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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 samrådsskede.

Vill du komma i kontakt med oss?
Astrid Avenberg Rosell
Planarkitekt

Ole Kasimir
Planchef
Bitr
planchef/Planchef

Förnamn Efternamn
Titel

Telefon: 046-359 50 00
Planavdelningen, Stadsbyggnadskontoret i Lund
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Bilder och illustrationer är framtagna av Semrén & Månsson arkitektkontor om inte annat anges.
Bild på framsidan: Serneke och Brunnshögsprojektet föreslår en samling hus i olika höjd invid
Brunnshögstorget. Det högsta huset i 36 våningar, med en publik takterrass. Illustration:
Semrén & Månsson arkitektkontor.

2 (70)

VAD ÄR EN DETALJPLAN?

SAMRÅDSHANDLING
PÄ 30/2019

Innehåll
Vad är en detaljplan? ............................................................................................ 2
Planprocessen ............................................................................................................2
Sammanfattning ................................................................................................... 5
Inledning .............................................................................................................. 7
Planens syfte ..............................................................................................................7
Planförfarande ...........................................................................................................7
Planhandlingar ...........................................................................................................7
Plandata .....................................................................................................................8
Tidigare kommunala ställningstagande ................................................................. 9
Planuppdrag och/eller inriktningsbeslut ...................................................................9
Översiktsplanering .....................................................................................................9
Dispositionsplan för Centrala Brunnshög ..................................................................9
Gällande detaljplaner ..............................................................................................10
Förutsättningar ................................................................................................... 11
Markanvändning, bebyggelse och stadsbild/landskapsbild ....................................11
Historik och/eller kulturmiljö ..................................................................................11
Grönstruktur och offentliga rum .............................................................................12
Service......................................................................................................................12
Trafik och gator........................................................................................................13
Teknisk försörjning ..................................................................................................13
Hälsa och säkerhet...................................................................................................15
Övriga riksintressen .................................................................................................18
Undersökning om planen kan medföra en betydande miljöpåverkan ...................18
Planförslag ......................................................................................................... 19
Övergripande karaktär och disposition ...................................................................19
Markanvändning, bebyggelse och stadsbild ...........................................................24
Grönstruktur och offentliga rum .............................................................................30
3 (70)

VAD ÄR EN DETALJPLAN?

SAMRÅDSHANDLING
PÄ 30/2019

Trafik och gator........................................................................................................33
Teknisk försörjning ..................................................................................................37
Hälsa och säkerhet...................................................................................................41
Avvägning mellan motstående intressen ................................................................48
Genomförande ................................................................................................... 49
Organisatoriska åtgärder .........................................................................................49
Tekniska och ekonomiska åtgärder .........................................................................50
Fastighetsrättsliga åtgärder .....................................................................................50
Konsekvenser ..................................................................................................... 51
Konsekvenser som följd av avvägningar mellan motstående intressen .................51
Konsekvenser för fysisk miljö ..................................................................................51
Konsekvenser för hälsa och säkerhet ......................................................................62
Sociala konsekvenser ...............................................................................................62
Fastighetsrättsliga konsekvenser ............................................................................68
Övriga konsekvenser...............................................................................................68

4 (70)

SAMMANFATTNING

SAMRÅDSHANDLING
PÄ 30/2019

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av 50 000 m2 bostäder,
hotell, boende med inslag av vård, mindre gymnasieskola, kommersiella
lokaler och servicelokaler samt parkeringsgarage i källaren inom två kvarter.
Huskropparna ska ha varierande storlek och de högsta byggnaderna kommer
att ha en för Lund avvikande skala, 36, 17 respektive 11 våningar höga.
Uppemot 1 500 personer förväntas bo, besöka eller arbeta i kvarteren.
Marken har tidigare använts för jordbruksändamål, men är tagen ur drift
sedan 2007. Den är delvis asfalterad för parkering och uppställningsplats för
paviljonger samt en utomhusutställning och enkel skatepark.

De höga husen med bostäder förväntas ge en ökad intensitet och underlag till
servicen, samt bli ett viktigt landmärke. Det västra större kvarteret föreslås
innehålla bostäder, hotell, servicelokaler och kommersiella lokaler och det
högsta huset samt byggnader i varierande höjd från en till elva våningar kring
en gård. Det östra mindre kvarteret föreslås innehålla bostäder samt
kommersiella lokaler i bottenvåningen, och innehålla ett sjutton våningar
högt hus samt byggnader från tre till åtta våningar kring en upphöjd gård.
Kommunen äger marken och ett markanvisningsavtal har upprättats.
Köpekontrakt och arrendeavtal kommer att upprättas innan detaljplanen
antas. Köpekontraktet kommer bland annat att innehålla överenskommelser
om köpet, parkeringslösningar, finansiering av allmän plats, publika lokaler,
hållbarhetsfrågor, kvalitetsprogram och gestaltningsfrågor. Byggnadernas
gestaltning blir betydelsefull för hela Brunnshögs karaktär beroende på sin
skala och placering vid torget. Därför föreslås en process där speciell tyngd
ges åt frågan. Provfasader i full skala ska visas och godkännas av
stadsbyggnadskontoret.

De allmänna intressena att öka bostadsbyggandet och att möjliggöra god
service för besökare och boende i Lund kan uppnås med denna detaljplan.
Planförslaget ger Lund en mycket hög byggnad som blir ett landmärke som
markerar Brunnshögstorget. Planförslaget medverkar till många bostäder, en
stark koncentration av människor, och därmed underlag för service.

Konsekvenserna av det effektiva markutnyttjandet är att friytorna inom
planområdets kvarter blir små och delvis förlagda till upphöjda gårdar och på
takterrasser samt att de höga byggnaderna kommer att skugga omgivande
gaturum och kommande kvarter norr om planområdet.
Trafiken kommer att öka i och med den höga exploateringen, men har
hanterats genom att biltrafiken kanaliseras till källargaraget som har entré
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nära Patentgatan samt till befintligt parkeringshus vid Odarslövsvägen.
Planförslaget har utvecklats för att främja cykeltrafik och kollektivtrafik, göra
torgytorna så bilfria som möjligt samt ha god trafiksäkerhet.
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.
Planområdets area: 1,36 ha
Allmän plats torg/park area: 0,40 ha
BTA bostäder: ca 33000 m², ca 400 lägenheter
BTA vårdboende: ca 4600 m2, ca 70 lägenheter
BTA co-working: ca 4500 m2
BTA hotell: ca 4500 m²
BTA offentlig service/publika ytor: ca 2600 m2
BTA kommersiell service: ca 3700 m²
BTA teknik: ca 600 m2
BTA källare: ca 9800 m²
Antal bilparkering: 306 varav 80 inom kvarteren och 226 externt
Antal cykelparkeringsplatser: 1300 inom kvarteren
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Inledning
Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av 50 000 m2 bostäder,
hotell, boende med inslag av vård, mindre gymnasieskola, kommersiella lokaler
och servicelokaler samt parkeringsgarage i källaren inom två kvarter.
Huskropparna ska ha varierande storlek och de högsta byggnaderna kommer att
ha en för Lund avvikande skala, 36, 17 respektive 11 våningar höga. Uppemot 1
500 personer förväntas bo, besöka eller arbeta i kvarteren.
Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2020-03-31 och planuppdrag gavs.
Tekniska nämnden beslutade att begära planläggning 2019-12-11. Samtidigt
gavs Serneke markanvisning för att utveckla ett projekt för bostäder,
verksamheter och service vid Brunnshögstorget.

Planförfarande

Detaljplanen hanteras med utökat förfarande eftersom planen bedöms vara av
betydande intresse för allmänheten och av stor betydelse i övrigt. Däremot
bedöms planen vara förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens
granskningsyttrande och planen antas inte medföra en betydande
miljöpåverkan.
Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.

Planhandlingar
-

Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning och illustrationer

Övriga handlingar
A.
B.
C.
D.
E.

F.
G.
H.
I.
J.

Föroreningsberäkningar Kunskapsparken, Tyréns 2018-12-21 och
Föroreningsberäkningar revidering 2020-02-07
Dagvattenmodellering Brunnshög, Tyréns 2019-03-08
Skyfallsanalys Centrala Brunnshög, Afry 2021-03-11
Översiktlig geoteknisk undersökning, MUR, geotekniska
rekommendationer, Geoexperten, 2021-06-07
Markradonmätning, GJAB, 2021-06-22
Trafikalstringsrapport, Tyréns, 2021-04-30
Trafikbullerutredning, Tyréns, 2021-06-28
Vindanalys, Data Trees, uppdaterad 2021-06-29
Brandbeskrivning, FSD, 2021-07-09
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Plandata

Orienteringskarta med utritat planområde, Lunds kommun

Planområdet omfattar del av fastigheten Östra Torn 27:2 och är beläget invid
Brunnshögstorget i Centrala Brunnshög i Lund.

Areal

Planområdets yta uppgår till 1,36 ha.

Markägoförhållande

Fastigheten Östra Torn 27:2 inom planområdet ägs av kommunen.

Initiativtagare till planen och ärendegång

Det är tekniska nämnden som har tagit initiativ till planen.

Medverkande i planarbetet

Astrid Avenberg Rosell, planhandläggare, planarkitekt, stadsbyggnadskontoret
Ella Swahn, biträdande handläggare, planarkitekt, stadsbyggnadskontoret
Christian Wilke, arkitekt, stadsbyggnadskontoret/ Brunnshögsprojektet
Eva Dalman, projektchef, kommunledningskontoret/Brunnshögsprojektet
Johan Nilsson, exploateringsingenjör, tekniska förvaltningen
Viktor Edensand, trafikplanerare, stadsbyggnadskontoret
Maria Borisson Lindvall, landskapsarkitekt, stadsbyggnadskontoret
Maria Carping, trafikingenjör, tekniska förvaltningen
Nina Lindegaard, landskapsarkitekt, tekniska förvaltningen

Jonas Håkansson, affärschef Serneke Sverige AB
Christoffer Göransson, affärsutvecklare Serneke Sverige AB
Daniel Rietz, projektutvecklingschef Serneke Sverige AB
Tobias Landberg, arkitekt Semrén & Månsson arkitektkontor AB
Michael Westerlund, arkitekt Semrén & Månsson arkitektkontor AB
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Tidigare kommunala ställningstagande
Planuppdrag och/eller inriktningsbeslut

Byggnadsnämnden, BN, fattade beslut om planläggning 2020-03-31.

Översiktsplanering

Enligt översiktsplanen, ÖP 2018, är området utpekat som blandad bebyggelse
och prioriterad fotgängarzon. Ett blå-grönt huvudstråk med dagvattenhantering
och grönytor visas längs västra kanten av planområdet och starkt
kollektivtrafikstråk med spårvägshållplats längs östra kanten.
Länsstyrelsen bedömer i sitt granskningsyttrande att det finns risk för att
riksintresse för kommunikation (E22) inte tillgodoses avseende fortsatt
utbyggnad av Brunnshög med bostäder och verksamheter samt föreslagen
trafikplats på E22 vid ESS.

Utsnitt ur formell plankarta fördjupning av översiktsplanen för Lund NE/Brunnshög, antagen
2013-12-19. Lunds kommun.

Parallellt med översiktsplanen gäller Fördjupning av översiktsplanen för Lund
NE/Brunnshög antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19. Planområdet visas
som ett prioriterat område kring spårvagnshållplats och ska innehålla blandad
bebyggelse.
Detaljplanen följer översiktsplanerna.

Dispositionsplan för Centrala Brunnshög

Ett program inom Brunnshögsprojektet, Dispositionsplan för centrala
Brunnshög, godkänd av kommunstyrelsens arbetsutskott för strategisk
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samhällsplanering 2015-04-20, ger detaljerade anvisningar för hur planområdet
ska disponeras.
Dispositionsplanens strukturplan ligger som grund för planområdets kvarter.

Gällande detaljplaner

Området är inte tidigare planlagt förutom en smal remsa mot Brunnshögsgatan
samt en del av Brunnshögstorget som föreslås bli kvartersmark i denna plan.
Brunnshögsgatan är planlagd för GATA/SPÅR och den ingår i detaljplanen för
Spårväg norr om Solbjersvägen - Odarslövsvägen i Lund, som vann laga kraft
2015-10-22, genomförandetiden går ut 2025-10-22. Brunnshögstorget har
planbestämmelsen TORG och ingår i detaljplan för del av Östra Torn 27:2
(Handelskvarteren), som vann laga kraft 2018-05-07, genomförandetiden går ut
2028-05-07.
I söder och öster angränsar detaljplaner, P256 (Parkkvarteren) och P292
(Portkvarteren), med olika typer av bostäder samt dagligvarubutik och annan
kommersiell service i bottenvåningarna närmast Brunnshögstorget.

P256

P292

P197

Utsnitt ur angränsande detaljplaner P292 (Portkvarteren), P197 (Handelskvarteren),
P90 (Spårväg), samt P256 (Parkkvarteren), Lunds kommun.
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Förutsättningar
Markanvändning, bebyggelse och stadsbild/landskapsbild

Marken har tidigare använts för jordbruksändamål, men är nu helt omschaktad
sedan 2007. Den är delvis asfalterad för parkering och uppställningsplats för
paviljonger samt en utomhusutställning och enkel skatepark. Den blivande
torgytan är belagd med grus och det står ett konstverk på kullen intill
spårvagnshållplatsen. Platsen används nu endast temporärt i väntan på
byggnation.

Planområde inom streckad röd linje. Flygbild från 2020, Lunds kommun.

Historik och/eller kulturmiljö

Marken har varit åkermark under mycket lång tid. Den har i huvudsak tillhört en
gård, som låg strax väster om planområdet på andra sidan Odarslövsvägen.
Gården är numera riven.

Fornlämning

Det fanns fornlämningar i planområdet. Arkeologiska undersökningar är gjorda,
fynden omhändertagna och slutredovisning utförd. Inom området hittades spår av
6 000 år gamla boplatser samt fynd av pollen och sädeskorn från tidig
bondestenålder.
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Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa omedelbart
avbrytas och länsstyrelsen underrättas (i enlighet med 2 kap 10 §
kulturmiljölagen).

Grönstruktur och offentliga rum
Topografi

Planområdet har små höjdskillnader och består av omschaktad mark.

Friytor, lek och rekreation

Eftersom området är obebyggt saknas ytor för lek och rekreation inom
planområdet. Det finns friytor för lek och rekreation i Nobelparken som ligger
100 meter öster om planområdet. Spårvägen är en barriär mellan planområdet
och parken.

Service

Offentlig service

Östra Tornskolan (årskurs 3–9), Flygelskolan (årskurs F–5) och Delfinskolan
(årskurs F–3) är de närmaste skolorna. De ligger på ca 1,5 km gångavstånd.
Solbjers förskola är den allra närmsta förskolan, den består av fem avdelningar
och ligger ett par hundra meter från planområdet. Djingis Khan och Toppens
Förskola är förskolor på ca 1,2 km gångavstånd och det finns fler inom 1-1,5 km.
Fritidshem finns på Östra Tornsgården vid Östra Torns by, ca 1,5 km från
planområdet. En ny skola är planerad, och beslutad i skolnämnden, öster om
planområdet för årskurs F-3, storlek ca 400 elever. Möjligt uteklassrum finns i
Solbjersparken (där Kojskogen finns).
Närmsta kyrka är Maria Magdalena kyrka som tillhör Svenska kyrkan, ca 1,2 km
från planområdet. Närmsta träffpunkt för äldre ligger i Maria Magdalena kyrka.
Den heter Träffpunkt Östra Torn och är en del av Träffpunkt Lineros
verksamhet.

Kommersiell service

Strax söder om planområdet på Uardavägen finns en livsmedelsbutik, och ännu
längre söderut på Spelmansvägen finns ytterligare en närlivsbutik. Inom cirka
1,5 till 2 km finns två större dagligvarubutiker, dels på Magistratsvägen och dels
på Sparta. Inom Ideon och Pålsjö företagsområde och på Sparta finns det ett
bredare serviceutbud med bl.a. banker, restauranger, frisörer samt hälso- och
sjukvårdsverksamheter. Söder om Solbjersvägen kommer en Hemköp
livsmedelsbutik inrymmas som planeras öppna 2022 och intill
Brunnshögstorget planeras för en ICA livsmedelsbutik och annan kommersiell
service som förväntas öppna något år senare.
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Trafik och gator
Riksintresse för kommunikationer; befintlig väg

Området ligger 300 meter från befintlig väg E22 som ingår i riksintresse för
kommunikationer, enligt 3 kap 8 § miljöbalken.

Gatunät och angöring

Det finns idag möjlighet till angöring av området från Odarslövsvägen via
Patentgatan (tidigare Brunnshögsvägen) i planområdets södra kant, eller från
Solbjersvägen via Vetenskapsgatan. Brunnshögsgatan är inte utbyggd för
biltrafik utan är idag spårväg med hållplats och en serviceväg som fungerar som
gång- och cykelbana längs planområdets östra kant.

Kollektivtrafik

Planområdet ligger inom 200 meter från spårvagnshållplats Brunnshögstorget.
Spårvagnslinjen, 1 (Lund C – Universitetssjukhuset – LTH – Brunnshög – ESS)
har avgångar var 15 minut dagtid i båda riktningarna. Regionbuss Skåneexpress
1 som går mellan Malmö och Kristianstad stannar vid Lund N trafikplats ca 750
m från planområdet. Planområdet ligger ca 300 m från hållplats Brunnshög V
som trafikeras av regionbusslinjerna 108 (Lund C–Odarslöv–Gårdstånga), 166
(Staffanstorp–Lund C–Södra Sandby) och 169 (Lund C–Lund Brunnshög–
Malmö). Även stadsbusslinje 20 (Lund C–ESS) trafikerar hållplats Brunnshög V.
Söder om planområdet ligger hållplats Solbjer, ca 400 meter, som trafikeras av
regionbuss 166. Busslinjerna erbjuder hög turtäthet under vardagarna.

Gång-, cykel- och motortrafik

I planområdets södra kant finns Patentgatan och i den östra kanten löper en
gång- och cykelbana.

Parkeringsnorm och parkering

I dagsläget finns en asfalterad yta för bilparkering inom planområdet.
Planområdet tillhör Övriga staden enligt Lunds parkeringsnorm men ligger
närmare än 500 m till spårvagnshållplats vilket medför något lägre norm för
bilar.

Teknisk försörjning
Dagvatten

Planområdet ligger högt i terrängen på vattendelaren mellan Kävlingeåns och
Höje ås avrinningsområden. Planområdet ligger inom VA SYD:s
verksamhetsområde för dagvatten. Lunds kommun har tillsammans med VA SYD
tagit fram Dagvattenplan för Lunds kommun, antagen av kommunfullmäktige
2018-03-22.
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Planområdet ingår i huvudavrinningsområdet Kävlingeån. Enligt
dagvattenplanen är Kävlingeån mindre känslig för ökad vattenföring men
känslig för närsalter samt mycket känslig för föroreningar. Enligt
Vattenmyndighetens beslut om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för
ytvatten har Kävlingeån otillfredsställande ekologisk status med kravet att
uppnå god ekologisk status 2027. Den kemiska ytvattenstatusen (exklusive
kvicksilver) är bedömd som god.

Kunskapsparken ska fördröja och rena dagvatten från stora delar av Brunnshög.
Utredning med föroreningsberäkningar för Kunskapsparken är gjord 2018-1221, den har reviderats 2020-02-07. Slutsatsen av beräkningarna är att
dagvattnet kommer att renas så att föroreningsbelastningen på recipienten samt
på omgivande mark kommer att bli lägre än i dagsläget, även med de ändringar
som har gjorts i projekteringen. Det innebär att möjligheterna för recipienten att
uppnå miljökvalitetsnormerna inte bedöms försämras med anledning av
exploateringen.
I samband med planerad exploatering av bostadsområden i centrala Brunnshög
har en dagvattenutredning med dagvattenmodellering utförts, uppdaterad
2021-03-08. I utredningen ingår bland annat det grönstråk dit dagvattnet från
aktuellt planområde planeras att ledas.

Markens beskaffenhet

Översiktlig geoteknisk undersökning är utförd 1993 av K-konsult. Under
fyllnadsmassor och det mullhaltiga ytlagret, ca 0,2-0,5 m utgörs de dominerande
jordarterna av lermorän med varierande inslag av sand-silt-lera. Jordlagren i
området är genomgående mycket täta och grundvattenytan tar tid att mäta.
Undersökningen visar små geotekniska problem och planarbetet kan ur
geoteknisk synpunkt utföras med stor frihet.

Vatten och spillvatten

Planområdet ligger inom VA SYD:s verksamhetsområde för VA. Vissa VAledningar finns i befintliga huvudgator, Odarslövsvägen och Solbjersvägen. Det
finns nylagda VA-ledningar i Vetenskapsgatan öster om Portkvarteren för
anslutningar.

Fjärrvärme

I stadsdelen finns ett lågtempererat fjärrvärmenät. Det finns
fjärrvärmeledningar i östra och södra kanten av planområdet.

Övriga ledningar

Det finns stora elledningar i östra och södra kanten av planområdet.
Elledningsstråket ligger delvis på mark som planeras att bli kvartersmark.
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Renhållning

Planområdet i Centrala Brunnshög omfattas av sopsugsutbyggnad. Längs
planområdets södra kant i Patentgatan finns en huvudledning mot
sopsugsterminalen.

Hälsa och säkerhet
Farligt gods

Planområdet ligger minst 300 meter från rekommenderad färdväg för farligt
gods. Planområdet ligger utanför uppmärksamhetsavstånd 150 meter enligt
RIKTSAM och uppmärksamhetsavståndet 120 meter
enligt ”Bebyggelseplanering och farligt gods - Strategi för bebyggelseplanering
intill rekommenderade färdvägar för transport av farligt gods, antagen av
byggnadsnämnden 2015-11-19”. De rekommenderade skyddsavstånd som
redovisas i denna rapport har tagits fram med en fördjupad riskbedömning och
kan således användas vid utformning av planer utan att det finns behov av
ytterligare riskanalyser.

Buller

Av översiktlig bullerkartläggning 2016 framgår att planområdet är måttligt stört
av trafikbuller.

Översiktlig bullerkartläggning 2016, Lunds kommun.
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Översiktlig bullerkartläggning 2016, Lunds kommun.

Tyréns AB har på uppdrag av Lunds kommun utfört en trafikbullerutredning för
fastigheten Östra Torn 27:2 (Portkvarteren), Lund, i samband med denna
detaljplan, se sidan 41-44.

Riktvärden för trafikbuller utomhus vid bostäder

Den 1 juni 2015 trädde nya riktlinjer i kraft gällande buller vid bostadsbyggande
i form av Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (svensk
författningssamling, förordning 2015:16). I förordningen finns bestämmelser
om riktvärden gällande buller utomhus vid bostadsbyggnader från spårtrafik,
vägar och flygplatser.
I och med riksdagsbeslut uppdaterades förordningens 3 § från och med den
2017-07-01 till 5 dB högre värden än i ursprungsformuleringen. Ändringen
gäller dock för alla nya bygglov och planer sedan januari 2015.
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Luft

Miljökvalitetsnormerna, MKN, 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.

Markradon

Planområdet klassificeras som ett normal-riskområde, detta är baserat på
radonkartläggning utförd i maj 2021. Mätvärdena tyder på radonhalter i
medeltal inom normalriskintervallet. Halterna kan vara högre vid annan årstid
med lägre grundvattennivå eller efter dränering.

Översvämning och skyfall

Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram Översvämningsplan för
Lunds kommun, antagen av kommunfullmäktige 2018-03-22. Flödesriktningen
vid ett 100-årsregn är norrut inom planområdet.

Översvämningskartering 2016, planområdet markerat med rött.
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Räddning

Området är beläget inom normal insatstid. Utrymning med stöd av
räddningstjänstens bärbara stege – max 11 m höjd, kan endast ske upp till
våning 4. Utrymning med stöd av höjdfordon (stegbil) - max 23 m höjd, kan
endast ske upp till som högst våning 8. Båda förutsätter åtkomlighet utan hinder.
Högre byggnader måste dimensioneras för utrymning utan räddningstjänstens
medverkan.

Övriga riksintressen
Totalförsvaret

Planen prövar möjligheten att uppföra byggnader högre än 45 meter inom
sammanhållen bebyggelse. Området kan eventuellt beröras av
riksintresseområde för totalförsvaret enligt 3 kap 9§ miljöbalken.
Försvarsmakten och Luftfartsverket ska yttra sig i planarbetet.

Undersökning om planen kan medföra en betydande miljöpåverkan

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 redovisas i en strategisk miljöbedömning enligt
6 kap MB utan integreras i planbeskrivningen. I bedömningen av planförslagets
miljöpåverkan har följande omständigheter vägts in i bedömningen.
Det är ett effektivt markutnyttjande och hushållar med jordbruksmarken.
Friytan (lekytan) för de boende blir liten. De små friytorna måste göras extra
kvalitativt gröna och trevliga.

Höga byggnader kräver extra grundförstärkning. Vindstudie visar kraftig vind
ibland men svag medelvind som endast är något förhöjd och påverkar hur
marken mitt emellan kvarteren kan användas. Skuggstudien visar skugga som
kommer att påverka den framtida bebyggelsen norr om höghusen. Höghusen
påverkar landskapsbilden och blir ett landmärke. Det kommer att lysa ur
fönstren på de höga husen men det anses vara en måttlig störning för omgivande
bebyggelse. Under byggtiden kan störningar uppstå vid pålning och andra
arbeten. Inga negativa effekter på hushållning med naturresurser eftersom
jordbruksmarken inte längre finns kvar, matjorden schaktades bort när den
arkeologiska utgrävningen genomfördes. Planen berör ingen skyddad mark.
Länsstyrelsen, de kommuner och andra myndigheter som på grund av sitt
särskilda miljöansvar som kan antas bli berörda av planen ska yttra sig särskilt
om denna bedömning.
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Planförslag

Planområdets placering i planerad bebyggelse enligt strukturplanen för Brunnshög,
Semrén&Månsson och Lunds kommun.

Övergripande karaktär och disposition

Den övergripande karaktären är två kvarter invid Brunnshögstorget som
föreslås innehålla flera huskroppar av varierande storlek och höjd, utmärkande
är tre högre hus, varav det högsta planeras nå 36 våningar. Uppemot 1 500
personer förväntas bo, besöka eller arbeta i kvarteren. De höga husen förväntas
ge en ökad intensitet och underlag till servicen, samt bli ett viktigt landmärke.
Det västra större kvarteret föreslås innehålla bostäder, hotell, servicelokaler och
kommersiella lokaler och det högsta huset samt byggnader i varierande höjd
från en till elva våningar kring en gård. Det östra mindre kvarteret föreslås
innehålla bostäder samt kommersiella lokaler i bottenvåningen, och innehålla
ett sjutton våningar högt hus samt byggnader från tre till åtta våningar kring en
upphöjd gård.
Förslaget innehåller:
-

Allmän platsmark för gata, torg, gång- och cykelväg samt park
Kvartersmark för bostäder, centrumverksamhet, skola för
vuxna/gymnasium samt vårdboende
Kvartersmark för teknisk anläggning, nätstation
Kvartersmark för parkering i källare under kvartersmark och under
allmän plats
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Ett konceptuellt program har tagits fram för projektet, Koncept – program
Torgkvarteren – Feasibility Study, Serneke Sverige AB/Semrén & Månsson
2021-07-13.

Med ledordet Synergi beskrivs i det konceptuella programmet nytänkande
boendeformer, inkluderande generationsboende, kollektivt boende,
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studentboende, hubbar med tvättomat, studieplatser och odling. Dessutom
kommer det erbjuds kreativa mötesplatser, co-working-lokaler, lokaler för gym
& hälsa, hotell, möjligheter för utställningar- och event, mötes- och studieplatser
samt cykelverkstad med café. Programmet beskriver hållbart byggande med
cirkulär- och delningsekonomi, hållbara mobilitetslösningar och klimatsmart
teknik.

Utblickar åt alla väderstreck

Förslaget kvarter innehåller storskaliga byggnader som grupperats för att bryta
upp skalan och de terrasserar mot torget. De högre huskroppar markerar viktiga
siktlinjer och kvartershörn och möjliggör orientering i området. De höga
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huskropparna har flyttats bak från torget och de lägre ska framhäva den intima
miljön vid torget.
De högre huskropparna ska samspela i en rörelse kring torget i en stigande
skala. Det högsta höghuset ges en central plats och blir landmärke för
Brunnshög.

Vy från väster med det västra grönstråket i förgrunden. Det västra kvarterets bostadsbebyggelse i
varierande höjder, det östra kvarterets 17-våningshus skymtar till vänster. Mellan kvarteren kan
man se en glimt av Brunnshögstorget.
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Vy från nordost, strax norr om spårvagnshållplatsen, där cykelvägen korsar spårvägen och löper
norr om kvarteren. 17-våningshuset står framför 36-våningshuset.
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Markanvändning, bebyggelse och stadsbild

Förslaget omfattar två kvarter med blandad bebyggelse och en
sammansättning av huskroppar i varierande höjd. Byggnaderna föreslås
tillsammans med den redan planlagda dagligvarubutiken i söder, bilda miljön
kring Brunnshögstorget. Sammanlagt föreslås ca 50 000 kvadratmeter
bostads- och verksamhetsytor. De tre högre huskropparna avses tydligt
markera centrala Brunnshög och tillsammans förstärka orienterbarheten i
stadsdelen. De högsta byggnaderna föreslås bli 36, 17 respektive 11 våningar
höga och de lägre 1 till 8 våningar höga. Kring torget ska den lägre, mänskliga
skalan stå i fokus och de högre byggnaderna placeras därför tillbakaskjutna,
så att lägre byggnadsdelar blir de framträdande, i människors ögonhöjd.

Bebyggelsetäthet (nettoexploateringstal) är ca 3,2 inom planområdet.
Exploateringstalet är den totala bruttoarean, exklusive garage, källare och
förråd, inom föreslagen kvartersmark samt halva omgivande, trafikförsörjande
gata. Beräknat antal lägenheter inom planområdet förväntas bli cirka 400.

Ändamål

Avsikten är att ge byggnaderna ett brett och sammansatt nyttjande. Bostads-,
verksamhets- och serviceändamål föreslås blandas och projektets storlek ger
möjligheter att kombinera ändamål och ett nytt utbud av bostadstyper,
verksamhets- och servicelokaler.
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Markanvändningen i de föreslagna byggnaderna är huvudsakligen bostäder.
Projektet kan innehålla olika bostadstyper för olika målgrupper men
detaljplanen reglerar inte upplåtelseform, hyresrätter eller bostadsrätter.
Avsikten är att projektet ska innehålla smålägenheter för yngre, äldreboende
och flexibla bostadstyper för familjer och andra med skiftande ytbehov som även
kan dela gemensamma funktioner. Mer konventionella bostäder föreslås utgöra
merparten av bostäderna.
Utöver bostäder föreslås ytor för tillfälliga kontorsplatser (så kallad co-working)
med tillgång till mötesrum, vilka avses kunna samnyttjas av boende och
föreningar.

Area-beräkning visar ca 33 000 m2 bostäder (ca 400 lgh), co-working ca 4 500 m2, vårdboende
4 600 m2, hotell 4 500 m2, publika ytor ca 2 600 m2, gym 1 500 m2, lokaler 2 200 m2, teknik 600 m2
och källare ca 9 800 m2.

Sammanlagt innehåller förslaget cirka 2500 kvadratmeter ytor för så kallade
publika verksamheter – musik, konst, teater, film, dans, yoga liksom
föreningslokaler och andra kreativa/innovativa verkstäder och ateljéer.

Lokalprogrammet innehåller också cirka 2200 kvadratmeter för traditionell
handel och service. Det översta planet i den högsta byggnaden föreslås vara
öppet för allmänheten med någon typ av publik lokal, takterrass och eventuellt
med en enklare servering.
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I detaljplanen styrs markanvändningen till en blandning av
centrumverksamheter (kommersiella lokaler, service, hotell) och bostäder samt
möjlighet till att inrymma vårdboende och mindre gymnasieskola till exempel.
Centrumverksamhet med öppna kommersiella lokaler i bottenvåningarna,
våning två och tre ut mot torget är viktiga för att främja stadslivet.

Den cirkulära ytan med kvartersmark får användas för cykelparkeringsramp
som ska leda ner till cykelparkering i källargaraget och rampen ska kunna förses
med ett skyddande tak. Området tillåts även användas för centrumverksamhet,
cykelverkstad till exempel, samt bostadskomplement, tekniska installationer till
exempel. Entrén till rampen får gå genom den lilla ytan med plantering.

Plankarta, Lunds kommun

Användningsbestämmelserna inom kvartersmark är följande:
•

•

C1BP – Centrumverksamhet, även mindre gymnasieskola samt
bostadskomplement i våning 1 till 3. Centrumverksamhet och Bostäder
från våning 4 och uppåt. Parkering tillåten i källare och i del av
bottenvåningen. Minst 50 % Centrumverksamhet i bottenvåningen inom
bestämmelseområdet samt i minst 60 % av den översta våningen i
byggnaden om den är över 20 våningar.
C1BDP – Centrumverksamhet, även mindre gymnasieskola, Bostäder
samt Boende med inslag av vård. Parkering tillåten i källare och i del av
bottenvåningen.
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BC1P – Bostäder, Centrumverksamhet, även mindre gymnasieskola. Minst
50 % Centrumverksamhet i bottenvåningen. Parkering i källare och i del
av bottenvåningen.
P1CB1 – Cykelparkeringsramp, Centrumverksamhet samt
bostadskomplement.
E – Teknisk anläggning

Sektion som visar förgårdsmark vid torget

Förgårdsmarken föreslås ha varierande bredd. Cirka 5 meter bred för att i vissa
fall ge möjlighet till parkering för rörelsehindrade och i annat fall för
uteserveringar. Förgårdsmarken är minst 2 meter bred för att ge möjlighet till
cykelparkering med ett undantag, längs fasaden mot Brunnshögsgatan där
förgårdsmarken bara är 1 meter bred. Förgårdsmarken mellan kvarteren får
underbyggas för att möjliggöra en sammanhängande källarvåning.

Byggnadernas höjder regleras både med högsta antal våningar samt med högsta
byggnadshöjd respektive högsta nockhöjd. De fyra högsta byggnaderna regleras
med nockhöjd eftersom byggnadernas ska ha en design med en ”krona”. Övriga
lägre byggnader kan utformas med sadeltak eller indragna vindsvåningar,
hisstoppar på taket etc. som placeras indragna från fasad.
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Infart till källargarage regleras i läge för att markhöjderna inte ger någon
marginal till en sydligare placering. Det finns risk för att det blir problem med
höjdsättningen för att undvika skyfallsvatten i källaren annars. Placering och
utformning av dörrar och fasader måste ta hänsyn till gatans markhöjder och
utformas med en marginal om minst 30 cm över ränndalens markhöjder. Se
även under rubriken Planförslag, Översvämning och skyfall.

Översta våningen i det högsta huset som planeras bli 36 våningar högt ska vara
publikt tillgänglig. Bestämmelse om utsiktsplats betyder att en publik lokal
exklusive takterrass ska uppta 60 % av översta våningen inomhus. Takterrass
samt teknikutrymmen för hela huset kan anordnas på resterande 40 %.
Lokaler för butiker, restauranger mm är viktiga runt torget. Bottenvåning ska
ges minst 4,5 meters höjd från överkant bjälklag till nästa överkant bjälklag, så
att lokaler kan inredas.
Bostadsgårdarna i de båda kvarteren planeras bli underbyggda med
källargarage och i det östra kvarteret höjs gården upp så den ligger ovanpå
bottenvåningen. Detta ger möjligheter för lokalerna i bottenvåningen att ta in
leveranser genom kvarteret i bottenplanet. Det är viktigt att det planteras träd
och annan vegetation på gårdarna. Bostadsgårdarna ska utformas för vistelse
och lek och göras så gröna som möjligt.
Att kunna gå in via bostadsgården till sitt trapphus främjar det sociala livet i
kvarteret. Krav på genomgående trapphus till bostäderna därför.

Många entréer och fönster till lokalerna runt kvarteren gynnar stadslivet och
därför ställs krav på direkta entréer från gata eller torg där det är möjligt med
hänsyn till tillgänglighet och byggnadernas funktioner.

De höga husens fasader är mycket framträdande och en slank siluett har
bedömts som eftersträvansvärt. Det högsta huset föreslås därför ha en särskild
bestämmelse om balkonger från våning 8 och uppåt till våning 36. Denna
byggnad står på ett podium av andra byggnader som föreslås bli 6 och 7
våningar höga.
Utfartsförbud föreslås gälla längs Brunnshögsgatan och Patentgatan samt vid
uteserveringar runt torget. Dessutom får inte utfart ske mot cykelvägen och i
nordöstra hörnet av kvarteren där sopsortering planeras och sikten är skymd.
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Egenskapsbestämmelser för kvartersmark är följande:
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

prickmark - Marken får inte förses med byggnad. Balkongers och
burspråks underkant minst 3,5 meter över mark.
plusmark – På marken får endast komplementbyggnad, plank och murar
placeras. Marken får underbyggas.
triangelmark – Marken får underbyggas men inte förses med byggnad i
markplan. Balkongers och burspråks underkant minst 3,5 meter över
mark.
romerska siffror – Högsta antal våningar
romb med siffror – Högsta byggnadshöjd i meter.
dubbel romb med siffror under horisontell linje– Högsta nockhöjd i
meter.
p – Infart till källargarage ska placeras minst 14,0 meter från hushörn
mot Patentgatan och ha markhöjd minst 30 cm över gatans lågpunkt vid
infarten.
b1 – Högsta byggnadens översta våning, om den är över 20 våningar, ska
innehålla publik utsiktsplats.
b2 – Bottenvåning ska ges minst 4,5 meters höjd från överkant bjälklag till
nästa överkant bjälklag.
b3 – Entrédörrar i fasad ska utföras så att översvämmande vatten upp till
30 cm över gatans lågpunkter (ränndal i gatans längdriktning) inte
skadar bygganden.
b4 – Marken får underbyggas och ska förses med planteringsbart bjälklag.
b5 – Trapphusen ska vara genomgående i samma plan eller olika plan.
b6 – Lokaler ska ha direkt entré mot torg eller gata.
b7 – Under våning 8 är både byggnad och balkonger tillåtna. Från våning
8 och uppåt får området endast innehålla balkonger. Balkonger får inte
hänga utanför bestämmelseområdet.
ringar längs kvartersgräns – Utfartsförbud. Körbar förbindelse får inte
anordnas.

Principsektionen på plankartan visar ett snitt genom planområdet och
principerna för markanvändningens fördelning i höjdled. Det västra kvarteret
kan innehålla Bostäder, Centrumverksamhet, även skola för vuxna/mindre
gymnasieskola och vårdboende samt parkering och bostadskomplement i
källarplan. Det östra kvarteret kan innehålla Bostäder, Centrumverksamhet,
även skola för vuxna/mindre gymnasieskola samt parkering i källarplan. Under
torget i källaren mellan kvarteren kan en våning parkeringsgarage binda
samman kvarteren. De tre nedersta våningarna under 36-våningshuset får
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innehålla en liten del bostadskomplement men kan inte innehålla bostäder, utan
ska innehålla centrumverksamhet och eventuellt en mindre gymnasieskola. Den
översta våningen i det högsta huset ska till minst 60 % innehålla
centrumverksamhet och vara publikt tillgänglig.

Illustration av plankartan, Lunds kommun.

Illustrationen visar planområdets två kringbyggda kvarter med underbyggda
bostadsgårdar. In mot gårdarna och på yttre fasader är bostadsentréer
illustrerade. Öster om planområdet löper Brunnshögsgatan med spårvägen mitt
i och parallellt med det östra kvarteret ligger spårvagnshållplatsen
Brunnshögstorget. Omgivningarna illustreras med planerad bostadsbebyggelse
av i huvudsak flerbostadshus och några radhus. Ett grönstråk som ska innehålla
parkytor för vistelse och lek samt dagvattenledningar och öppna
fördröjningsmagasin för skyfall planeras väster om planområdet.

Offentliga rum och grönstruktur

De offentliga rummen kring kvarteren består av fem olika delar, Patentgatan och
Brunnshögsstråket i söder och Grönstråket, Urbana stråket och Cykelstråket i
norr.
Grönstrukturen kring planområdet består av en befintlig stadsdelspark, 3,8 ha
stor som heter Nobelparken och ligger drygt 100 meter öster om planområdet,
en planerad nedsänkt gröning i hörnet mellan Patentgatan och vetenskapsgatan,
söder om planområdet samt ett planerat grönstråk som startar strax väster om
planområdet och som kommer att bli en serie gröningar för utevistelse.

Inom planområdets kvarter planeras för små men möjligt gröna gårdar. Norr om
kvarteren planeras en gång- och cykelväg som ingår i ett huvudsystem av
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cykelvägar. Söder om och mellan kvarteren ligger Brunnshögstorget som
illustreras som delvist trädplanterat men med mest öppna ytor. Längs fasader
mot torget och cykelvägen ska entréer till lokaler och uteserveringar kunna
finnas.

Park och vegetation

Allmän plats TORG ska innehålla flera planteringar med träd. Två ytor på
sammanlagt 250 m2 på det underbyggda torget ska kunna planteras med träd.
Sammanlagt 300 m2 med egenskapsbestämmelsen ”plantering” bör planteras
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med träd som kan bli stora för att göra platsen trivsam och öka grönskan i
torgmiljön kring dessa högt exploaterade kvarter. Tillsammans förväntas dessa
fyra dungar av träd bli viktiga delar av grönskan som mildrar vinden på allmän
plats.

Små parkytor med dungar av träd mellan kvarteren.

Torg och platser

Kring kvarteren är planbestämmelsen i huvudsak TORG och trafiken ska
begränsas. Torgytorna kan trafikregleras så att vissa ytor endast är tillåtna för
gång- och cykeltrafik och andra ytor endast för leveranser och färdtjänst.
Biltrafik tillåts i princip bara till och från infarten till källargaraget. Torgytorna
ska delas upp mellan ytor för motortrafik och yta reserverad för gång- och
cykeltrafik på ett tydligt sätt. Detta ska visas med utformning och trafikskyltar.
Tydligheten ska förstärkas med grönska och träd.

En cirkulär cykelparkeringsramp nära cykelvägen mellan kvarteren ska leda ner
till tillgänglig cykelparkering i källargaraget och rampen ska kunna förses med
ett skyddande tak. Entréns cykelbana till rampen får gå genom den lilla ytan med
plantering.
Användningsbestämmelser på allmän platsmark som föreslås är:
•
•

TORG – Torg
TORG (PCB1) – Torg i markplan. Parkering, Centrumverksamhet samt
bostadskomplement tillåtet under mark.

Egenskapsbestämmelser för utformning av allmän platsmark som föreslås är:
•
•

+00,0 – Föreskriven markhöjd i meter över kartans nollplan.
gc-väg – Gång och cykelväg.
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plantering – Plantering av buskar och träd.
bjälklag – Bjälklag dimensionerat för lastbil. Marken får byggas under
med källare, överkant minst 0,5 meter under markytan.
träd – Planteringsbart bjälklag dimensionerat för träd, minst 1000 kg/m2.
Marken får byggas under med källare, överkant minst 1,0 meter under
markytan.

Friytor, lek och rekreation

Projektets friytor, med lekytor och vistelseytor utomhus för de boende blir
liten. De små friytorna bör göras extra kvalitativt gröna och trevliga. Egna
balkonger ska kompletteras med gemensamma uteplatser m m för spontana
möten och andra sociala aktiviteter på gårdarna. Dessa uteplatser blir även
skyddade från trafikbuller. Lek för de minsta barnen ska finnas på gårdarna.
Dessa kan även kompletteras med gröna gemensamma takterrasser.

Trafik och gator
Gatunät, angöring och in-/utfarter

Med cykel och till fots kan man angöra kvarterens entréer från alla håll. Med bil
är det främst Patentgatan och det underjordiska garaget samt befintligt P-hus
väster om Odarslövsvägen som ska användas. Det kommer att anläggas en
parkeringsficka för bilangöring, korttidsparkering, leveranser och taxi m m på
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norra sidan av Patentgatan. Infart till källargaraget kommer att placeras i
sydvästra kanten nära Patentgatan för att minimera fordonstrafiken runt
kvarteren.

Tillgänglig angöring ska finnas inom 25 meter från bostäders och lokalers
entréer. Angöring är möjlig från torgytorna och omgivande gator. Angöring i
källargaraget endast för den som har nyckel till garaget. Brunnshögsgatan i öster
kommer inte att ha en parkeringsficka som Patentgatan, och medger därför inte
att annan trafik passerar under eventuell angöring. Angöring på torgytan är då
ett möjligt alternativ.
Cykelstråket norr om byggnaderna ska ha hög prioritet och hållas bilfritt.
Brunnshögstorget ska kunna innehålla uteserveringar och plats för evenemang
utan störande biltrafik.

Kollektivtrafik

Planområdet har god tillgång till kollektivtrafik med spårvagnshållplatsen
Brunnshögstorget i direkt anslutning till det östra kvarteret. Hållplatsen
trafikeras med 15-minuterstrafik i båda riktningarna under dagtid och når Lund
C på 11minuter. Spårvagnshållplatsen ligger i anslutning till Brunnshögstorget
vilket gör den både lätt att hitta och att ta sig till. Perrongen är försedd med
ledstråk, belysning och informationsskyltar samt en väderskyddad väntplats
med möjlighet att sitta ner. Hållplatsens läge och utformning bedöms ge goda
möjligheter för många att resa kollektivt.

Gång-, cykel- och motortrafik

Sydväst om planområdet ligger Brunnshögstorget som nås via gång- och
cykelvägen norr om planområdet med passage mellan de båda kvarteren, gångoch cykelbanorna på Brunnshögsgatan, Vetenskapsgatan och Patentgatan samt
cykelgatan väster om planområdet. Öster om Brunnshögsgatan finns även
kopplingar till Nobelparken via Upptäcktsgatan eller gång- och cykelstråket
Sambandet. Gång- och cykelbanor mot centrum finns längs med
Brunnshögsgatan, Vetenskapsgatan och Odarslövsvägen.

Patentgatan är den gata som i första hand ska användas för angöring till
planområdet med bil. Öster om planområdet löper Brunnshögsgatan. I övrigt
omgärdas kvarteren av torgytor som kan trafikregleras flexibelt över tid.
Biltrafik är tänkt att bara undantagsvis tillåtas. Torgytorna ska utformas för
gång- och cykeltrafik i första hand och för leveranser och färdtjänst i andra hand
och fordonen ska röra sig maximalt i gångfart. Angörings- och
parkeringsmöjligheter inom 25 meter från entréer för rörelsehindrade samt för
leveranser finns markerade i illustrationen.
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Parkeringsnorm och parkering

Hållbara transporter är en förutsättning för utbyggnaden av Brunnshög och
planen med bostäder och verksamheter för uppåt 1500 personer. Lunds
parkeringsnorm följs. Preliminärt ger den att projektet ska lösa 306 bilplatser
varav uppåt 80 planeras få plats i kvarteret, resterande löses genom
parkeringsköp.

Parkeringsberäkningen utgår ifrån Lunds parkeringsnorm som ger att projektet
i sitt ursprung kommer att behöva 470 bilplatser, efter avdrag för bilpoolspaket
20%, krävs 415 bilplatser. Det kan rymmas cirka 80 parkeringsplatser i det
planerade källargaraget, dessa ska användas av boende i huset (därför finns
ingen samnyttjandepotential för dessa). Cirka 335 bilplatser ska då lösas genom
p-köp, dessa kan eventuellt samnyttjas. Efter samnyttjande krävs 226 bilplatser i
p-hus. Parkeringsköp kan tillhandahållas i befintligt P-hus öster om
Odarslövsvägen, som ligger cirka 200 meter från planområdet och ägs av Lunds
kommunala parkeringsbolag LKPAB.
Preliminärt behöver projektet cirka 1300 cykelparkeringar efter tillämpning av
Lunds parkeringsnorm. Parkeringsnormen anger att minst hälften av
cykelparkeringarna ska vara lättillgängliga vilket innebär att de ska finnas på
markplan (i cykelrum, på förgårdsmark och på gårdar). I källargaraget planeras
tillgänglig cykelparkering som nås via en cykelramp, placerad mellan de båda
kvarteren, eller med hiss i det östra kvarteret.

Preliminär skiss på källarplanet med bilparkering och cykelparkering samt förråd och
teknikutrymmen.
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Tillgänglig parkering ska kunna ordnas efter behov inom 25 meter från
bostäders och lokalers entréer. För besökare till butikslokaler, restauranger mm
bedöms behovet finnas från början. Tillgänglig parkering föreslås delvis placeras
i källargarage som nås via hiss i de olika trapphusen. Dessa platser förutsätts
kunna användas av de som bor eller arbetar i byggnaderna samt för längre eller
ofta återkommande besök. Exempelvis bör hotellgäster med behov av tillgänglig
parkering ha möjlighet att använda källarparkeringen. Parkeringsplatserna på
mark riskerar annars att vara upptagna under lång tid och hindra
tillgängligheten för de mer tillfälliga besökarna (butikskunder,
restaurangbesökare mm).
Illustrationen nedan visar förslag på möjliga placeringar av entréer med
tillgängliga parkeringsplatser inom 25 meter.

Det är inte möjligt att parkera längs Brunnshögsgatan, vilket medför att entréer
där behöver placeras så att de är max 25 meter från parkeringsplatser i norr och
söder. I mitten av kvarterets östra del finns därför inget krav i detaljplanen på
entré mot gata.

Gula kvadrater visar föreslagen placering av tillgängliga parkeringsplatser. Röda och blå pilar
visar entréer. Röd och grön pil till vänster visar nerfart till garage. Garaget föreslås sträcka sig
under båda kvarteren och delvis under torget.
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Den största delen av förgårdsmarken mot Brunnshögstorget reserveras för
uteserveringar och bilparkering medges inte (infartsförbud i plankartan).
Uteserveringar kan påverka gångavstånden mellan entré och parkering om
möbler står i vägen, detta bedöms dock kunna åtgärdas relativt enkelt.

Teknisk försörjning

Ett ledningsstråk kommer att dras norr om kvarteren i cykelväg och inom
marken med beteckning TORG. Längs den västra delen av planområdet ska olika
ledningsslag förläggas. Någon ledning kan behöva läggas precis innanför gränsen
till kvartersmarken och därför använd beteckningen u – ”Marken ska vara
tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar.”
Ett arbete med ledningssamordning med alla ledningsägare och förprojektering
av ledningssektioner pågår för hela området norr om Brunnshögstorget.
Justeringar kan bli aktuella i det fortsatta planarbetet.

Planerade ledningsarbeten, arbetsmaterial, Tyréns maj 2021.

Geoteknik, grundläggning

En översiktlig geoteknisk undersökning med markteknisk
undersökningsrapport (MUR) är gjord i planarbetet. Denna undersökning är
översiktlig och utförd som underlag för planläggning och upprättande av
detaljplan. För varje enskilt byggobjekt ska en detaljundersökning utföras för att
fastställa dimensioneringsparametrar, dräneringsåtgärder, mm.
Grundläggningssätt för samtliga byggnader ska närmare utredas i
kompletterande geotekniska undersökningar/utredningar.
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Den översiktliga utredningen ger geotekniska rekommendationer angående
grundläggning, dränering och schaktning. Byggnader med upp till planerat 10
våningar bedöms kunna grundläggas på sedvanligt sätt. För högre byggnader
ska eventuella förstärkningsåtgärder utföras. Källare i ett plan kan dräneras på
sedvanligt sätt om dräneringsnivån ligger på nivåer ≥+81,0.

Möjligheterna för infiltration/perkolation av dagvatten i jordlagren bedöms som
begränsade beroende på jordlagrens täta sammansättning (k-värde ≤10-7
m/sek).

El

Befintliga elledningar i planområdets sydvästra del ska flyttas. En
transformatorstation kan uppföras inom mark med beteckningen E – teknisk
anläggning. Elförsöjning genom ledningar i västra och norra delen av
planområdet.

Vatten och spill

Det finns nylagda ledningar i Vetenskapsgatan och det kommer att byggas
ledningar i Patentgatan samt torgytor och gång- och cykelväg väster och norr om
planområdet för anslutningar till planområdet. Det kommer inte att gå att få
anslutning i söder från Brunnshögstorget. Detta innebär att vissa fastigheter
förordnas servitut genom grannfastigheten för att nå anslutningspunkt i
gränden.
Spillvattnet från området kopplas via gränden till ledning som läggs i
Patentgatan. Spillvattenledningen i Patentgatan kopplas om möjligt till
ledningsnät i Odarslövsvägen. En tidig kontroll av höjder och ledningsdragning
visade att denna spillvattendragning kan vara möjligt. Vid en detaljprojektering
kan det uppkomma saker som gör att det inte längre är möjligt och då måste
spillvattnet ledas likt dagvattnet, norrut till ett system genom västra Brunnshög
som ännu inte är utbyggt.

Dagvatten

Dagvattnet kommer att ledas via ledningar till det grönstråk som planeras direkt
väster om planområdet. Grönstråket ska på ett par platser ta hand om
dagvattnet från ett större område, från Portkvarteren i söder till
Kunskapsparken i norr, och planeras parallellt med aktuell detaljplan.
Grönstråket kommer att ingå i allmän platsmark/park. Färdigställandet av
dagvattensystemets koppling till Kunskapsparken är en förutsättning för
genomförandet av aktuell detaljplan.
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Planområde inom streckad röd linje. Mörkgrön linje väster om planområdet och norrut visar hur
dagvattnet ska ledas mot Kunskapsparken i norr. Blå markering visar läge för dagvattendamm.
Ur Strukturplan Brunnshög, Lunds kommun.

Renhållning

I nära dialog med Lunds Renhållningsverk och kommunens projektansvariga
Sweco samt av kommunen upphandlad sopsugsleverantör Envac, har ett
ramverk för Torgkvarterens sophantering tagits fram som resulterat i en
principlösning. Utredningen utgår ifrån det mest platskrävande.

Bostäderna planeras anslutas till områdets sopsug för samtliga fraktioner som
tillhandahålls (rest-, papper-, plast- och matavfall), med två sopsugsanslutningar
per kvarter. Övriga avfallsfraktioner tas om hand i områdets nordvästra hörn,
genom ett UWS-system på allmän platsmark.
Kommersiellt avfall från de lokaler, kontor och hotell som föreslås i kvarteren,
planläggs i denna fas att hanteras genom kärlhantering. Då kvarteren kommer
rymma flertalet restauranger och/eller kaféer har det tagits höjd för ett separat
system för matavfallshantering för kommersiella verksamheter. Anslutning för
sopbil för detta system placeras nära Patentgatans leveransficka.
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Sophanteringen i kvarteren. Platser för sopsugsnedkast, lägen för sopkärl, angöring sopbil samt UWS.

Övriga ledningar

Kraftringen tillhandahåller fjärrvärme med lågtempsystem och fjärrkyla som
kan anslutas till kvarteren på vissa platser längs ledningsstråken väster och norr
om kvarteren.
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Hälsa och säkerhet

Bullerskyddsåtgärder behöver vidtas för delar av det högsta höghuset. För
höghuset överskrids riktvärdet Leq 60 dBA på vån 13 och uppåt på fasad mot
nordväst och vån 15 och uppåt på fasad mot sydväst.

Bullerutredning

En trafikbullerutredning är genomförd för aktuellt planområde i Centrala
Brunnshög.

Trafikprognos Brunnshög 2021-06-16. Lunds kommun
Trafikprognos för hela Brunnshög är uppdaterad våren 2021 av Lunds kommun.
Till bullerutredningen ska den högre siffran i intervallen användas. Andel tung
trafik bedöms vara 5 % på samtliga gator, med undantag för PAT och VET där
andelen bedöms vara 10 %. Hastighetsbegränsning är 40 km/h på alla gator
förutom de som börjar på LOK där är hastighetsgränsen 30 km/h. Runt Sernekes
kvarter A går det 700 fordon per dygn, varav 7,5 % är tung trafik.
Prognosen för E22:an år 2040 är 56 000 (12 % tung) och har räknats upp med
1,41% från 2019 nivåer. Hastigheten är 110 km/h.
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Beräkningar på spårvagn har gjorts utifrån att de kör på en yta som är täckt av
gräs, ÅDT är 245 fordon/dygn, vagnslängd är 33 meter samt att hastighet är 40
km/h.

Utredningens slutsats visar att trafikbullerförordningens grundriktvärde Leq ≤
60 dBA innehålls på alla fasader på alla byggnadsvolymer, förutom på höghuset.
Där grundriktvärdet innehålls kan planlösning väljas fritt. För mindre bostäder
(högst 35m2) uppfylls riktvärden Leq ≤ 65 dBA vid samtliga fasader. Riktvärde
för uteplats innehålls på de innergårdar som skapas av byggnadsvolymerna.

Ekvivalent ljudnivå, 3D-vy. Källa bild: utklippt ur AK03 , Tyréns.

Eftersom det är viktigt att kunna vädra i lägenheterna utan att släppa in för
mycket buller ska inte riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå överskridas.
Ljudnivån från trafikbuller för prognosår 2040 uppfyller generellt
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trafikbullerförordningens grundriktvärde Leq ≤ 60 dBA på alla fasader.
Undantaget är höghuset där 60 dBA överskrids på de högre våningsplanen.
Riktvärdet Leq ≤ 65 dBA för bostäder ≤ 35 kvm uppfylls på alla fasader och
våningsplan för hela planområdet.

Bostäder mot fasader där Leq ≤ 60 dBA uppfylls kan planeras valfritt utan krav
på kompensationsåtgärder. Detta gäller för alla byggnader utom höghuset.
För höghuset överskrids riktvärdet Leq 60 dBA på vån 13 och uppåt på fasad
mot nordväst och vån 15 och uppåt på fasad mot sydväst. Ljudnivån vid dessa
våningsplan kommer främst från E22:an som har fri sikt mot fasaderna så högt
upp på byggnaden.

Utredningen föreslår följande alternativ för att uppfylla riktvärden, enskilt eller
i kombination:
-

-

-

Bulleroptimera planlösningarna med minst hälften av rummen mot sida
som uppfyller Leq ≤ 55 dBA och Lmax ≤ 70 dBA. Detta uppfylls på
byggnadens sydöstra fasad.
Teknisk lösning vid fasad så som ex. glasskärm framför vädringsfönster,
indragen balkong med tätt räcke och inglasad balkong. Notera att
tekniska lösningar ska godkännas av berörda myndigheter.
Planera för små bostäder (≤ 35 kvm) mot de fasader där Leq > 60 dBA.

När det gäller uteplatsers riktvärde Leq ≤ 50 dBA och Lmax ≤ 70 dBA innehålls
detta på innergårdarna som skapas av husvolymerna, se bilder nedan. Om en
primär uteplats placeras på gården kan kompletterande uteplatser så som
balkonger placeras utan hänsyn till bullernivåer.

Ekvivalent ljudnivå 2040. Källa bild: utklippt ur AK01, Tyréns
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Maximal ljudnivå 2040. Källa bild: utklippt ur AK01 , Tyréns

Utifrån bullerutredningens rekommendationer föreslås följande
skyddsbestämmelse:
•

m – Bostäder med fasadöppningar mot nordväst på våning 13 och uppåt
samt fasadöppningar mot sydväst på våning 15 och uppåt ska antingen
ha bullerdämpning eller anpassad planlösning. Bullerdämpning innebär
till exempel tätt balkongräcke och ljudabsorbenter i balkongtak eller
inglasning av balkong och bullerdämpade vädringsfönster. Anpassad
planlösning innebär att minst hälften av bostadsrummen i en bostad
större än 35 m2 ska ha tillgång till en tyst sida (sydöstra sidan). Bostäder
ska ha tillgång till minst en tyst uteplats.

Markradon

Mätvärdena tyder på radonhalter i medeltal inom normalriskintervallet.
Halterna kan vara högre vid annan årstid med lägre grundvattennivå eller efter
dränering. Det behövs radonskyddat byggande vid nybyggnation.

Översvämning och skyfall

Efter att Strukturplanen arbetats om och grönstråket längs med västra kanten av
området ändrats har en uppdatering av skyfallsstudien gjorts. En översiktlig
höjdsättning av området har tagits fram och undersökts med
skyfallsmodellering. Skyfallsmodell har byggts och scenariet som simulerats är
en framtida situation med ett 100-årsregn och klimatfaktor 1,3.
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Detalj ur bilaga 1 Föreslagen höjdsättning, Afry 2021-03-11.
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Illustrationer: Afry

Med höjdsättningen är det tydligt att stråken behövs längs med hela
sträckningen för att avleda skyfallet. Grönytorna i grönstråket kan med fördel
utformas för att fördröja skyfallet så mycket som möjligt för att minska
belastningen på dagvattendammen (C i figur 8).
De punkter i figur 8 som berör aktuell plan är punkt A, D och E.
•

•

Vid det västra kvarterets hörn mot Patentgatan (A i Figur 8) ställer sig
upp till 15 cm vatten under 15 minuter under simuleringen innan det
fortsätter längs med grönstråket. Översvämningen sammanfaller med
lågpunkten i Patentgatan och vattenytan hamnar på cirka +84,5. Då det
planeras för en nerfart till ett garage strax norr om översvämningen
behöver utformningen säkerställa att vatten inte kan ta sig ner i garaget.
Det bör alltså finnas en förhöjning på minst 30 cm jämfört med markytan
vid infarten. Det maximala flödet in i stråket är ca 0,67 m³/s. Från
underlaget med gatustrukturen är gatan 4 m bred med 1,5 m trottoar på
vardera sida. Jämnt fördelat över 4 m blir vattendjupet 17 cm.
Genom skålformade grönytor längs med det västra stråket (D i Figur 8) är
det möjligt att bromsa upp flödet där. Detta skulle kunna minska minska
på dagvattendammen längre norrut (C i figur 8).
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HUS MOT
PATENTGATAN

PARKHUSEN

GARAGEINFART

Fastighetsgräns

Sektion vid källargaragets infart. Lutning minst 30 cm från infart till ränndal

Patentgatan

Fasadskiss / sektion vid garageinfarten nära kvarterets sydvästra hörn, som visar markhöjder på
allmän plats och ränndalens lutning. Lunds kommun.

Risken för problem vid skyfall gör att höjdsättningen av garageinfart och
entréers placering måste ta hänsyn till gatans markhöjder. Markhöjden vid
garageinfarten måste vara minst 30 cm högre än ränndalen i gatan utanför.
Gatan ska luta från fastighetsgräns mot ränndalen, dessutom lutar gatan norrut i
gatans längdriktning. Gatans höjder bestäms i ett senare skede och ingår i
nybyggnadskartan som är ett underlag vid bygglovsansökan.
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Räddning

Området är beläget inom normal insatstid. Avstånd från möjlig
uppställningsplats för släckfordon till brandpost ska vara maximalt 75 meter
och maximalt 50 meter till byggnaders entréer. Brandposter kommer att byggas
ut i samband med att det kommunala va-nätet anläggs, VAV P83 ska tillämpas.

Brandfordon kan stå på torgytorna kring kvarteren. Utrymning med stöd av
RSYD:s stegbil eller stege (max 11 m höjd, 4 våningar) kan ske till en mindre del
av bebyggelsen. Det innebär att nästan alla trapphusen ska uppfylla lägst klass
TR2, alternativt att ytterligare en oberoende utrymningsväg ska anordnas.
Sprinkleranläggning kommer att behövas för den högsta byggnaden samt
förutsätts även för källaren och vårdboendet.
Höga byggnader innebär specifika risker samt försvårande omständigheter för
räddningstjänstens insats.
Utrymningsfrågan behandlas även i samband med bygglov och bygganmälan.

Avvägning mellan motstående intressen

Planförslaget ger Lund en mycket hög byggnad som blir ett landmärke som
markerar Brunnshögstorget. Planförslagets genomförande medverkar till många
bostäder, en stark koncentration av människor, och därmed underlag för
service.
De två kvarteren kommer att innehålla höga hus som skuggar omgivande
gaturum och kommande kvarter. Hänsyn kommer att tas till detta i
kvartersstrukturen norr om planområdet.
Friytor för de boende blir på gårdar och på takterrasser.

Planförslaget har utvecklats för att främja cykeltrafik och kollektivtrafik, göra
torgytorna så bilfria som möjligt och ha god trafiksäkerhet.

De allmänna intressena att öka bostadsbyggandet och att möjliggöra god service
för besökare och boende i Lund kan uppnås med denna detaljplan. Den höga
exploateringen ger ett effektivt utnyttjande och god hushållning med marken.
Det har inte varit jordbruksmark sedan år 2007. Planens innehåll, 50 000 m2
bostäder, hotell, boende med inslag av vård, mindre gymnasieskola,
kommersiella lokaler och servicelokaler samt parkeringsgarage i källaren inom
två kvarter, har inte några motstående intressen.
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Genomförande
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

Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet.

Avtal

Markanvisningsavtal har upprättats. Köpekontrakt och arrendeavtal kommer att
upprättas innan detaljplanen antas. Köpekontraktet kommer bland annat att
innehålla överenskommelser om köpet, parkeringslösningar, finansiering av
allmän plats, publika lokaler, hållbarhetsfrågor, kvalitetsprogram och
gestaltningsfrågor.
Byggnadernas gestaltning blir betydelsefull för hela Brunnshögs karaktär
beroende på sin skala och placering vid torget. Därför föreslås en process där
speciell tyngd ges åt frågan. Provfasader i full skala ska visas och godkännas av
stadsbyggnadskontoret. För torgets utformning ska ett arkitektuppdrag
genomföras som säkrar att det offentliga rummet, på såväl kvarters- som allmän
platsmark, får en enhetlig och attraktiv gestaltning där ägogränserna inte är
avläsbara för besökare. Det finns även frågor kring uteserveringar, skyltar,
belysning, entréförhållanden m m som kommer att bli föremål för en mer
djuplodande gestaltningsdiskussion och eventuella PM.
I begäran om planläggning anges att hållbarhetsambitionerna inriktas speciellt
mot den sociala hållbarheten, med tankar om delningsekonomi och bekämpning
av ofrivillig ensamhet. Den ekologiska hållbarheten ska i projektet handla 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.
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Tekniska och ekonomiska åtgärder
Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av allmänna
anläggningar

Planförslaget innehåller cykelväg norr om kvarteren, cykelgata och torgytor
kring kvarteren med plattläggning och trädplanteringar både med och utan
bjälklag för källargarage, avfallshantering, dagvattenfördröjning samt på sikt
anläggandet av Brunnshögstorget.

Att kvartersmarken kommer att bebyggas med källare kommer att påverka
allmän plats under byggtiden och tidplanen för och möjligheterna att
markförlägga ledningar i ett tidigt skede. Att lägga ledningar nära kvartersgräns
och att utnyttja u-område för allmänna ledningar kan behöva särskilda
anordningar vid anläggandet eller genomföras sent i byggprocessen.

Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar nyanläggs:

• nyanläggning av gata, planteringsytor och torgytor mellan kvarteren, gång- och
cykelväg – kommunen ansvarar och bekostar
• utbyggnad av dagvattenfördröjning – VA SYD och kommunen ansvarar och
bekostar
• utbyggnad av VA nät - VA SYD ansvarar – exploatören betalar
anslutningsavgifter enligt gällande taxa

• brandvattenförsörjning – brandvatten ordnas i samråd med VA SYD

• lågtempererad fjärrvärme, fjärrkyla och energiförsörjningsledningar samt
nätstation – Kraftringen ansvarar och avtalar med exploatören

• tele- och bredbandskablar – Telia Sonera ansvarar och avtalar med exploatör
• utbyggnad av sopsug och underjordiskt avfallssystem UWS –
Renhållningsverket ansvarar och exploatören bekostar enligt köpekontrakt

• Eventuella flyttningar av ledningar och kablar ska bekostas av exploatören.

Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildning

Kvartersmark ska avstyckas från Östra Torn 27:2. 3D-fastigheter och 3Dutrymmen kan bildas. Underjordiskt garage inklusive cykelramp kan avstyckas
till egen 3D-fastighet. Cykelramp kan även ingå som fastighetsområde till
fastighet inom övrig kvartersmark. E-området ska avstyckas och utgöra en egen
fastighet. Om väsentligt behov av servitut uppstår kan servitut bildas vid
avstyckningsförrättning.
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Gemensamhetsanläggningar

Om det mellan fastigheter uppstår behov av gemensamma anläggningar inom
kvartersmark kan gemensamhetsanläggning inrättas.

Ledningsrätt

Rätt att framdra ledningar inom planområdets kvartersmark kan regleras med
ledningsrätt endast inom u-område alternativt inom allmän platsmark.

Ansökan om fastighetsbildning, kostnader m m

Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos Lantmäterimyndigheten i
Lund ansöka om fastighetsbildning, inrättande av gemensamhetsanläggning
eller upplåtelse av ledningsrätt. 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.

Konsekvenser

Till följd av avvägningarna i detaljplanen har följande konsekvenser bedömts.
Det är positivt att planförslaget innehåller ett landmärke som markerar
Brunnshögstorget liksom att underlaget för service ökar.
De skuggande höga byggnaderna kommer framför allt att påverka omgivande
gaturum och kommande kvarter norr om planområdet. Hänsyn har tagits till
detta i den övergripande planeringen av bebyggelsestrukturen utanför
planområdet. Kvarteren norrut planeras innehålla huvudsakligen kontorshus
och bostäder med större friytor.

Det effektiva markutnyttjandet bidrar till god hushållning med mark men gör att
friytorna inom planområdets kvarter blir små och delvis förlagda till upphöjda
gårdar och på takterrasser. Trafiken kommer att öka i och med den höga
exploateringen men har hanterats genom att biltrafiken kanaliseras till
källargaraget som har entré nära Patentgatan samt till befintligt parkeringshus
vid Odarslövsvägen. Vissa leveranser kommer dock att tillåtas på torgytorna
kring kvarteren och tillgänglighetsangöring kan till viss del ske på
Brunnshögstorget.
Under byggtiden kan störningar uppstå vid eventuell pålning och andra arbeten.

Konsekvenser för fysisk miljö
Riksintressen

Inga negativa effekter på hushållning med naturresurser förutses. Planen berör
ingen skyddad mark.
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Planförslagets genomförande medföra inte någon påverkan på riksintressen.

Stadsbild

Marken avses bebyggas med hög exploatering. Det höga markutnyttjandet
och koncentrationen av bostäder och verksamheter kan öka antalet
människor som rör sig på Brunnshögstorget.

Varierad skala med ett höghus och ytterligare tre höga punkthus samt kvartersbebyggelse som
trappar ner mot torget. Den lägre skalan närmast torget kan ge ett intimare stadsrum. Mellan
byggnaderna är stadsrummet smalt och högt men kan få en trivsam skala av trädplanteringarna.

Förslagets byggnadshöjder utgår från en bedömning av stadsbild och
ekonomi. Byggnadens proportioner har vägts mot behov av tillräckliga
våningsytor för att skapa en rimlig ekonomi för kostsamma installationer som
till exempel hissar, brandskydd m m. Andra krav, till exempel på kraftigare
konstruktion vid högre hus och utrymningsmöjligheter har också vägts in.

Byggnadshöjden på 36-våningshuset, drygt 100 meter, kommer att göra det
till det högsta huset i Lund. Dagens högsta byggnad är Ideon Gateway, 74 m
högt. Studier har gjorts av stadssiluetten och byggnaden kommer att synas på
långt håll från alla väderstreck, till exempel från Dalby, Bjärred och från E22
på väg söderut mot Lund. Byggnaden kommer däremot inte att kunna ses från
gatunivå i Lunds mer centrala delar.
Nedan visas vyer av stadssiluetten vid infarterna från öster (Dalbyvägen),
från väster (trafikplats Lomma) samt norrifrån (E22).
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Vy från Dalbyvägen västerut.

Vy från trafikplats Lomma åt nordost.

Vy från E22 vid trafikplats Hurva söderut.
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Mikroklimat
Skuggstudie
Den föreslagna bebyggelsens skuggning och solbelysning har studerats.
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Skuggstudiens bilder visar hur de högsta husens skuggor vandrar över övrig
bebyggelse, att gatumiljön är skuggig under olika tider på dagen och att gårdar,
grönstråk och gatumiljöer som är kantade av låg bebyggelse och öppna åt söder
får in mer sol och skuggas mindre än de som är omgärdade av hög bebyggelse
och särskilt om bebyggelsen ligger söder om.

Dagsljusstudie

Den föreslagna bebyggelsen har studerats för att visa fasadernas dagljusinfall,
Vertical Sky Component, VCS. Denna studie visar diffust dagsljus en molnig dag i
motsats till skuggstudien.
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Översiktlig vy från nordöst

•
•
•

>20% God tillgång till dagsljus. Normala rumsformer med normal fönstersättning bör
uppfylla kraven i BBR.
11-20% Begränsad dagsljustillgång. Särskild hänsyn till rumsstorlekar, materialval,
fönsterstorlekar m.m. krävs för att uppfylla kraven enligt BBR.
0-10% Mörk fasad. Möjligheten att uppnå dagsljuskraven enligt BBR är osannolik.

Dagsljusstudien har gjorts med programmet Grasshopper/ Honeybee, där
fasadernas exponering mot himlen (Vertical Sky Component) har beräknats.
Beräkningen görs med en CIE Cloudy Sky och infallsvinkeln tas i beaktan. Utan
balkonger har ett grid 1x1m används, med balkonger ett grid 0,5x0,5m. Endast
vertikala ytor beaktas i sammanställningen. Skuggverkan av träd och annan
vegetation har ej beaktats i simuleringen. Värdena blir därför bättre på vissa
lägen än vad de skulle vara om närliggande träd modellerades. BBR 6:322
Dagsljus Rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än
tillfälligt ska utformas och orienteras så att god tillgång till direkt dagsljus är
möjlig, om detta inte är orimligt med hänsyn till rummets avsedda användning. I
56 (70)

GENOMFÖRANDE

SAMRÅDSHANDLING
PÄ 30/2019

gemensamma utrymmen enligt avsnitt 3:227 räcker det dock med tillgång till
indirekt dagsljus. (BFS 2016:6).
Resultatet av dagsljusstudien har tolkats och redovisas med värden i enlighet
med studien ‘Dagsljustillgång i Svenska Stadsdelar’ av Paul Rogers et. al. med
medverkan av Uppsala Kommun.

Projektets solexponering, antal soltimmar, har studerats. Solintensiteten,
soleffekten redovisas i en tiogradig skala från 0 till <9 kwh/m2. Denna aspekt är
viktig för lokalklimatet eftersom det visar den värme som solen ger när den
träffar bebyggelsen och marken och värmer upp ytorna. Studien kan användas
till att välja de mest gynnsamma lägena för solceller men också styra var
balkonger och uteplatser m m på gårdarnas placeras.

Planvy av båda kvarteren

Vy av västra kvarteret från sydväst

Vindstudie

Bilden visar att vindrörelserna inom planområdet, som ligger i mitten av bilden, kommer att
påverkas av kringliggande bebyggelse, dvs den aktuella strukturplanen för Centrala Brunnshög.
Planområdets bebyggelse saknas i bilden.
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Vindstudier har gjorts för aktuell detaljplan. För fullständig rapport se
Torgkvarteren Tilleggsnotat (daterat 2021-06-29) och Torgkvarteren
Oppsumering (daterat 2021-04-15) av DataTrees .

Med Brunnshögs placering, på en höjd i ett generellt öppet landskap, konstaterades i förstudierna under 2018 att det fanns väsentliga utmaningar vid
behandling av gällande vind.

Vinden varierar över året. Vindrosor för Lund under vinter, vår, sommar och höst.

Vindeffekt är uppdelad i 6 olika grader av påverkan på komforten för människor.
Vid vindhastigheten <2,5 m/s är det behagligt att vila på platsen, vid <4 m/s är
det behagligt att sitta, vid <6 är det behagligt att stå, vid <8 att gå och vid <10
m/s att cykla. Vid högre vindhastigheter än 10 m/s är det inte behagligt.
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Vinden på marken är den mest betydelsefulla och det är den som avgör vad som
är acceptabelt.
Torgkvarteren har bearbetats för att optimera planen utifrån bl.a. lokalklimatet.
Genom en tät dialog inom projektgruppen och iterativ process med
vindkonsulterna har den nya strukturplanen gett markant förbättrade
förutsättningar för hela området norr om Brunnshögstorget och Torgkvarteren
gällande vind.

Vindkonsulternas slutrapport visar att området runt kvarteren tillfredsställer
samtliga aktivitetstyper definierade av NEN-8100. Vid implementering av
kvarteren sker endast en mindre acceleration inom ett begränsat område mellan
kvarteren, vilket fortfarande ger ett område lämpligt för gång.
Byggnadsvolymerna har bearbetats och justerats för att optimera årsresultaten
och de säsongsbetonade vindarna som gett något ökat utslag. Med de justeringar
som gjorts, konstateras det att området är mycket lugnt vad gäller genomsnittlig
vind på årsbasis. Markytorna runt kvarteren lämpar sig för stillasittande
aktiviteter och vila oavsett plats. Den genomsnittliga vinden håller sig under 2,5
m/s i området generellt och under 4 m/s i området mellan kvarteren.
Resultaten av extremsituationerna, visar den högst uppmätta nivån i varje given
punkt någon gång under årets knappa 9000 timmar. Således räcker det att
vinden når denna hastighet under någon minut per år, för att registreras som
maxvärde. Bilderna ovan redovisar att inga farliga eller extrema värden har
registrerats i området utan ligger på en nivå där variationerna erbjuder en
välkomnande rörelse där det möjliggör flera platser för olika aktiviteter. Vidare,
kan en positiv dynamik avläsas vilket kan framtidssäkra området med hänsyn
till eventuella värmeböljor och urbana värmeöar, där viss vindrörelse är att
föredra.
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Högre upp på byggnadernas fasader påverkas komforten på balkonger och
takterrasser av vind. Vinden kan hanteras med skyddande skärmar, raster av
pelare, räcken och annan utformning av balkonger som minskar vinden. Bilden
nedan visar att cirka hälften av takytorna inom planområdet behöver
vindskyddas på något sätt för att kunna utnyttjas för utevistelse.

Vindhastigheter på takterrasser utan vindskyddande skärmar etc., beräknat utan interpolering.

Slutsatsen för vindutredning i området är att Torgkvarteren och Brunnshög nått
mycket bra resultat, även jämfört med urbana miljöer generellt.

Grönstruktur och offentliga rum

Tack vare parkytorna inom Portkvarteren strax söder om planområdet
tillgodoses kravet på tillgång till gröningar. Gröningar är små parker på 0,2-1 ha,
vilka bör nås inom 200 meter. Avståndet är valt därför att 90 % av befolkningen
tar sig denna sträcka på maximalt 5 minuter.

Nobelparken på 3,8 ha ligger 100-250 meter från planområdets bostäder.
Grönplanens begrepp närpark, areal 1-3 ha, kan alltså nås inom rekommenderat
avstånd 300 meter och stadsdelspark på minst 3 ha kan nås inom 500 meter.

Miljökvalitetsnormer
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.

Enligt miljöförvaltningens uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna
inom Lunds kommun. Trafiktillskottet etc. från den förändring som
planförslaget innebär bedöms inte förändra nivåerna för befintlig bebyggelse,
inte heller det prognostiserade trafiktillskottet inom 10-30 år. Eftersom trafik
står för de mesta luftföroreningarna, huvudgatorna är mycket breda, vinden
kanaliseras i de raka gatorna och läget för denna plan är vindutsatt kommer inte
luftföroreningar att överskrida riktvärdena.
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Vattenkvalitet
Miljökvalitetsnormerna för recipienten kommer inte att påverkas av
planförslaget. Dagvattnet från planområdet kan få förbättrad kvalité (närsalter,
metaller, näringsämnen) tack vare att dagvatten från planområdet ska ledas till
Kunskapsparken, där det fördröjs och renas innan det når recipienten.
Ett genomförande av detaljplanen och föreslagna åtgärder leder till att
möjligheterna att uppnå MKN för vatten inte försämras. Människors hälsa och
säkerhet bedöms därför inte påverkas.

Dagvatten

Dagvatten från planområdet kommer att ledas norrut i ledningar och öppna
dagvattenlösningar på parkmark utanför planområdet. Dagvattnet ska fördröjas
på vägen mot Kunskapsparken där de större fördröjningsdammarna finns.
Kunskapsparken ska förutom att fördröja, även kunna rena dagvatten till viss
del. En föroreningsberäkning av dagvatten har gjorts för Kunskapsparken med
en komplettering som tar hänsyn till ändringar i hur parkens dammar byggts.
Slutsatserna är följande:
• Föroreningsberäkningarna tyder på att halterna och belastningen av de
undersökta föroreningarna ut från dammarna kommer att minska efter
exploateringen jämfört med utsläppen i dagsläget och de allmänna
riktvärdena för föroreningsbelastning i dagvatten kommer att
underskridas.
• Natura 2000-området Kungsmarken, sydost om Kunskapsparken,
består av olika typer av skyddsvärda mark- och vattenområden och även
djurarter. Parkmarken, odlingsområdena och dagvattendammarna som
planeras i Kunskapsparken kommer att vara en positiv åtgärd för fjärilar,
bin och fåglar som är viktiga för de olika skyddsvärda markområdena i
Natura 2000-området. Förutom föroreningsbelastningen skulle det
förändrade utflödet från dammarna innebära påverkan på detta område i
och med att vissa av marktyperna behöver vara fuktiga och därmed är
beroende att översvämmas ibland. Avrinningsområdet till dammarna i
Kunskapsparken representerar ca 13 % av det totala dagvattenflödet till
Kungsmarken (15 % om avrinningsområdet till Max IV-laboratoriet
räknas med) och därmed bör påverkan vara ringa.
• Beräkningarna tyder på att dagvattnet kommer att renas så att
föroreningsbelastningen på recipienten samt på omgivande mark
kommer att bli lägre än i dagsläget, även med de ändringar som har gjorts
i projekteringen. Det innebär att möjligheterna för recipienten att uppnå
miljökvalitetsnormerna inte bedöms försämras med anledning av
exploateringen och Kunskapsparken.
61 (70)

GENOMFÖRANDE

SAMRÅDSHANDLING
PÄ 30/2019

Konsekvenser för hälsa och säkerhet
Risker
Farligt gods
E22 är en rekommenderad väg för transporter av farligt gods. Ingen särskild
riskutredning behövs angående farligt gods eftersom planområdet ligger utanför
uppmärksamhetsavståndet enligt RIKTSAM.

Risk ESS

Området ingår inte i beredskapszonen. Planområdet ligger 1500 meter från ESS.
Stadsbyggnadskontorets utgångspunkt utifrån de riskanalyser som är gjorda är
att beredskapszonen kring ESS inte är styrande vad gäller markanvändningen i
Centrala Brunnshög.

Buller

Konsekvenserna har bedömts utifrån trafikbullerutredningen. Om åtgärder
vidtas kan gällande riktvärden innehållas.

Markradon

De radonmätningar som utförts visar att området betraktas som
normalriskmark varför byggnader ska utföras radonskyddade.

Skyfall och översvämning

Exploatering innebär att en del ytterligare mark hårdgörs men planförslaget
hanterar riskerna. Höjdsättningen är gjord för att leda stora regnmängder till
dagvattenfördröjning norr om planområdet och om de fylls breddas vattnet
huvudsakligen norrut till lågpunkter som leder vattnet vidare mot
Kunskapsparken.

Sociala konsekvenser

I planansökan angavs att hållbarhetsambitionerna inriktas speciellt mot den
sociala hållbarheten, med tankar om delningsekonomi och bekämpning av
ofrivillig ensamhet. Den ekologiska hållbarheten ska i projektet handla 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. 10 % av
hyresrätterna ska erbjudas Serviceförvaltningen i Lunds kommun.
En barn‐ och socialkonsekvensanalys har tagits fram. Rapporten visar mål för
projektet och vilka risker och utmaningar som finns. Dessa har sammanfattats
och sorterats in under fem rubriker.

MÅL SAMMANHÅLLEN STAD
• Jämställd blandstad med tillskott av bostäder, service och verksamheter.
• Tillit och trygghet i området.
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•
•

Blandade upplåtelseformer i kvarteren.
Målpunkter för allmänheten inkluderar publika program som inte
förutsätter konsumtion.
• Väl genomarbetade lösningar som säkerställer hög genomförandekvalitet
av belysning, serveringar, planteringar, cykelramp och entréer oberoende
av gränsdragning mellan allmänplats och kvartersmark.
• Grönska och plantering av träd på upphöjd bostadsgård och takterrasser.
• Nobelparken ska kunna nås på ett, för barn, tydligt och säkert sätt.
• Säkerställa en jämställd angöring till kvarteren oavsett individuellt behov.
De viktigaste utmaningarna ligger i att garantera en socioekonomisk och/eller
etnisk blandning.
MÅL SAMSPEL – LEK OCH LÄRANDE
• Trafikmiljön planeras så att barn kan röra sig fritt i delområdet utan att
de kommer i konflikt med bilar eller annan motordriven trafik.
• Möjliggöra att valda delar av exploatörens utemiljöer utformas i en
medskapandeprocess.
• Utforma tillgängliga lekplatser för alla barn, oavsett fysiska, psykiska
eller sociala begränsningar, eller andra hinder.
• Skapa trygga och attraktiva miljöer både under och över mark.
De viktigaste utmaningarna är att garantera långsiktiga ägare och aktörer, att en
delad innergård kan resultera i oönskade fysiska gränser som staket och häckar
och att cykelgaraget kan upplevs tryggt och överblickbart.

MÅL VARDAGSLIV
• Attrahera en bred målgrupp både socioekonomiskt, etniskt och
åldersmässigt.
• Uppmuntra och skapa platser för aktivitet och rörelse för alla åldrar som
är integrerade i stadsrummet. Inte minst för barn 8–12 år, då det är en
ålder mellan att ses som barn respektive tonåring vilket ofta gör att
denna grupp faller mellan stolarna.
• Skapa en stad i staden genom ett diversifierat program som genererar en
levande och trygg stad över dygnets alla timmar.
De viktigaste utmaningarna är att styra innehållet i lokaler långsiktigt.
Cykelverkstaden kan behöva samarbeta med kollektivtrafiksaktören.
Föreningslokaler är svåra att tillhandahålla mycket på grund av sin begränsade
betalningsförmåga. Eventuella befintliga lokaler i övriga området bör inventeras.
MÅL IDENTITET
• Skapa en tydlig kontakt med Lund; äldre, lärande och cyklande stad.
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•
•

Väva in kulturmiljön i programmeringen av kvarteren.
Ge gestaltningen en tydlig mänsklig skala med stor omsorg i långsiktiga
materialval, detaljering och varierat uttryck inom en sammanhållande
ram.
Den viktigaste utmaningen är att platsskapandet hämmas av att denna stadsdel
byggs på förhållandevis kort tid.

MÅL HÄLSA OCH SÄKERHET
• Vindmiljön och solförhållanden hanteras på ett omsorgsfullt och aktivt
sätt, på gator och torg, utomhusgårdar och på tak.
• Hantera säkerhetsaspekter så som fallande föremål från takterrasser, snö
och isbildning.
• Barnperspektivet beaktas tydligt i utformning av både kvartersmark och
allmän plats, där det senare exempelvis innefattar att genom
markbeläggning tydligt signalera var bilar tillåts att köra eller ej.
• Mötesplatser och gemensamhetslokaler i området och inom kvarteren.
• Utemiljön säkras under samtliga etapper av byggnationen.
De viktigaste utmaningarna/riskerna är att barn leker överallt och att
trafiksäkerheten kan kräva extra åtgärder. Åtgärder kan vara att bygga
barncykelförråd på gården, familjeparkeringar av cyklar och särskilda
familjefunktioner i anslutning till bostadsentréer och i cykelgaraget.

Barnperspektiv

När planförslaget har arbetats fram har hänsyn tagits till barns intressen, behov
och situation i enlighet med barnkonventionen.

Detaljplanen påverkar barn och unga. Projektets bostäder har familjer som
målgrupp. Erfarenhet saknas av bostäder i höga hus med denna skala. Höghus i
den här storleken är nytt för Lund och förutsättningarna för att utveckla god
boendemiljö för barn skiljer sig väsentligt från traditionella bostadsprojekt. Det
är svårt att få överblickbarhet och ett stort avstånd från många lägenheter innan
man kommer ut. Detta påverkar särskilt barnen, små barn kan inte gå ut själva,
men påverkar även andra. Det blir ingen eller minimalt med friyta och lekmiljöer
utomhus med naturlig mark och grönska för de boende inom kvarteret. Den nya
stadsdelen Brunnshög är däremot väl försedd med generösa parkmiljöer för
rekreation och lek på allmänna ytor.
Det finns möjligheter för lägenheter med 3 rum och kök och större. Bostäderna
ligger med bra kollektivtrafikläge och möjligheterna för korta transporter till
målpunkter är goda. Gårdar med lek för små barn, att springa lite och cykla
trehjuling på, är små. Det främjar grannkontakten att stöta ihop på gården, det
kan bli trapphus i det västra kvarteret som kan ha markentréer via gården.
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Planen innehåller ingen förskola eller annan verksamhet särskilt anpassad för
barn. Närheten till torget, parker, framtida skolor och service skapar goda
förutsättningar för större barn och unga att gå och cykla i vardagen.

Det finns en inneboende konflikt mellan hög exploatering och mindre barns
möjlighet att röra sig fritt och säkert i ett område. Det är viktigt att platserna
inne i kvarteren blir tillräckligt stora och innehållsrika samt anpassas till de små
barnen och barn med funktionsnedsättningar.
Barn har inte blivit hörda i arbetet med detaljplanen. I planeringsprocessen för
allmänna platser i Centrala Brunnshög har det dock funnits en dialog med
skolbarn under 2021 om deras visioner om Brunnshögstorget.
Utvärdering av om planen är bra för barn tar avstamp i denna checklista som
används i bygglovsprövningen.

1. Lägenhetsstorlek (ju större andel 3 rok och större desto bättre) ?
2. Transporter till målpunkter, skola, förskola, idrott, park/natur mm (kort
säker väg, bra busstidtabeller, cykelväg) Vad som är bra för föräldrarna
är bra för barnen när det gäller tidspusslet. +
3. Gård/trädgård med lek för små barn och yta att springa lite /cykla
trehjuling på (ju fler m2 per lägenhet desto bättre) 4. Entréer via gården (andel lägenheter med entré till trapphus via
gården) ?
5. Andel bostäder med markkontakt (ju fler desto bättre) 6. Närhet till natur/park (ju kortare väg desto bättre, inom synhåll) +

Aktuell detaljplan får 2 plus (bra), 2 minus (dåligt) och 2 frågetecken (bestäms
först i bygglov).

Service

Planen innehåller hjärtat av stadsdelens nya centrum. Kommersiell service och
offentlig service ökar i och med denna detaljplans exploatering liksom
underlaget för servicen. Mycket av den nya befolkningens behov av service
kommer att kunna tillfredsställas kring Brunnshögstorget, inom och i nära
anslutning till planområdet.
Beroende på hur snabbt området exploateras, lägenhetsstorlekar och
upplåtelseformer kommer befolkningen att bli blandad men det kan bli en stor
andel barnfamiljer i början.

Behov av förskolor och skolor har beräknats för hela Centrala Brunnshög. Det
finns en detaljplan för skola/förskola och idrottshall 500 meter öster om
planområdet. Här planeras för en skola för 400 elever. Ytterligare förskolor ska
säkerställas i framtida detaljplaner norr om planområdet.
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I angränsande planer ingår centrumverksamhet i bottenvåningarna med lokaler
för kommersiell service, även livsmedelshandel (ICA t ex).

Tillgänglighet

Planområdet kommer att bli centrum i en nybyggd stadsdel där dagens krav på
tillgänglighet och användbarhet uppfylls både inom planområdet och i
omgivande område. Det ger goda förutsättningar för att många ska kunna bo och
trivas i området och använda den service och de aktiviteter som området
erbjuder.
Personer med funktionsvariationer kan ha mycket olika möjligheter att röra sig i
sin närmiljö. En del kan röra sig fritt och använda all service, om bara rätt
förutsättningar finns, en del är mer begränsade och kan kanske inte röra sig
utanför bostaden utan hjälp. Detaljplanens konsekvenser behöver ses utifrån
hela det spektret. Hur kraven på tillgänglighet i detalj kommer att tillgodoses
redovisas och studeras senare i samband med byggnads- och
markprojekteringen och avgörs därmed vid kommande bygglovsprövning.
De som bor, arbetar eller besöker planområdet kommer att ha mycket nära till
butiker och restauranger, övrig service, parker, rekreation och kollektivtrafik.
Bottenvåningarna mot torget styrs i detaljplanen till att enbart innehålla lokaler
och dessa ska ha entréer ut mot torget. Torget kommer i stort sett vara bilfritt
(endast tillgänglig angöring och vissa leveranser) och ge plats för
uteserveringar, grönska och sittmöjligheter. Det bedöms finnas goda
förutsättningar för ett aktivt och tryggt torg som lockar till vistelse och som är
lätt att nå från planområdets bostäder.

Nobelparken ligger på andra sidan spårvägen, vilket kan innebära en barriär för
den som har svårt att röra sig eller har en nedsatt orienteringsförmåga. Det är
viktigt att övergångsställen utformas så att det är tydligt när spårvagnen
kommer och så att det finns tillräcklig tid att ta sig över. Direkt väster om
planområdet planeras för en mindre park som kan utgöra ett komplement till
Nobelparken och en möjlighet till parkvistelse för den som inte kan röra sig så
långt.

I rapporten, Torgkvarteren, Brunnshög, Barn‐ & socialkonsekvensanalys,
beskrivs och analyseras projektets mål för den sociala hållbarheten. Bland annat
beskrivs inkluderande boende för olika målgrupper och generationsboenden.
Båda är positiva för mångfalden och möjligheten för människor med olika
förutsättningar att bo i området. Ett sätt att välkomna fler kan även vara att
bygga bostäder som har något större mått än minimimåtten, exempelvis i
sovrum och badrum. Det kan vara svårt att hitta lämplig bostad för den som har
ett större utrymmesbehov.
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Planområdets centrala läge är positivt för den som tillbringar mycket tid
hemma. Det kan vara äldre människor som inte arbetar längre eller personer
med funktionsvariationer som inte kan ta sig ut utan hjälp. Att bo på en central
plats som denna kan då erbjuda stimulans både genom att det är enkelt och nära
att exempelvis ta sig till torget, och genom att det är mycket händelser och
rörelse att titta på från fönstret eller balkongen.
Om man har svårt att ta sig längre sträckor från bostaden blir gården och de
gemensamma ytorna särskilt viktiga, dels för att alls komma ut, dels för att det
ger möjlighet till spontana möten och kontakter. Kvarteren kommer att rymma
många bostäder och de höga byggnadsvolymerna och underbyggda gårdarna
begränsar möjligheterna till sol och grönska på gårdarna. Utifrån de
förutsättningarna är det särskilt viktigt att gårdar, gemensamma terrasser och
andra gemensamma utrymmen utformas med stor omsorg om vistelsekvaliteter
och förutsättningar för spontana möten, vilket ju ofta hör ihop.
I rapporten (ovan) beskrivs planer på delningstjänster, lagningsverkstad, coworking, gemensamhetslokaler och odlingsmöjligheter utspridda på terrasser
och i ”funktionsboxar” i byggnaderna. Allt bedöms kunna bidra till en social och
stimulerande vardag även om de egna rörelsemöjligheterna är begränsade.
Lekplatser ska vara tillgängliga, roliga och utmanande för alla. Där gårdar delas
upp i olika nivåer/våningar är det viktigt att alla kan nå dem. Det vårdboende
som planeras delar gårdsmiljö med övriga boende, vilket kan öka möjligheterna
till kontakt mellan olika människor.
Detaljplanen reglerar inte exakt var angöring och parkeringsplatser för
rörelsehindrade placeras, men illustrationen visar möjliga placeringar inom 25
meter från entréer.

Sophanteringen löses med gemensamma sopnedkast i fyra lägen och ett läge för
UWS. Avstånden är, utifrån illustrationens exempel, maximalt 50 meter från
entré till sopnedkast och maximalt 80 meter till UWS. Där det finns lokaler eller
nedfart till garage i bottenvåningen är det viktigt att tänka på hur bostädernas
trapphus kan kopplas både till gård med avfallsanordning, vistelseytor mm och
till gata med tillgänglig angöring.
I planområdets sydvästra hörn finns det risk för höga vattennivåer vid skyfall.
För att undvika skador på byggnaden kan bottenvåningens bjälklag behöva
placeras över marknivå, vilket i sin tur kan kräva särskilda åtgärder för
tillgänglighet vid entréer.
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Säkerhet och trygghet

Planförslaget ökar känslan av trygghet i området. Tack vare den höga
exploateringen med många bostäder, olika verksamheter och varierad service
och butiker, restauranger, gym och andra lokaler gör att Brunnshögstorget
kommer att befolkas vilket ökar tryggheten i området även kvällstid. Det
kommer att finnas alternativa vägar tack vare torgytorna och cykelvägarna som
kopplar ihop torget och gatorna kring kvarteren. Entréer åt alla håll till de båda
kvarteren kommer att göra att fler rör sig i området och därmed ökad
tryggheten.

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Konsekvenserna för Östra Torn 27:2: kommunen kan avstycka och sälja
fastigheter. Med ansökan om avstyckning följer lantmäterikostnader. Kommunen
är skyldig att avstå område för transformatorstation (kvartersmark E).

Övriga konsekvenser

Trafik - Tredjedelsmålet

Lunds kommun har satt upp ett planeringsmål för stadsdelen Brunnshög där
högst en tredjedel av alla resor till och från området får ske med bil. Målet anses
idag vara ett mycket ambitiöst mål. Planen ska därför ge exceptionellt goda
förutsättningar för hållbart resande.

Spårväg Lund C–ESS, är lokaliserad öster om planområdet och hållplatsen ligger
35 meter från planområdet östra del. Verksamheterna och bostäderna inom
planområdet kommer därmed att ha en förstklassig kollektivtrafik i direkt
närhet. Inom gångavstånd (ca 400 meter) erbjuds god turtäthet med regionbuss
till Malmö.
Region Skåne har dessutom planer på att trafikera området med ytterligare en
busslinje.

Längs spårväg Lund C–ESS finns cykelbanor där cyklisten ges god framkomlighet
och en gen väg in till centrala delarna av Lund samt till de största
arbetsplatserna i kommunen.
Planområdet har mycket god koppling till E22, vilket innebär mycket god
biltillgänglighet. För att nå tredjedelsmålet krävs därför att den fysiska
strukturen inom planområdet gynnar gång och cykling med mycket goda
lösningar både i stort och i detalj. Ett stort ansvar vilar på fastighetsägaren att på
alla sätt uppmuntra till hållbart resande.
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Trafik – påverkan på E22
Den omfattande stadsutveckling som planeras på Brunnshög kommer att
generera ett stort resande. Kommunen arbetar hårt för att skapa ett hållbart
transportsystem med fokus på gång, cykel och kollektivtrafik. Ett ambitiöst mål
för trafiken i området har satts, det s k tredjedelsmålet, vilket innebär att max
1/3 av resandet ska ske med bil. Planerad stadsutveckling är så omfattande att
även ett uppfyllande av tredjedelsmålet leder till en hel del biltrafik. För att
kunna hantera denna biltrafik planeras ny av- och påfart från E22 vid Ideon.
Åtgärden innebär att motortrafik på Ideon från/till E22 söderut flyttas från
cirkulationsplatsen i Trafikplats Lund Norra, vilket resulterar i en mycket stor
avlastning från denna trafikplats som idag är hårt belastad under rusningstid.
Byggstarten är planerad till 2022.
Trafikverket har i samband med framtagandet av vägplan för denna av- och
påfart genomfört en trafiksimulering med prognosår 2040. Utgångspunkt för
tillkommande trafikalstring har varit en tillkommande bebyggd bruttoarea på
Brunnshög om 1 100 000 kvm (BTA), motsvarande ca 75 % av bedömd
totalutbyggnad på Brunnshög. Trafiksimuleringen indikerar
framkomlighetsproblem på det kommunala nätet, med köbildning som även
påverkar E22.

De lagakraftvunna detaljplaner som finns idag i området, tillsammans med
pågående detaljplanearbeten motsvarar mindre än 25 % av Brunnshögs fulla
utbyggnad. Den utbyggnad och trafikalstring som nu aktuella planer förväntas
orsaka ligger därmed långt ifrån den utbyggnad och trafikalstring som varit
indata till genomförd trafiksimulering

För att trafiksimuleringens indikerade problem ska uppstå krävs alltså en
utbyggnad som förutsätter att många fler detaljplaner tas fram och vinner laga
kraft, och därtill att inga ytterligare trafikdämpande eller kapacitetshöjande
åtgärder genomförs. Vid framtagandet av dessa kommande detaljplaner kommer
Trafikverket och länsstyrelsen att ha god kontroll över utvecklingen.
Detta följs upp med trafikmätningar och uppdateringar av trafikprognosen. Med
kontinuerlig uppföljning finns möjlighet att vid behov sätta in kompletterande
åtgärder. Kompletterande åtgärder är i första hand ytterligare förstärkningar av
arbetet för hållbart resande: utvecklad kollektivtrafik, gång och cykel, Mobility
Management, justerad parkeringsnorm m m (steg 1-2 enligt fyrstegsprincipen). I
andra hand kan det vara aktuellt med trimningsåtgärder i befintligt gatunät
(steg 3 enligt fyrstegsprincipen). Trimningsåtgärder som identifierats som
möjliga och med god effekt är t ex separata högersvängfält i cirkulationen
Solbjersvägen-Odarslövsvägen. Det finns utrymme att bygga detta i de mest
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belastade relationerna, dvs från Odarslövsvägen till Solbjersvägen/E22, samt
från Solbjersvägen/E22 mot Sölvegatan. I sista hand kan det bli aktuellt med
större infrastrukturåtgärder (steg 4). Exempel på detta kan vara ny trafikplats
för E22 vid Science Village samt utbyggnad av Solbjersvägen från 2 till 4 körfält.
STADSBYGGNADSKONTORET I LUND
Ole Kasimir
planchef

Astrid Avenberg Rosell
planarkitekt

70 (70)

