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Yttrande över detaljplan för del av Studentkåren 4
m fl i Lund, Lunds kommun (Ole Römers väg 2) samråd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att

tillstyrka planförslaget

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har beslutat att skicka ut detaljplan för del av
Studentkåren 4 m.fl. på samråd.
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för
studentbostäder inom del av Studentkåren 4 m fl. Förslaget syftar till
att förtäta nuvarande parkeringsplats med bostadsbyggelse samt
kompletterande studielokaler, handel, kontor och centrumverksamhet.

Underlag för beslutet







Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-10-06 Detaljplan för
del av Studentkåren
Protokollsutdrag byggnadsnämnden 2020-06-23 § 128
Detaljplan
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-29
Plankarta med planbestämmelser och illustration 2020-05-29
Planbeskrivning 2020-05-29

Ärendet
Bakgrund
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.
Planförslaget innefattar:

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Bruksgatan 22

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se
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• 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

Planområdet föreslås disponeras med två bostadskvarter som delas
av diagonalt för att understödja en koppling mellan Forskarparken
och LTH.
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.
Stadsbyggnadskontoret bedömer med vägledning av
miljöbedömnings-förordningen (2017:966) att planförslaget inte kan
antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6
kap 5-8 §§ miljöbalken, MB.

Föredragning
En förtätning i ett centralt läge av Lund anses ligga i linje med de
strategier som anges i Lunds översiktsplan.
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I översiktsplanen, som antogs av kommunfullmäktige 2018-10-11,
anges att planområdet kan användas för ny blandad bebyggelse
vilket stödjer aktuellt planförslag. Kommunstyrelsen föreslås
tillstyrka planförslaget.

Beredning
Ärendet har beretts av kommunkontoret.

Barnets bästa
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.

Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna är inte beskrivna i förslaget.
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 .

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Byggnadsnämnden
För kännedom:
Kommunkontoret, utredning

