Det kan till exempel vara parkeringshus, större cykelparkeringar,
eller garage. Parkering medges i den norra delen av det norra kvarteret.
Eventuell parkering föreslås med infart från upprättad
gemensamhetsanläggning med anögringsväg norr om planområdet.
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Kontor (K)

I användningen kontor ingår kontor och tjänsteverksamhet med liten eller ingen
varuhantering. I användningen ingår komplement så som konferenslokaler och
de personalutrymmen som behövs. Kontor medges i den östra delen av det
södra kvarteret.
Reglering av markens bebyggande:

Marken får inte förses med byggnad. Balkonger och skärmtak
får skjuta ut ovan mark.
Marken får bebyggas med mindre komplementbyggnad.
Byggnad får uppföras med högst 3 meters byggnadshöjd. Mot
gård får balkonger, burspråk och loftgångar förekomma.

Reglering för utformning av markens utformning:

För fasader som vetter mot allmän plats (Ole Römers väg), kvartersgator och
mot befintligt stråk på kvartersmark medges balkonger och burspråk högst 0,5
meter utanför fasadlinjen och med placering minst 4,7 meter över marknivå.
Sockel (överkant bottenvånings bjälklag) mot allmän plats ska placeras högst 1
meter över marknivå.
Högsta totalhöjd i meter

Minsta taklutning i grader. Byggnad ska utföras med pulpettak.
Högsta totalhöjd placeras och mäts i användnings- eller
egenskapsgräns mot norr.
III-IX

Högsta antal våningar

Exempel på möjliga sektioner genom byggnadsvolymerna (bild producerad av Arkitema
architects).
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v - Takvåning medges till max 50% av underliggande vånings takytan och
påverkar inte beräkningen av byggnadens totalhöjd eller angivet våningsantal.
Max totalhöjd på taktillbyggnad är 4 meter.
Arkitektur, skala och gestaltning
En plats med en stark identitet gör den mer intressant och attraktiv både för
besökare och för sina invånare.

Bebyggelsen föreslås få en varierande skala i 3-9 våningar som kan utmärka sig i
ett storskaligt område samtidigt som skalan inte får orsaka onödiga skuggbilder
och ofördelaktiga vindförhållanden.

Gestaltningen ska förankras till områdets arkitekturtradition med fasadmaterial
så som tegel eller naturmaterial så som trä eller skiffer. Projektets omsorgsfullt
gestaltade platsbildningar och utemiljöer ska tillföra en mänsklig skala och
detaljering som idag saknas på Ideonområdet. Tak föreslås vinklade mot söder
för att ge bästa förutsättningar för solceller. Gröna tak planeras för
cykelparkering och för byggnader längs med diagonalgatan och i söder.

Exempel på lämpliga fasadmaterial är trä, tegel och skiffer .

Aktiva bottenvåningar
Centrumverksamhet, studielokaler och handel medges i bottenvåningar utmed
omgivande gator och stråk i bottenvåningarna för att stärka gaturummen i
största möjliga mån. Aktiva bottenvångar mot publika stråk bidrar till flöden och
att området upplevs som tillgängligt, tryggt och välkomnande. Publik
användning regleras i detaljplan genom planbestämmelser i tre utvalda
bottenvåningar. Studielokaler för vuxna medges i det södra kvarteret och
tillgodoser utvecklingsbehov för universitetet och kan tydligt koppla den nya
bebyggelsen till omgivningens kunskapsinriktning.
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Grönstruktur och offentliga rum

Platsbildningar och rumskaraktärer
I planförslaget föreslås olika rumskaraktärer med sammanhållande gaturum,
omhändertagen förgårdsmark och gröna, lugnare bostadsgårdar. Inom
planområdet föreslås även två nya platsbildningar. ”Mobilitetsplatsen” i väster
avses få funktioner för cykelparkeringar, cykelpool och en lokal för
cykelverkstad. Kunskapsplatsen föreslås knyta an till Forskarparken och ger
plats för ett stort flöde av gående och cyklister. Markens gestaltning ges en
säregen karaktär och föreslås möbleras med sittplatser, cykelparkeringar och ett
tak av trädkronor. Diagonalen mellan kvarteren utgör ett nytt gaturum.
Förgårdsmarken föreslås få en publik karaktär separerad från trafikflödet med
nivåskillnader. Diagonalgatans lutning föreslås tas upp med två rumsbildande
soltrappor.
Reglering i detaljplan:

Kvarterstorg - Torgyta ska anordnas. Ej parkering med undantag för att efter
behov kunna ordna bilplats för rörelsehindrade.
Port - Minst en port (med en fri höjd om minst 3,0) eller minst en öppning mellan
byggnader ska anordnas in till gård.

Mobilitetsplatsen

Kunskapsplatsen

Föreslagna rumskaraktärer inom planområdet med Mobilitetsplatsen i väster och Kunskapsplatsen
i öst. Placering av reglerade aktiva bottenvåningar i orange.
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Mobilitetsplatsen ut mot Ole Römers väg samt gaturummet inom Diagonalen (Visionsbilder från
Arkitema Architects).

Inspirationsbilder för Kunskapsplatsen och mötet med forskarparken.

Inspirationsbilder för utformning av offentliga rum.
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Friytor, grönska och rekreation
Två gröna och bilfria innergårdar föreslås inom planområdet om ca 1500 kvm
respektive 1650 kvm. Inom innergårdarna planeras nedsänkta grönytor för
hantering av dagvatten och skyfall. På innergårdarna ges plats för gemensamma
uteplatser, grillplats, möblering, odling och småbarnslek. Träd och buskar
föreslås skapa inre rum och en gräns mellan privata och gemensamma
funktioner.
Inom planområdet finns två uppväxta trädrader. Bebyggelsen placeras så att
dessa kan bevaras.

Trafik och gator

Trafikförsörjning till det norra kvarteret föreslås via en angöringsgata som
anläggs i samband med utbyggnaden norr om planområdet. Vid denna
angöringsgata sker även avfallshantering, infart till parkering och angöring.
Diagonalt genom området föreslås en ny, enkelriktad kvartersgata som ska
fungera som ett grönt stadsrum med väl tilltagna gångytor och goda
uppehållsmöjligheter. Angöringstrafik medges i en körbar slinga på
kvartersmark kring det södra kvarteret. I plankartan medges parkeringshus
inom område reglerat med BP. Bestämmelsen x anger att diagonalen ska vara
tillgänglig för allmännyttig gångtrafik.

Det diagonala stråket genom planområdet föreslås med ett enkelriktat körfält
för biltrafik inom kvartersmark och en dubbelriktad allmän cykelbana. Närmast
fasaden föreslås en förgårdsmark om 2 m, en zon för gående, planteringar,
möbler och gestaltningselement som tar upp nivåskillnader.

Cykelstråket går från John Erikssons väg ner mot den nya Forskarparken.
Stråket kopplar även översiktligt ihop Medicon Village gång- och cykelstråk
längs Scheelevägen med den nya spårvägshållplatsen vid Kårhuset.

Område för allmän gata samt cykelväg i detaljplan ska detaljstuderas vidare av
Gatuförvaltningen i samråd med exploatör. Områdena kan komma att justeras
till granskningen.
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Sektion för diagonalt stråk genom planområdet.

Parkeringsnorm och parkering
Detaljplanen innebär att befintlig markparkering om ca 110 bilparkeringsplatser
kommer att försvinna, samtidigt som den nya bebyggelsen ger upphov till ett
nytt parkeringsbehov.
För att bedöma det nya parkeringsbehovet har en grön
resplan/parkeringsutredning tagits fram av exploatören. Utredningen utgår från
Lunds kommuns parkeringsnorm, men föreslår även ett antal mobilitetsåtgärder
för att kunna reducera behovet av parkeringsplatser.

Beräkning av parkeringsbehov från den gröna resplanen.
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Principiell fördelning av parkering inom planområdet.

Bilparkering
I grunden bedöms den föreslagna bebyggelsen ge upphov till 55
bilparkeringsplatser. Genom ett visst samnyttjande av parkeringsplatserna
mellan bostäderna, studielokalerna samt övriga verksamheter bedöms deras
behov kunna täckas med 44 parkeringsplatser. Dessa platser föreslås lösas dels i
det planerade parkeringshuset i den norra delen av planområdet, dels i
gemensamhetsanläggningen strax norr om planområdet samt utspridda längs
med kvartersgatan i den södra delen av planområdet.
I den gröna resplanen föreslås ett antal mobilitetsåtgärder, exempelvis bil- och
cykelpool, cykelverkstad, prova-på-biljetter till kollektivtrafik m.m., vilka skulle
kunna underlätta och bidra till ett mer hållbart resande i området.

De planerade bostäderna riktar sig enligt Akademiska Hus i stor del till
internationella studenter och gästforskare vilka är målgrupper som bedöms ha
ett lägre behov av parkeringsplatser. Detta i kombination med att åtgärderna i
den gröna resplanen genomförs gör att parkeringsbehovet i aktuell plan bedöms
kunna reduceras ner till 20-25 bilparkeringsplatser.
Det slutliga bilparkeringsbehovet och val av parkeringslösning kommer att
beslutas i samband med bygglovsprövning.
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Cykelparkering
Det uppskattade behovet av cykelparkeringsplatser uppgår till ca 650-800 st.
För att kunna täcka parkeringsbehovet enligt Lunds kommuns parkeringsnorm
fullt ut pekas även ytor för cykelparkering ut på Akademiska Hus mark på väster
om Ole Römers väg. Dessa är inte optimalt placerade med avseende på avståndet
till den nya bebyggelsen samt att man behöver korsa Ole Römers väg, men kan
ändå bli aktuella om behovet uppstår. Denna lösning bidrar till att
innergårdarna inte fylls upp av cykelparkering.
Det slutliga cykelparkeringsbehovet och val av parkeringslösning kommer att
beslutas i samband med bygglovsprövning.

Föreslagen principiell fördelning av cykelparkering till vänster samt bilparkering till höger. Slutligt
antal och placering bestäms i samband med bygglov.

Teknisk försörjning
El
Bebyggelsen kan anslutas till befintligt elnät.

Kraftringens befintliga ledningar inom planområdet behöver flyttas och det
planeras för en ny fördelningsledning diagonalt inom planområdet. Ledningar
föreslås placeras inom allmänt cykelstråk diagonalt i området alternativt inom
angivet u-område.

Det finns en transformatorstation norr om planområdet vid angöringsgatan från
Ole Römers väg. Denna avses försörja planområdet genom gemensamhetsanläggning. Behovet att ytterligare nätstation inom planområdet utreds vidare.
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Vatten och spill
Föreslagen bebyggelse kan anslutas till befintligt kommunalt VA- och
spillvattennät. VA SYDs befinliga ledningar påverkas och planeras flyttas.

Dagvatten
Föreslagen bebyggelse kan ansluta till befintligt dagvattennät. Kvartersmark
inom planområdet ska möjliggöra fördröjning och infiltration av dagvatten. Ett
10 års regn med klimatfaktor ska kunna tas om hand på kvartersmark. Maximalt
flöde till det kommunala dagvattennätet får inte överskrida 20 l/s och hektar
tomtyta. I gestaltningen integreras olika dagvattenhanteringslösningar såsom
vattenrännor, skålformade gårdar och skelettjordar. På innegårdarna föreslås en
nedsänkt yta som hanterar samtligt dagvatten som leds till och uppstår inom
innergårdarna. I detaljplan anges denna yta med dagvatten. Planbestämmelsen n
anger att markytan ska möjliggöra infiltration av dagvatten. Minst 50% av
markytan ska vara genomsläpplig.

Baserat på det aktuella planförslaget, planerade marknivåer och
anslutningspunkter för ledningsnät så är planområdet uppdelat i åtta olika
delavrinningsområden. Det innebär att totalt kan 29,7 l/s regn släppas från
planområdet. Den totala fördröjningsvolymen vid ett 10-årsregn beräknas till
232 m3 och 381 m3 vid ett 30-årsregn.

Princip för dagvattenhantering med rinnvägar över översvämningsytor till vänster och uppdelning
av delavrinningsområden (gul linje) till höger.

För delavrinningsområde 1,2,6 och 8 föreslås dagvatten ledas via
dagvattenbrunnar till kassettmagasin som fördröjer dagvatten i närheten av
utloppspunkt. Nedsänkta ytor föreslås även för att avlasta systemet vid större
regn. Den totala ytan som föreslås sänkas ger en volym som motsvarar den
resterande volym som uppstår vid ett 30-årsregn. Cykel- och bilparkeringar
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föreslås även förses med genomsläpplig beläggning för att minska avrinningen
och ge trög avledning.

För diagonalgatan inom delavrinningsområde 5, föreslås trädgropar med
skelettjord som ger god rening och som även fördröjer dagvatten. Trädgroparna
omhändertar det dagvatten som uppstår inom den hårdgjorda gångytan inom
förgårdmarken. Dräneringsledningar från skelettjorden leder sedan vattnet till
dagvattenledningssystemet. Dagvatten från takytor leds via stuprör och
dagvattenledningar till kassettmagasin. För förgårdsmark i öst,
delavrinningsområde 4, föreslås samma princip som för diagonalgatan.
Dagvatten som uppstår inom förgårdsmarken leds på ytan via exempelvis
rännor till större skelettjordsplantering nordöst om diagonalgata.
För dagvatten som avleds mot innergårdar, delavrinningsområde 3 och 7,
föreslås ett öppet system där dagvatten hanteras inom nedsänkta gräsytor som
bidrar till både fördröjning och rening. Vatten från takytor leds via stuprör och
exempelvis rännor till den nedsänkta ytan. Höjdsättning av innergården görs så
att samtliga ytor lutar mot den nedsänkta ytan.

Kassettmagasin är en underjordisk volymeffektiv lösning som ger fördröjning av
dagvatten. Totalt föreslås en volym på 120 m3 hanteras i kassettmagasin.

Exempelbilder på nedsänkt gårdsyta och regnbäddar (Referensbilder från Ramböll samt VA SYD).

Exempelbilder på rännor för avledning av vatten från stuprör till ytan (Referensbilder från
Ramböll).

Översvämning och skyfall
Kvarteren tar hand om all normal nederbörd. Utförd utredning visar att åtgärder
för skyfallshantering reducerar risken för översvämning med cirka 30% och de
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nedsänkta gårdsytorna antas ha en sammanlagd maximal kapacitet på cirka 247
m3.

Höjdsättning inom planområdet föreslås utföras så att marken lutar ut från
byggnader och att det skapas ytavrinningsvägar. Ytavrinningsvägarna leder
vattnet mot befintlig lågpunkt i väst. Tröskelnivåerna för nedsänkta ytor inom
innergårdar placeras så att vattnet tippar över kanten mot diagonalgatan genom
området. Höjden på tröskelnivån ska vara lägre än den på planerade entréer för
byggnader. I lågpunkt i väst står, enligt skyfallsanalys av befintlig situation,
vatten upp till nivån +65,6. Entréer till byggnader i närheten av lågpunkten bör
placeras ovan nivån +65,6 för att minska risken för översvämning. En
översvämningsyta föreslås i anslutning till lågpunkten för att få en kontrollerad
översvämning.
Geoteknik, grundläggning
Grundläggning bedöms kunna utföras med platta på mark, alternativt
plintgrundläggning, i naturligt avlagrad lermorän. Inga betydande sättningar
eller differenssättningar förväntas uppstå. Temporära schakter bedöms kunna
utföras med släntlutning 1:2 i fyllning och 1:1 i lermorän. Vid djupare schakter
kan temporära stödkonstruktioner komma att behövas.
Grundvattennivån varierar något inom området. Vid schakt kan temporära
sänkningar av grundvattnet bli nödvändiga. Dessa bedöms kunna utföras med
länspumpar i pumpgropar på schaktbotten.
Renhållning
Underjordiska avfallsbehållare föreslås inom 50 meter från huvudentréer.
Planerad UWS inom gemensamhetsanläggning i norr föreslås samnyttjas med
Blekingska nation. Miljörum placeras på en plats i varje kvarter.

Hälsa och säkerhet

Risker/Farligt gods
Planområdet är beläget i närheten av verksamheter inom LTH:s campus som
hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen. Detta rör brandlaboratoriet (Vhuset), aerosollaboratoriet (IKDC), maskinhuset (M-huset) samt Max III
laboratoriet.

Brandlaboratoriet är lokaliserat cirka 60 meter nordväst om planområdet.
Utöver riskbild finns även en fråga kring spridning av lukt då olika material
förbränns under verksamhetens drift. Dessa frågor har utretts och slutsatsen är
att varken risk eller lukt bedöms påverka planområdet till den grad att särskilda
åtgärder föranleds. Aerosollaboratoriet, beläget vid IKDC i norra LTH, bedöms
vara på ett avstånd från planområdet som gör att riskbilden därifrån inte
bedöms ha påverkan på planerade studentbostäder.
Maskinhuset bedriver forskning inom bland annat förbränningsmotorer.
Verksamheten förvarar och hanterar därför olika former av bränsle.
33

SAMRÅDSHANDLING
PÄ 41/2017a

Riskutredningen identifierar olycksscenarier innefattande brand, sprängning av
tryckkärl samt utsläpp av farlig gas. Av dessa bedöms utsläpp av gas vara det
som medför ett riskområde som sträcker sig utanför verksamheten. Avståndet
till planområdet är cirka 150 meter vilket ger god marginal för att hantera
riskbilden. Verksamheten bedöms därav inte medföra några begränsningar eller
behov av säkerhetshöjande åtgärder för planområdet.

Maxlaboratoriet ligger cirka 80 meter sydväst om planområdet. Tidigare bedrev
Sol Voltaics AB verksamhet där, men efter deras konkurs 2019 är verksamheten
inte aktuell att utreda närmare. Akademiska Hus avser hyra ut lokalerna till en
ny hyresgäst, men exakt vilken står inte klart i dagsläget. Sammanlagt görs
bedömningen att avståndet mellan planområdet och riskkällorna är betryggande
och medför att risknivån anses acceptabel. Den nya bebyggelsen bedöms inte
heller medföra några begränsningar för tillkommande verksamheter inom LTH:s
campus då det redan finns bostadshus inom samma avstånd i dagsläget.
Buller
I aktuell bullerutredning har buller från vägtrafik i området beräknats för
prognosåret 2040. Utförd utredning visar att de beräknade ekvivalenta
ljudnivåerna uppgår till 60 dB(A) i fasader ut mot Ole Römers väg och uppnår
därav riktlinjerna. Maximala ljudnivåer uppgår som högst till 79 dB(A) mot Ole
Römers väg. Om uteplatser placeras ut mot Ole Römers väg överskrids
riktvärdet på 70 dB(A) maximalnivå samt 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå.
Förslagsvis ska uteplatser anordnas på innergården i skydd av byggnaderna.
Detta kan ske genom gemensamma uteplatser på innergården.
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Beräknade ekvivalenta bullernivåer vid fasad på förslagen bebyggelse för prognosår 2040
(Ramböll).

Räddning
Utrymning förutsätts ske genom att trapphus uppförs i brandskyddade i klass
TR2 då placering av byggnadskropparna medför svårighet för räddningstjänsten
att nå innergården med stegbil. I de fall träd förhindrar tillgängligheten krävs att
byggnaderna dimensioneras för utrymning utan räddningstjänstens medverkan.
Det innebär att trapphusen ska uppfylla lägst klass TR2, alternativt att
ytterligare en oberoende utrymningsväg ska anordnas. Utrymningsfrågan
behandlas vidare i bygglovsskedet.
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Organisatoriska åtgärder
Genomförandetid
Planen har en genomförandetid på 10 år från det datum planen 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).
Huvudmannaskap
Lunds kommun är huvudman för allmänna platser inom planområdet.

Avtal
Exploateringsavtal ska upprättas med fastighetsägaren innan föreslagen
detaljplan antas. Avtalet ska reglera hur detaljplanens genomförande ska ske,
bl.a. ansvar och kostnadsfördelning för utbyggnad av allmän platsmark,
fastighetsbildningsåtgärder, dagvattenhantering mm. Avtalets huvuddrag
redovisas nedan under tekniska och ekonomiska åtgärder.

Tillståndsprövning och dispenser
Bebyggelseförslaget innebär att biotopsskyddade alléer kan påverkas. En
förutsättning för detaljplanens genomförande är att dispens för biotopskydd
erhålls från Länsstyrelsen i det fall det blir aktuellt att ta ned träd i någon allé. En
naturvärdesinventering är under framtagande. Kompensationsåtgärder för
naturvärden för träd som tas ned ska utföras av exploatör.
Sanering av förorenad mark ska utföras innan startbesked för uppförande av
nya byggnader eller ianspråkstagande av befintliga byggnader för nytt ändamål
ges.

Tekniska och ekonomiska åtgärder

Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av allmänna anläggningar
Kommunen ansvarar för genomförandet av ombyggnader och utbyggnad av
allmän platsmark. De åtgärder som krävs i föreslagen detaljplan utgör en del av
en större utbyggnad. Inför varje ny detaljplan i ramprogramområdet ska det
således tecknas exploateringsavtal som bl.a. reglerar ansvar och
kostnadsfördelning för utbyggnad av de allmänna anläggningar som respektive
detaljplaneområde har nytta av.
Det exploateringsavtal som ska upprättas med anledning av föreslagen
detaljplan, tecknas med fastighetsägaren till nuvarande Studentkåren 4 .

Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar nyanläggs/byggs om:
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Gång- och cykelvägar på Ole Römers väg breddas.
Ole Römers väg byggs norr om föreslagen ny bebyggelse om till
en gatumiljö med en stadsmässig karaktär som kan delas mellan
trafikslagen
Ny kvartersgata med kommunal cykelväg diagonalt genom området
Forskarparken
Del av Scheeletorget
Ny anslutning till E22

Lunds kommun ansvarar för att bygga om och utöka de allmänna
platserna i planförslaget. Dessa ombyggnationer utgör en del av en
etappvis utbyggnad som ska bekostas av exploatörer som angränsar
till de allmänna platserna. Exploatörens kostnadsdel för ombyggnaderna
av allmänna anläggningar ska regleras i exploateringsavtal.

Just nu pågår arbete med en ny anslutning till motorvägen E22, vilket är en
förutsättning för att förtätning i ramprogramområdet ska kunna ske. Den nya
anslutningen med tillhörande åtgärder ska genomföras av Trafikverket och
medfinansieras av kommunen. De fastighetsägare inom ramprogramområdet
som får ny byggrätt genom detaljplaner ska ta en andel av kommunens
kostnader.

Fördröjning av dagvatten på kvartersmark
Dimensioneringen av dagvattenfördröjningen på kvartersmark ska utgå ifrån
VA-SYDs krav på att utflödet som mest ska vara 20 liter/sekund/hektar vid ett
10-års regn innan anslutning till det allmänna VA-nätet kan ske. Exploatören
ansvarar för att det tas fram en dagvattenutredning som visar hur och var de
avser hantera dessa fördröjningsåtgärder som förtätningen genererar. Dessa
åtgärder ska bekostas av Exploatören vilket ska regleras i exploateringsavtal.

Övriga åtgärder som krävs för detaljplanens genomförande
Fastighetsägaren till Studentkåren 4 ska ansvara och bekosta samtliga åtgärder
inom kvartersmarken som genomförandet av detaljplanen kräver, så som
eventuella bullerskydd, flytt av ledningar, sanering av mark,
fastighetsbildningsåtgärder mm.
Inlösen, ersättning
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har
fastighetsägare rätt till ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte
utnyttjas.

Fastighetsrättsliga åtgärder

Fastighetsbildning
Del av Helgonagården 6:16 och del av Studentkåren 4 som inom detaljplanen är
utlagt som allmän plats föreslås genom fastighetsreglering överföras till
Helgonagården 8:1.
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Enligt detaljplan 1281K-P224, i direkt anslutning norr om denna detaljplan, ska
gemensamhetsanläggning för gemensam interngata, parkeringsplatser och
sophantering inrättas mellan Studentkåren 9 och 4.

Ledningsrätt
Rätt att framdra ledningar inom planområdets kvartersmark kan regleras med
ledningsrätt inom u-område alternativt inom allmän platsmark. Prövas i enlighet
med Ledningsrättslagen (1973:1144).

Ansökan om fastighetsbildning, kostnader m m
Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos Lantmäterimyndigheten i
Lund ansöka om fastighetsbildning, etc. Med ansökan följer lantmäterikostnader
samt eventuell skyldighet att utge ersättning för mark eller utrymme för
rättighet. Lantmäterikostnader åläggs den som har nytta av respektive åtgärd
eller annan vid överenskommelse.

HELGONAGÅRDEN 6:16

Karta med fastighetsgränser och berörda delar som föreslås ingå i fastighetsreglering. Område för
allmän gata vid Ole Römers väg föreslås om ca 920 kvm. Lila område om ca 70 kvm föreslås som
allmän gata och regleras från Helgonagården 6:16 till Helgonagården 8:1. Gult område om ca 60
kvm föreslås som allmän gata och regleras från Studentkåren 4 till Helgonagården 8:1. Blått
område om ca 340 kvm föreslås som allmän cykelväg och regleras från Studentkåren 4 till
Helgonagården 8:1.
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Konsekvenser

Konsekvenser som följd av avvägningar mellan motstående intressen

Ett genomförande av detaljplanen ger ett positivt tillskott av bostäder i en
central del av Lund vilket är ett allmänt intresse och mål i Utbyggnad- och
boendestrategin. Planen kan komma att innebära måttliga konsekvenser för
omkringliggande fastigheter genom en förändrad närmiljö. Kommunens
bedömning är att ett genomförande av planen inte innebär någon betydande
olägenhet enligt den mening som avses i 2 kap. 9 § PBL. Stadsbyggnadskontorets
samlade avvägning är att det allmänna intresset av tillkomsten av nya bostäder
väger tyngre än de eventuella konsekvenser som förtätningen kan komma att
innebära för omkringliggande fastigheter.

Konsekvenser för fysisk miljö

Stadsbild
Stadsbilden inom Ideon bedöms påverkas positivt av det aktuella förslaget.
Detta då tillskottet av bostadsbebyggelse utgör ett inordnat inslag som till sin
utformning knyter an till områdets höjdskala samtidigt som byggnadens
gestaltning ges en modern och tidstypisk utformning med ett säreget och
varierat taklandskap. Planförslaget tillför en mänsklig skala med strategiskt
placerade platsbildningar, aktiva bottenvåningar och förbättrade gång- och
cykelkopplingar.

Skuggstudie
Den föreslagna bebyggelsens skuggning har studerats vid vår- och
höstdagjämning 20 mars/ 20 september och sommarsolstånd 20 juni kl 9, 12, 15
och 18.
Vid vår- och höstdagjämning skuggas Ole Römers väg på förmiddagen, det
diagonala gaturummet mitt på dagen och cykelstråket Idépromenaden på
eftermiddagen. Del av fasad mot väst inom Studentkåren 5 skuggas på
eftermiddagen. Fasad mot öster inom föreslagen bebyggelse skuggas av befintlig
bebyggelse inom Studentkåren 5 på förmiddagen.

Vid sommarsolståndet skuggas Ole Römers väg på morgonen och på
eftermiddag, kväll skuggas gång- och cykelstråket Idépromenaden. Vid
sommarsolståndet. Kl 18 så skuggas en mindre del av bebyggelsen i väster.
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20 Mars/Sep kl 09.00

20 Mars/Sep kl 12.00

20 Mars/Sep kl 15.00

20 Mars/Sep kl 18.00

Utförd skuggstudie för vår- och höstdagjämning.
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20 Juni kl 09.00

20 Juni kl 15.00

Utförd skuggstudie för sommarsolståndet.

20 Juni kl 12.00

20 Juni kl 18.00

Luftkvalitet

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken, MB, gäller för
kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon, bensen,
kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren.

Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom planområdet.
Trafiktillskottet etc från den förändring som planförslaget innebär bedöms inte
förändra nivåerna för befintlig bebyggelse.

Vattenkvalitet

Utförd dagvatten- och skyfallsutredning visar beräknade föroreningshalter och
mängder för befintlig situation och framtida situation med och utan rening. Efter
exploatering med föreslagen rening minskar föroreningshalterna och
mängderna för samtliga studerade ämnen i förhållande till befintlig situation.
Med föreslagen dagvattenhantering efter exploatering ses föroreningshalterna
och mängderna för samtliga studerade ämnen minska. Exploateringen bedöms
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därför inte ha en negativ påverkan på recipienten. Till följd av att den ändrade
markanvändningen leder till att en mindre mängd närsalter, metaller, övriga
föroreningar släpps ut till recipienten ökar möjligheterna att MKN för vatten kan
uppnås.
Dagvatten, skyfall och översvämning
Med föreslagna åtgärder för omhändertagande av dagvatten inom planområdet
så förbättras flödet ut till det kommunala dagvattennätet.

Vid skyfall kommer vattnet rinna mot lågpunkten väster om planområdet. För en
liten del av planområdet i söder kommer vattnet rinna åt sydväst. Lokala
lågpunkter och dagvattenanläggningar inom området kan komma att fyllas upp.
När tröskelnivåer för anläggningarna är nådda kommer vattnet tippa över
kanten och rinna mot större befintlig lågpunkt i väst.
Skyfallsvatten från omkringliggande mark i norr och öst kommer även att rinna
in på planområdet.

I dagsläget står ca 250 m3 vatten inom planområdet. Om dimensionering av
dagvattenhantering sker för ett 10-årsregn för ledningssystemet och utan att
orsaka marköversvämning vid ett 30-årsregn hanteras en total volym på 381 m3
inom planområdet. Den totala volymen om framtida lågpunkter fylls är 523 m3
då mer större volymer än de vid ett 30-årsregn kan stå inom de planerade
nedsänka gårdsytorna. De nedsänkta gårdsytorna antas ha en sammanlagd
maximal kapacitet på 247 m3.
Denna volym kan utnyttjas vid en skyfallssituation, och dagvattenlösningarna
antas då nå sin maximala kapacitet. Detta betyder att en större volym kommer
kunna hållas inom planområdet än befintlig volym med föreslagna lösningar.
Exploateringen ses därför inte påverka omgivande mark negativt vid en
skyfallssituation i förhållande till befintlig situation. Framtida förhållanden ger
en ökad avrinning på ca 30% vid ett 100-årsregn, men ses kompenseras med att
en över 50% större volym än befintlig tillåts stå inom området.

Konsekvenser för hälsa och säkerhet

Risker
Enligt utförd riskutredning gällande hantering av kemikalier och brandfarliga
ämnen så uppfylls rekommenderat skyddsavstånd och det krävs inga ytterligare
åtgärder för att visa tillräcklig riskhänsyn.
Byggnadshöjd och störning
Bebyggelsen om maximalt 35,5 meter bedöms inte påverka luftfart eller
totalförsvaret negativt då byggnaden är placerad i sammanhållen bebyggelse.
Luftfartsverket och Totalförsvaret ges möjlighet att yttra sig i samrådet.
42

SAMRÅDSHANDLING
PÄ 41/2017a

Buller
Enligt utförd bullerutredning så uppfylls gällande riktvärden för trafikbuller vid
bostadsbyggnader och det krävs inga ytterligare åtgärder.
Markradon
De radonmätningar som utförts visar att området betraktas som
normalriskmark varför byggnader ska utföras radonskyddade.

Förorenad mark
Den miljötekniska markundersökningen visar att saneringsåtgärder krävs för att
kunna genomföra planen. I två av tolv insamlade jordprover har förorenande
ämnen påträffats i halter som överskrider KM, Naturvårdsverkets riktvärde för
känslig markanvändning (R1911; alifater och R1912; metaller och PAH).
Resultaten antyder att lokalt förhöjda halter, snarare än en sammanhängande
storskalig förorening, förekommer inom undersökningsområdet. En
kompletterande undersökning bör utföras inför eller i samband med byggnation,
dels för att avgränsa påträffad förorening och dels för att insamla ytterligare
information om föroreningsnivåer inför kommande masshantering och
byggnation.
Enligt 28 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det
förbjudet att utan anmälan till tillsynsmyndighet vidta en åtgärd som kan
medföra ökad risk för spridning och exponering av förorening om denna risk
inte bedöms som ringa. Då halter över riktvärden för mindre ringa risk har
uppmätts kan detta bli aktuellt vid schaktningsarbeten. Detta innebär att en
skriftlig anmälan måste lämnas in till Miljöförvaltningen i Lund i god tid innan
markarbeten påbörjas. Om förorening påträffas vid schaktning ska
tillsynsmyndigheten omedelbart kontaktas.

Sociala konsekvenser

Barnperspektiv
Barn berörs av planärendet då det finns möjlighet för barn att bo inom området.
Inom planområdet föreslås gröna innergårdar, avskilda från biltrafik. I direkt
anknytning till planområdet planeras en kommunal park. Planområdet ansluter
till separerade gång- och cykelbanor samt har god närhet till kollektivtrafik. Vid
utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov och situation
i enlighet med barnkonventionen.
Tillgänglighet
Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och
användbarhet för funktionshindrade beaktats. Planförslaget tar bland annat
hänsyn till nivåskillnader, säkerställer parkering för rörelsehindrades fordon
inom 25 meter från entré och möjliggör för en tillgänglig angöring till
byggnaden , sophantering och utemiljö. Hur kraven på tillgänglighet i 8 kap 4§
(byggnader) och 8 kap 9 § PBL (tomter) i detalj kommer att tillgodoses avgörs i
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samband med byggnads- och markprojekteringen och därmed vid kommande
bygglovsprövning.

Förslag till principiell placering av tillgänglig parkering inom 25 meter från huvudentré samt
förslag till placering av sophantering inom planområdet.

STADSBYGGNADSKONTORET I LUND

Ole Kasimir
planchef

Ulrika Thulin
planarkitekt
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