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Vad är en detaljplan?
En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom kommunen
exempelvis för bostäder, kontor, handel och industri. Detaljplanen får även
reglera placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en
plankarta som är juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver
plankartan. Planbeskrivningen, som inte är juridisk bindande, ska underlätta
förståelsen för plankartans innebörd.
Planprocessen
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva
om ett givet förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska
allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Planprocessen kan
hanteras antingen med standardförfarande eller utökat förfarande. Under
samråd och granskning ges möjlighet för sakägare, myndigheter och andra
berörda att inkomma med synpunkter.
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INLEDNING
Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten i att utöka byggrätten och anpassa
markanvändningen till forskning och undervisningsändamål samt i viss mån publik
verksamhet inom fastigheten Eskil 21. Med anledning av att Medicinska fakulteten
vid Lunds universitet ser ett behov av att samla all forskning och utbildning till
Biomedicinskt centrum, har Akademiska Hus ansökt om planändring för del av
Eskil 21. Förslaget innebär att befintlig bebyggelse ska kopplas samman med en ny
byggnad mot Sölvegatan. Akademiska Hus, tillsammans med Lunds universitet, har
genomfört ett parallellt uppdrag där man valde att gå vidare med ett
gestaltningsförslag av Henning Larsen Architects. Skisserna från det parallella
uppdraget ligger till grund för fortsatt planarbete.
Planförslaget innefattar:
 Utökad byggrätt för universitet och forskning samt till viss del
centrumverksamhet, totalt cirka 14 000 kvm BTA i två till sex våningar
 Bekräftande av rådande förhållanden med användning för universitet
och forskning för befintlig bebyggelse,
 Rivningsförbud och varsamhetsbestämmelse för del av befintlig
bebyggelse
 Säkerställande av intentioner för områdets utveckling i enlighet med
Ramprogram för Sjukhusområdet och Södra universitetsområdet.

Illustrationsplan (Landskapsgruppen, 2018-05-23).
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Förslag till ny bebyggelse bidrar till aktivering av Kunskapsstråket och
Sjukhusstråket i enlighet med Ramprogram för Sjukhusområdet och Södra
Universitetsområdet. Konsekvenser av planförslaget är att del av
kulturhistoriskt värdefull miljö föreslås rivas. Förslag till ny bebyggelse
kommer också att bidra till att gränsen för den urbana staden, med fasader vid
gata, flyttas längre norrut.
Stadsbyggnadskontoret bedömer med vägledning av förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 §§
miljöbalken och i 4 kap 34 § PBL.
PLANDATA
Planområdets area: 1,3 ha
BTA ny bebyggelse: 14 000 kvm
Antal bil-/cykelparkering: 108/700

Handlingar
Till detaljplanen finns följande handlingar:
 Plankarta med planbestämmelser och illustration
 Planbeskrivning (denna handling)
Övriga handlingar som ligger till grund för förslaget (tillgängliga på
Stadsbyggnadskontoret):
 Dagvattenutredning, Landskapsgruppen 2018-05-17
 Förtätning bilparkering, Landskapsgruppen 2018-05-14
 Förtätning cykelparkering, Landskapsgruppen 2018-05-20
 Markteknisk undersökningsrapport, Ramböll 2018-05-14
 Miljötekniskt PM, Ramböll 2018-05-14
 Teknisk PM Geoteknik, Ramböll 2018-05-14
 PM Riskutredning, Sweco 2018-05-14
 Skuggstudier, Henning Larsen Architects 2018-05-02
 Trafik- och parkeringsutredning, Trivector 2018-05-09
 Trädinventering, Landskapsgruppen 2018-03-12
 Vindstudier, Henning Larsen Architects 2018-05-07
Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.
Standardförfarande tillämpas då förslaget till detaljplan är förenligt med
översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande och inte bedöms
vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.
Vidare bedöms förslaget till detaljplan inte medföra betydande
miljöpåverkan.
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Medverkande
Planarkitekt: Lisa Ganestam
Biträdande planhandläggare: Astrid Avenberg Rosell
Planchef: Ole Kasimir
Biträdande planchef: Maria Milton
Trafikplanerare: Christoffer Karlsson
Landskapsarkitekt: Maria Borisson Lindvall
Bygglovsarkitekt: Pia Laike
Stadsantikvarie: Henrik Borg
Lantmätare: Viola Lindgren
Exploateringsingenjör: Viktor Lindeborg
Gatuingenjör: Anna Karlsson
VA-ingenjör: Annica Lindh
På fastighetsägarens uppdrag har Henning Larsen Architects (konsult) samt
Landskapsgruppen Öresund AB (konsult) tagit fram förslag till nya
byggnader/illustrationsplan m.m.
Plansökande
Akademiska Hus
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
Enligt ÖPL-2010 ska området användas för förtätning inom befintlig
bebyggelse.
Detaljplaner

Gällande detaljplan för planområdet. Planområdet rödmarkerat.

Gällande detaljplan L607 från 1994 medger byggrätt för forsknings-,
utvecklings- och undervisningsändamål i fem våningar. Högsta
byggnadshöjd är satt till +81 meter och högsta tillåtna taklutning 30 grader.
Cirka hälften av föreslaget planområde omfattas av prickmark som inte får
bebyggas. Mot Sölvegatan får parkering inte finnas. Genomförandetiden för
gällande detaljplan gick ut 2009-05-24.
Ramprogram för sjukhusområdet och södra universitetsområdet
Ramprogram för Sjukhusområdet och Södra Universitetsområdet togs fram
av Stadsbyggnadskontoret 2010 i syfte att ange riktlinjer för områdets
utveckling. För BMC-området föreslår programmet bland annat att
bebyggelsens bottenvåningar med publika utrymmen ska vändas mot
Kunskapsstråket på Sölvegatan för att på så sätt aktivera gatan.
Korsningspunkten mellan Kunskapsstråket och Sjukhusstråket
(Remissgatan) anges som en viktig punkt som bör förstärkas. Vidare står det
att en ny etablering som placeras framför gamla vattentornet kan ge stöd och
riktning åt gatan. Viktigt är dock att ny byggnad utformas så att vattentornet
inte skyms.
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Strukturplan över delområde E Lunds universitets vårdutbildningar och forskning,
Astronomi samt Sjukhuskvarter
öster om Centralblocket. Viktigast i
detta delområde är att entréer
vänds mot Kunskapsstråket på
Sölvegatan och Sjukhusstråket på
Remissgatan samt att publika
utrymmen vänds utåt dessa båda
stråk. Korsningspunkten mellan
Kunskapstråket och Sjukhusstråket
utgör en viktig nod som ska
förstärkas på flera sätt.
(Ramprogram för Sjukhusområdet
och Södra Universitetsområdet).

Program för parallella uppdrag
Under 2015 bjöd Akademiska Hus, i samverkan med Lunds universitet, in
till parallella uppdrag för att skapa framtidens medicinska och
hälsovetenskapliga kunskapscentrum med projektnamnet ”Forum
Medicum”, i Lund. Syfte med projektet var att universitetet skulle få ett
samlat medicinskt och hälsovetenskapligt kunskapscentrum och fakulteten
en naturlig mötesplats. Den fysiska miljön skulle uttrycka hållbarhet med
öppenhet, hälsa och grönska som viktiga element. Inkomna förslag
bedömdes av en grupp bestående av representanter från Lunds universitet,
Akademiska Hus samt Lunds kommun. Bedömningsgruppen
rekommenderade då Lunds universitet och Akademiska Hus att gå vidare
med gestaltningsförslag av Henning Larsen Architects, vars underlag ligger
till grund för fortsatt planarbete och genomförande av projektet.

Situationsplan från Henning Larsen Architects slutredovisning i parallella uppdrag.
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Bevaringsprogram

Bild ur bevaringsprogram. Planområdet markerat med röd streckad linje. Svartmarkerad
yta utgör byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt
värdefull miljö.

Klas Anshelms ”medicinarlänga” utgör byggnad som ingår i, eller
tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö,
enligt Lunds bevaringsprogram.
Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet
I gällande Grönstruktur- och naturvårdsprogram (antaget av
kommunfullmäktige 2006-03-30) anges att senare års utbyggnad inom
sjukhusområdet (bland annat BMC och flera parkeringshus) har resulterat i
att området har mycket hög exploatering med få gröna ytor och möjligheter
till utevistelse. Sölvegatans sträckning är i programmet markerad som
skyddszon och gaturum. Befintlig gång- och cykelkoppling som passerar
inom fastigheten i nord-sydlig riktning (Blå stråket) är markerat som gångoch cykelstråk med stor betydelse för rekreation och grönstruktur.
Dagvattenstrategi
Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram en dagvattenstrategi för Lunds kommun daterad 2013-05-28. Godkänd av kommunstyrelsen 2013-09-04 samt godkänd av VA SYDs ägarnämnd 2013-10-09.
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Plandata och markägoförhållanden

Planområdet i Lund

Planområde röd streckad linje, Eskil 21 röd yta.

Planområdet omfattar del av fastigheten Eskil 21, vilken är privatägd.
Befintlig stadsbild och markanvändning
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Markanvändning inom och i anslutning till planområdet, planområde rödmarkerat.
1. Biomedicinskt Centrum (BMC)
2. Klas Anselm ”medicinarlänga”
3. Angöring BMC
4. Bilparkering
5. Cykelparkering
6. Gång- och cykelstråk
7. Grönyta

8. Intern transportgata
9. Region Skånes verksamhet
10. VA Syd anläggning
11. Gamla vattentornet
12. Parkeringshus
13. Centralblocket
14. Fysicum
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Vy från nordväst med planområde rödmarkerat och sjukhusområdet i bakgrunden.

Inom samt i anslutning till planområdet ligger Biomedicinskt Centrum
(BMC), en forsknings- och utbildningsmiljö tillhörande Lunds universitet.
Befintlig bebyggelse inom planområdet utgörs av I-, F- och H-huset samt
”Långa gången”, vilka tillsammans utgör den s.k. medicinarlängan.
Lokalerna innehåller bland annat studiecenter för läkar- och
biomedicinarstudenter, mötescenter, arbetsplatser för administration och
laboratorier, föreläsningssalar och reception. BMC:s huvudentré vänder sig
mot Sölvegatan i öster och möter ytor för angöring, bil och cykelparkering,
grönska samt gång- och cykelstråk.
Fortsättningen på medicinarlängan, norr om planområdet, ägs av Region
Skåne. Nordost om planområdet finns vattenreservoarer, gamla vattentornet
samt ett parkeringshus. I öster möter planområdet Sölvegatan och
”Kunskapsstråket” och i söder Remissgatan och ”Sjukhusstråket”. Väster
om planområdet finns bebyggelse som tillkommit genom successiv
utbyggnad och som har lett fram till nuvarande BMC. Bebyggelse inom
planområdet och väster om planområdet är fysiskt sammankopplat via
övergångar och kulvertar.
Den modernistiska stadsbilden är karaktäristiskt för området, med tydliga
sekvenser av öppen- och slutenhet. Variationen är tydlig i förhållande till
stadskärnans möte mellan stad och universitet. Sölvegatan domineras av
institutionsbyggnader med bitvis svag synlig närvaro av universitetet. Gatan
i sig anger dock en tydlig riktning bland annat genom tydliga höjdskillnader,
trädplanteringar samt det gamla vattentornet i fonden sett söderifrån. BMC:s
västra delar (utanför planområdet) kan upplevas som en baksida och barriär
mot sjukhusområdet. BMC:s befintliga entréområde är förhållandevis
otydligt med öppen, odefinierad förgårdsmark. Vattenreservoarerna med
gräsbeklädda kullar bidrar till upplevelsen av grön karaktär i området.
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Markanvändning inom planområdet

Ursprunglig bebyggelse från 1952.

BMCs huvudentré sett från Sölvegatan.

Angöring/väg för godstransport i söder.

Angöringsytor och vattentornet i norr.

Markanvändning i anslutning till planområdet

Sölvegatan i nordlig riktning.

Remissgatan i korsningen mot Sölvegatan.

Region Skånes fastighet i väster, gc-väg
”Blå stråket” och vattenreservoar.

Intern transportgata inom Eskil 21.
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Historik
Sjukhusområdet och södra universitetsområdet har ett centralt läge och
utgör en viktig del av Lunds identitet. Som helhet präglas områdets struktur
och karaktär av den historiska sjukhusbebyggelsen samt
universitetsinstitutionerna. Föreslaget planområde utgjordes av
jordbruksmark under tidigt 1900-tal. Först tillkommande bebyggelse inom
kvarteret var vattentornet från 1909 samt intilliggande vaktmästarbostad
från 1901. Bebyggelse av Klas Anselm tillkom 1952 och utgör den tidigaste
delen av nuvarande BMC. Succesivt har kvarteret byggts ut bland annat
med Wallenberg Neurocenter (1996), B och C-husen (2000) samt D-huset
(2005).
Kulturmiljö
Kulturhistorisk intressant bebyggelse

Medicinarlängan i hela sin sträckning Medicinarlängan sett söderifrån.
(svart yta) samt planområde (röd linje).

Medicinarlängan är samlingsnamnet för en grupp byggnader uppförda efter
ritningar av Klas Anshelm under en 30-årsperiod. Sammantaget mäter
Medicinarlängan cirka 230 meter från södra till norra fasaden. Den kan
beskrivas genom delarna: Fysiologiska institutionen 1950, Patologiska
institutionen 1959, Institutionen för bakteriologi, virologi 1965,
Institutionen för hygien, mikrobiologi 1973 och Rättsläkarstationen 1976.
Klas Anshelm blir den som under 60- och 70-talet ritar en stor del av
tekniska högskolans och universitetets byggnader. Medicinarlängan speglar
en väsentlig del av universitetets utbyggnad. Tegelmodernismen, utformad
med skarpskurna röda tegelvolymer tillbakadragna från gatan i gröna
parkrum och placerad i ett stråk längs Sölvegatan under några decennier,
bildar en karakteristisk miljö med högt arkitekturhistoriskt värde.
Universitetets expansion samt sjukhusets utveckling i samma miljö visar
kopplingen mellan forskning, utbildning samt tillämpning av forskning.
Arkeologi
Den planerade exploateringen berör inga kända fornlämningar.
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Service
Allmän service
Befintliga verksamheter inom planområdet omfattar universitetsutbildning
och forskningsändamål.
Trafik

3*

22*

10*

31*
90*

175*

Trafikrörelser inom och i anslutning till planområdet. Planområde svartmarkerat.
Kollektivtrafik buss
Bilparkering Akademiska hus
Kollektivtrafik spårväg
Bilparkering Region Skåne
Bilstråk
Cykelparkering
Prioriterat gång- och cykelstråk
*antal bil- och cykelplatser
Gång- och cykelstråk
Servitutsvägar

Gång- och cykeltrafik
Kvarteret har starka barriärer åt öster (Sölvegatan och Tornavägen), norr
(Baravägen) och väster (Klinikgatan) som kan begränsa tillgängligheten för
gång och cykeltrafikanter i området.
Utmed Sölvegatans sträckning finns ett prioriterat gång- och cykelstråk (blå
stråket) med separerade gång- och cykelbanor på båda sidor av gatan. I höjd
med BMC:s huvudentré viker gång- och cykelstråket av från Sölvegatan och
fortsätter norrut på kvartersmark, dels inom planområdet och fastigheten
Eskil 21, dels inom kommunägd fastighet Eskil 13 väster om
vattenreservoaren. Den koppling som blå stråket utgör i området har en
viktig funktion, dels ur ett tillgänglighetsperspektiv, dels pekas det i
Grönstruktur- och naturvårdsprogram för Lund ut som ett stråk med stor
betydelse för rörelse och rekreation.
Sölvegatans cykelstråk övergår i blandtrafik i korsningen
Sölvegatan/Tornavägen. Cykelstråket fortsätter norrut, dock enbart på östra
sidan av Tornavägen. Ramprogram för sjukhusområdet och södra
universitetsområdet anger att den barriär som Tornavägen utgör ska
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överbryggas så mycket som möjligt med extra goda passager för gång- och
cykeltrafik. Särskild vikt ska läggas i korsningen mot Sölvegatan.
Möjlighet till rörelse för gång- och cykeltrafikanter finns även inom
servitutsvägar inom och i anslutning till planområdet.
Kollektivtrafik
Närområdet trafikeras av stadsbussar, regionbussar samt den kommande
spårvägen. Närmst belägna hållplatser finns vid Fysiologen (stadsbuss i
direkt anslutning till planområdet), Lund Vattentornet (stadsbuss cirka 200
meter från planområdet), LTH (stadsbuss, regionbuss och kommande
spårväg cirka 350 meter från planområdet) samt Universitetssjukhuset
(stadsbuss, regionbuss och kommande spårväg cirka 500 meter från
planområdet).
Biltrafik
Planområdet gränsar till Sölvegatan i öster, ett huvudstråk som binder
samman universitetets institutioner i sydvästlig-nordöstlig. Öster om
planområdet korsar Sölvegatan den mer vältrafikerade Tornavägen, en
viktig huvudgata som ingår i ”mellanringen” av huvudgator i Lund.
Tornavägen utgör en gräns mellan Norra och Södra Universitetsområdet.
Angiven hastighet för Sölvegatan och Tornavägen är 40 km/h.
Biltrafik sker även öster och söder om planområdet utmed Klinikgatan,
respektive Remissgatan. Klinikgatan är en lång rak gata prioriterad för akut
trafik. Remissgatan hanterar främst lokala transporter till de verksamheter
som ligger i direkt anslutning till gatan.
Anslutningar för fordonstrafik finns inom och i anslutning till planområdet,
med servitut för varutransporter till fastigheten Eskil 20 via Eskil 21. För
detta finns två anslutningar mot Sölvegatan och en anslutning mot
Baravägen. Enligt den Trafik- och parkeringsutredning som har genomförts
(Trivector Traffic, 2018-05-09) sker totalt cirka 70 godstransporter per dag
till/från området idag vilket medför cirka 140 fordonsrörelser per dag. Dessa
siffror kan variera relativt kraftigt från dag till dag, vilket gör att området
vissa dagar trafikeras av betydligt fler fordon och ibland betydligt färre. Ett
antagande görs att transporter till östra delen av kvarteret idag kör in och ut
via Sölvegatan medan transporter till västra delen av området (utanför
planområdet) kör in/ut via Sölvegatan och Baravägen.
Parkering
Inom planområdet finns 31 bilplatser tillhörande Akademiska Hus.
Ytterligare cirka 10 bilplatser finns inom Akademiska Hus fastighet, väster
om planområdet, en yta som idag används för uppställning av i första hand
servicefordon, men som saknar markering och skyltning. Ytan behöver
hållas fri för angöring av fordon med varuleveranser till och från området.
Norr om planområdet finns inom Region Skånes fastighet totalt 25
bilplatser.
Inom planområdet finns 265 cykelparkeringar placerade i anslutning till
BMC:s huvudentré.
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Natur
Topografi
Höjdskillnaderna i området som helhet är förhållandevis stora. Klinikgatan
väster om planområdet ligger cirka sju meter lägre än angöringsgatan mot
BMC. Tornavägen, öster om planområdet ligger i sin tur ytterligare två
meter högre än BMC. Generellt sett skiljer det cirka tre meter mellan
planområdets norra (+70 meter) och södra del (+67 meter). Den yta som
avses bebyggas har förhållandevis liten höjdskillnad på cirka 0,5-1 meter
(+69,5 meter vid BMC:s entré och +70 meter mot Sölvegatan). Höjdskillnad
kan utgöra både en tillgång och ett problem och måste hanteras och
överbryggas vid nybyggnation.
Park och vegetation

Grönytor och struktur inom planområdet. Planområde svartmarkerat, trädplantering
med bevarandevärd karaktär markerad med grön streckad linje.

Grönytor inom planområdet utgörs huvudsakligen av öppna gräsytor samt
trädplanteringar. I samband med framtagande av ny detaljplan har en
inventering gjorts av befintliga träd (Landskapsgruppen, 2018-03-12). De
inventerade träden uppvisar en förhållande vis stor variation och utgörs
huvudsakligen av fågelbär/prydnadskörsbär, hästkastanj, oxel, hagtorn och
pil, men också med inslag av lind, ask, prydnadsapel, ginko, robinia och
platan.
Utmed Sölvegatan (inom planområdet) står en rad med hästkastanjer.
Träden är en del av den rad med oxlar som löper utmed Sölvegatan och som
i korsningen Sölvegatan/Remissgatan övergår till hästkastanj. I direkt
anslutning till Sölvegatan (utanför planområdet) står ytterligare en trädrad
med förhållandevis nyplanterade prydnadskörsbär. I grönytan mellan
Remissgatan och BMC finns en rad med fågelbär samt hagtornsträd fritt
placerade i gräsytan. Vid områdets infart mot Sölvegatan står ett stort
solitärt pilträd. I övrigt utgör träden strukturbildande element, exempelvis i
syfte att markera parkeringsytor och entréer.
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Geotekniska förhållanden
Geoteknisk undersökning har genomförts i syfte att kartlägga
jordlagerföljden och förekommande jordars tekniska egenskaper (Ramböll
2018-05-14). Jordlagerföljden inom planområdet består generellt av fyllning
på lermorän.
Fyllningen vid undersökningspunkterna består i huvudsak av sand, sten och
grus, men också inslag av mulljord, tegelrester och återfylld lermorän.
Ställvis förekommer även lera i fyllningen. Mäktigheten på fyllningen
varierar mellan 0,4 meter och 1,6 meter vid undersökningspunkterna.
Fyllningen är relativt heterogen till sin karaktär och med olika förhållanden
mellan finkorniga och grovkornigare fraktioner, uppvisar den såväl
kohesions- som friktionsjordskaraktär. Att tillskriva materialet rättvisande
tekniska egenskaper är därför inte helt enkelt. Som indikation kan sägas, att
om fyllningen främst utgörs av kohesionsjord, uppvisar den låg till
medelhög odränerad skjuvhållfasthet. Om den däremot främst utgörs av
friktionsjord, uppvisar den mycket lös till lös lagringstäthet.
Underliggande lermorän antas ha stor mäktighet. I undersökningspunkter
har intermoräna sandskikt med en mäktighet på 0,1 meter respektive
0,6 meter påträffats i lermoränen på ett djup av 2,9 meter respektive 1,9
meter under befintlig markyta. Intermoräna skikt med grovkornigare och
mer vattengenomsläppligt material kan förväntas förekomma generellt.
Lermoränen uppvisar hög till mycket hög odränerad skjuvhållfasthet.
I undersökningspunkt har vattennivån i grundvattenrör uppmätts till 5,02
meter under befintlig markyta vilket motsvarar nivån +64,76. I annan
undersökningspunkt har vattennivån i grundvattenrör uppmätts till 2,85
meter under befintlig markyta vilket motsvarar nivån +66,85. Fria vattenytor
har observerats i undersökningspunkter cirka 2 meter under markytan vilket
motsvarar nivåerna +68,70 och +67,35.
Grundvattennivån påverkas av omkringliggande byggnader och
infrastruktur med deras dräneringsnivåer varför grundvattennivån antas vara
något lägre nära Sölvegatan och BMC. Grundvattennivån kan förväntas
variera med årstid och nederbörd.
Markföroreningar
En miljöteknisk markundersökning har utförts (Ramböll, 2018-03-21) i
syfte att klargöra eventuell föroreningssituation inom planområdet.
Skruvprovtagningar och handgrävning har genomförts inom de områden
som kommer att beröras av schaktarbeten för källare och grundläggning av
byggnad.
Analysresultaten påvisade bariumhalter över Naturvårdsverkets riktvärde
för MKM (mindre känslig markanvändning). Föroreningarna förekommer
yligt (0,0-0,5 meter) i samtliga punkter och är avgränsade på djupet, d.v.s.
underliggande analys visar på halter under riktvärdet. I en punkt
förekommer, utöver barium, även arsenik i en halt som tangerar riktvärde
för KM (känslig markanvändning). Förekomst av bly över KM påträffades
ytligt (0,0-0,6 meter) i en punkt och även denna förorening är avgränsad
nedåt. Utöver de tungmetaller som överstiger riktvärden för MKN och KM,
17 (40)

SAMRÅDSHANDLING
PLANBESKRIVNING
2018-06-08

1281K-P247
PÄ 20/2017

förekommer även diverse andra tungmetaller i halter över gränsvärden för
RR (ringa risk). Det är främst kadmium och bly som påvisats i flertalet
punkter, men även krom, koppar och kvicksilver förekommer. Det
påvisades också PAH-H över RR i två punkter. Övriga uppmätta halter
understiger jämförvärdena för ringa risk.
Jordprover har tagits utmed BMC:s fasad och analyserats med avseende på
PCB. I en punkt i direkt anslutning till den nuvarande huvudentrén
uppmättes en halt över KM. Övriga provtagningspunkter uppvisar halter
under rapporteringsgränsen. Analys av asfaltprover påvisar ingen förhöjd
halt av PAH.
Markradon
Radonmätning har utförts i tre undersökningspunkter. Mätvärdena tyder på
radonhalter i medeltal inom övre delen av normalriskintervallet på gränsen
till högriskintervallet. (Normalriskmark 10-50 kBq/m3 och högriskmark
>50 kBq/m3.)
Luftföroreningar
Miljökvalitetsnormerna, MKN, för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken
gäller för svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM10).
I Lunds kommun har beräkningar gjorts för kvävedioxidhalten och PM10.
Inom planområdet ligger halterna av kvävedioxid och PM10 under
riktvärdena enligt MKN.
Teknisk försörjning

Kartbild av ledningar inom planområdet. (planområdet svart streckad linje)
Fjärrkyla/fjärrvärmeledning
Teleledning
VA-ledning
Optokabel
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Vatten-, avloppsledningar och dagvatten
I anslutning till planområdet finns vatten-, avlopps- och dagvattenledningar
med befintliga anslutningspunkter mot Sölvegatan.
Dagvatten från fastigheten leds idag via stuprörsanslutningar och
gallerbetäckta dagvattenbrunnar i tät ledning till dagvattenservis. Spill‐ och
dagvatten utgör två separata ledningssystem. Till fastigheten finns en
dagvattenservis av betong med dimensionen 225 mm. Ingen känd
fördröjning av dagvatten förekommer inom planområdet.
Energiförsörjning, tele och kommunikation
Inom planområdet finns ledningar för fjärrvärme/fjärrkyla och tele.
Optokabel finns i anslutning till planområdet.
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PLANFÖRSLAG
Planens syfte
Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten i att utöka byggrätten inom
fastigheten Eskil 21 och att anpassa markanvändningen till undervisning och
forskningsändamål samt i viss mån publik verksamhet. Medicinska
fakulteten vid Lunds universitet har gjort en strategisk satsning för att
samlokalisera alla fakultetens studenter under ett tak. Detta innebär att man
vill samla all forskning och utbildning till BMC genom en tillbyggnad
benämnd Forum Medicum.
Planförslaget innefattar:
 Utökad byggrätt för universitet och forskning samt till viss del
centrumverksamhet, totalt cirka 14 000 kvm BTA i två till sex våningar
 Bekräftande av rådande förhållanden med användning för universitet
och forskning för befintlig bebyggelse,
 Rivningsförbud och varsamhetsbestämmelse för del av befintlig
bebyggelse
 Säkerställande av intentioner för områdets utveckling i enlighet med
Ramprogram för Sjukhusområdet och Södra Universitetsområdet.
Övergripande karaktär och disposition

Nya Forum Medicum (mörgrå byggnad) får ett strategiskt läge i mötet mellan
Kunskapsstråket och Sjukhusstråket i enlighet med Ramprogram för Sjukhus- och Södra
Universitetsområdet.

Detaljplanen utgår ifrån Henning Larsen Architects gestaltningsförslag i
parallella uppdrag för Forum Medicum, som inför framtagande av
detaljplanen har bearbetats något. Forum Medicum får ett strategiskt läge
utmed Sölvegatan, i mötet mellan Kunskapsstråket och Sjukhusstråket i
enlighet med Ramprogram för Sjukhusområdet och Södra
Universitetsområdet.
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Illustrationsplan (Landskapsgruppen, 2018-05-23).

Inom planområdet föreslås kvartersmark med ändamål för universitet och
forskning samt med möjlighet till centrumverksamhet i bottenplan. Genom
projektet får Medicinska fakultetens verksamheter i Lund en samlad
placering centralt utmed Kunskapsstråket. Vision för arkitekturen är att den
ska uttrycka hög profil inom området hälsa och medicin. Med en inbjudande
och öppen bottenvåning, delvis med publik verksamhet så som restaurang,
och en tilltalande offentlig utemiljö avses användningen av gatorna och det
offentliga rummet intensifieras. Genom nybyggnation erbjuds även
möjligheten att genom tätare och mer sammanhängande bebyggelse aktivera
Sölvegatans markplan, att förstärka kopplingen mellan Södra och Norra
universitetsområdet och att anpassa skalan så att området inbjuder till
vistelse. Tillkommande byggnadsvolym är förhållandevis stor, men också
enkel att läsa genom dess tydliga riktningar och lätthet med uppbrutna
glaspartier och entréer riktade mot rörelsestråken i området.

Förhållningssätt mellan ny bebyggelse och befintlig miljö. Orange markering befintlig
bebyggelse inom BMC, vit tillkommande byggnadsvolym, pil i Sölvegatans riktning norrut.
(Henning Larsen Architects, 2015-09-18, rev SBK 2018-05-22)
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Markanvändning och gestaltning
Bebyggelse

Fasadillustration över Forum Medicum, sett från Sölvegatan i nordvästlig riktning.
(Henning Larsen Architects, 2018-05-14)

Bärande idé för ny gestaltning är en byggnad som strukturellt förhåller sig
till Sölvegatans kurvlinje samtidigt som geometrin följer övrig bebyggelse
på BMC. Byggnaden föreslås integreras och docka an till Klas Anselms
befintliga bebyggelse där del av Långa gången avses rivas. De två nedersta
våningarna för ny bebyggelse föreslås följa nuvarande BMC:s ortogonala
system, vilket bidrar till enkel orientering och siktlinjer in mot de äldre
delarna. Samtidigt adderas en byggnadsvolym i tre till sex våningar som
vrids 45 grader och därmed följer Sölvegatans sträckning.
Föreslagen byggnadsvolym är förhållandevis stor vilket ger påverkan för det
offentliga rummet i förhållande till idag. Viktigt är att fasaden bryts ner i
olika skalnivåer, vilket föreslås ske genom en kombination av små
ursparade terrasser och vistelseytor i anslutning till byggnadsvolymen i
kombination med materialitet i glas, trä och tegel.

På avstånd
Nära
Tätt
Förhållningssätt till bebyggelsens skala (Henning Larsen Architects, 2015-09-18)
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För bebyggelse inom planområdet föreslås följande planbestämmelser:
 Fotavtryck för byggrätt avgränsas genom egenskapsgräns och
anpassas efter Henning Larsen Architects koncept från parallella
uppdrag, med byggnad som dels skapar siktlinjer in mot BMC:s
gamla delar, dels följer Sölvegatans kurvlinje.
 För ny bebyggelse tillåts totalhöjder som i de första två våningarna
ansluter till gamla BMC samt ytterligare tre våningsplan som följer
Sölvegatans sträckning.
 För den högre byggnadsvolymen, som riktar sig mot Sölvegatan,
möjliggörs tillbyggnad av ett sjätte våningsplan som maximalt får
omfatta 25 % av egenskapsytan. Detta ska vara indraget från gatan
och får inte förhindra siktlinjer mot det gamla vattentornet.
 Planbestämmelse för placering av byggnad anger att de två understa
våningarna ska vara delvis indragna mot Sölvegatan. Detta i syfte att
skapa förutsättningar för små platsbildningar mellan fasad och gata.
 Planbestämmelse för entréer innebär att huvudentré för ny
bebyggelse ska rikta sig mot Sölvegatan och Remissgatan
(Kunskapsstråket respektive Sjukhusstråket). Detta i syfte att skapa
förutsättningar för aktivering av det offentliga rummet.
 Befintlig bebyggelse bekräftas i detaljplan med högsta totalhöjd,
takvinkel, rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser (med
undantag för Långa gången).
Platsbildningar och grönstruktur

Skiss över torgbildning vid huvudentré i söder. (Henning Larsen Architects, 2018-04-17)

Byggnadens fotavtryck skapar förutsättningar för rumslig indelning i
utemiljön, med vistelseytor av varierande karaktär mellan byggnad och gata.
Ursparade terrasser och små vistelseytor kan bidra till att skapa dynamik
runt entréområdena och Sölvegatan. Väl gestaltade ”torg”- och grönytor
mellan Forum Medicum och Remissgatan i söder, respektive gång- och
cykelstråk i norr, kan skapa förutsättningar för attraktiva mötesplatser och
rekreativa gröna vistelseytor för studenter och personal.
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Entréer i olika riktningar bidrar till god kontakt mellan ute och inne samt ger
god kapacitet för det flöde av människor som kommer att röra sig inom och
i anslutning till byggnaden.
Området närmast fastighetsgräns i söder, nuvarande angöring för
godstransport, skall möjliggöra framtida sammanslagning med Remissgatan
och utveckling av Sjukhusstråket i enlighet med Ramprogrammets
intentioner.
För den offentliga miljön inom planområdet föreslås följande
planbestämmelser:
 Marken får inte bebyggas (prickmark) mot Sölvegatan samt i norra
delen av planområdet mot befintlig bebyggelse. Syftet är att bevara
siktlinjer mot del av ”Medicinarlängan” samt mot det gamla
vattentornet i norr.
 Komplementbebyggelse, kiosk eller paviljong för
centrumverksamhet får uppföras inom kryssmark med totalt en
största omfattning om 200 kvm. Teknisk anläggning, exempelvis
ventilation, får uppföras utöver angiven komplementbebyggelse.
Detaljplanen möjliggör uppförande av kiosk eller paviljong för
centrumverksamhet i syfte att bidra till aktivering av Sjukhusstråket.
 Bilparkering får ej anordnas inom planområdet med undantag för
bilplats för rörelsehindrade.
 Körbar in- och utfart får ej anordnas mot del av Sölvegatan.
Varsamhet och skydd för befintlig bebyggelse

Foto över entréområde som visar bevarandevärda särdrag och karaktär.

Medicinarlängan redovisas som kulturhistoriskt intressant i
bevaringsprogrammet för Lund. Delar av bebyggelse har därför åsatts
rivningsförbud och/eller varsamhetsbestämmelser i enlighet med 8 kap 13 §
PBL.
Befintlig bebyggelse i norra och södra delen av planområdet får inte rivas.
För varsamhetsbestämmelse anger detaljplanen att vid ändring, underhåll,
renovering m.m. ska följande särdrag och värden beaktas:
 Rött tegel i munkförband med sockel av brädformsgjuten betong
 Skarpskurna gavelmotiv med minimerat takutsprång.
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Trafik

Trafikrörelser inom och i anslutning till planområdet. Planområde svartmarkerat.
Kollektivtrafik buss
Bilparkering Akademiska hus*
Kollektivtrafik spårväg
Cykelparkering
Bilstråk
*totalt 108 bilplatser inom 500 meter
Prioriterat gång- och cykelstråk
*totalt 700 cykelplatser inom 500 meter
Gång- och cykelstråk
Servitutsvägar

Gång- och cykeltrafik
Förslag till ny byggrätt får påverkan på befintligt gång- och cykelstråk i
nord-sydlig riktning (Blå stråket) som utgör en viktig koppling i området.
Gång- och cykelstråket ligger i dagsläget delvis inom privatägd
kvartersmark vilket bedöms vara olämpligt. Stråket föreslås om möjligt
flyttas till den kommunägda fastigheten Eskil 13. Förslag till flytt av gångoch cykelstråk från fastigheten Eskil 21 till Eskil 13 är under utredning och
ska arbetas fram till granskningshandlingar.
Biltrafik
Planförslaget bedöms ge en marginell påverkan på närliggande huvudstråk
för biltrafik (Sölvegatan, Tornavägen, Baravägen, Klinikgatan och
Remissgatan). Ambitionen är att genom parkeringsrelaterade åtgärder samt
åtgärder för hållbart resande underlätta och stimulera till ett mer hållbart
resande inom campusområdet i Lund, vilket i sin tur kan bidra till minskat
bilanvändande. Förslag till mobilitetsåtgärder samt effekten av dessa är
under utredning och ska arbetas fram till granskningshandlingar.
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I dagsläget sker godstransporter till området via tre infartsvägar, två från
Sölvegatan och en från Baravägen i norr. Dagens och efter utbyggnad
tillkommande godstransporter har kartlagts i Trafik- och
parkeringsutredning för Forum Medicum i Lund (Trivector Traffic, 201805-09). Efter utbyggnad av Forum Medicum bedöms antalet godstransporter
öka från cirka 70 till cirka 80 godstransporter till/från fastigheten per dag,
eller cirka 160 extra fordonsrörelser per dag. Föreslagen exploatering gör att
fördelningen av godstransporterna via befintliga tillfartspunkter kommer att
ändras. Lunds kommun gör ställningstagandet att trafiken mot Baravägen
inte får öka med hänsyn till kommande spårväg. Godstransporter till den
västra sidan av kvarteret bedöms fortsatt kunna lösas genom befintlig väg,
med koppling mellan Baravägen och Sölvegatan. Utfart mot Baravägen bör
förbjudas då utfart skulle innebära risk för blockering av spårvägen.
Det blir inte längre möjligt för Region Skåne att nyttja befintlig infart för
personbilar och servitut för godstransporter via Sölvegatan och Eskil 21. För
att inte trafiken mot Baravägen ska öka till följd av detta behöver Region
Skånes servitut att ersättas. En förutsättning för genomförande av
detaljplanen är att lösa in- och utfart till Regions Skånes fastighet Eskil 20,
norr om planområdet, genom in- och utfart via Tornavägen, direkt söder om
parkeringshuset Granathen. Förslag till ny in- och utfart för Region Skånes
fastighet är under utredning och ska arbetas fram till granskningshandlingar.
Parkering
Totalt bedöms 66 bilplatser behöva tas bort till följd av planerad
exploatering. På Akademiska Hus fastighet berörs 41 bilplatser inom ytan
för planerad utbyggnad. Inom Region Skånes berörs totalt 25 bilplatser, som
komma att behövas tas bort för att ge plats för transporter till och från
området.
Enligt Trafik- och parkeringsutredning för Forum Medicum i Lund
(Trivector Traffic, 2018-05-09) behövs 108 stycken bilplatser tillskapas i
nära anslutning till Forum Medicum baserat på gällande parkeringsnorm.
Med utgångspunkt i den resvaneundersökning som genomfördes 2016 för
hela universitetsområdet, samt beläggningsberäkningar som utfördes för
campusområdet i Lund 2016 och 2017, så bedöms totalt 96 bilplatser
behöva tillskapas.
Byggandet av Forum Medicum innebär att en del befintlig markparkering
för bil försvinner, samtidigt som ytterligare parkeringsefterfrågan
tillkommer. Mobilitetsåtgärder föreslås i Trafik- och parkeringsutredningen,
vilket skulle kunna underlätta och stimulera till ett mer hållbart resande
inom campusområdet. Om mobilitetsåtgärder genomförs bedöms det vara
möjligt att reducera efterfrågan på bilparkering. Förslag till
mobilitetsåtgärder samt effekten av dessa är under utredning och ska arbetas
fram till granskningshandlingar. Samverkansavtal eller avsiktsförklaring ska
tas fram mellan de olika parterna (Akademiska Hus och Lunds Universitet)
som kommer att ansvara för åtgärderna. Avtal ska tas fram inför antagande
av detaljplanen. Det exakta bilparkeringsbehovet beräknas i samband med
bygglovsprövning.
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Förslag på mobilitetsåtgärder för reduktion av gällande parkeringsnorm (Trivector Traffic,
2018-05-09). Mobilitetsåtgärder samt effekten av dessa är under utredning och ska arbetas
fram till granskningshandlingar.

Analys av förutsättningarna för bilparkering inom universitetsområdet visar
att 108 bilplatser finns tillgängliga alternativt kan tillskapas inom totalt 500
meter från ny föreslagen bebyggelse (Landskapsgruppen, 2018-05-14).
Utmed Sölvegatan föreslås en lastzon på allmän platsmark till restaurang
inom ny bebyggelse. Ett par befintliga parkeringsplatser på gatumark
föreslås göras om till lastzon permanent eller vid vissa tider. Sophantering
bedöms även kunna ske från denna lastzon.
Totalt bedöms 265 cykelplatser behöva tas bort vid en exploatering.
Parkeringsnormen anger ett spann för cykelparkering, 50-90
cykelplatser/1000 kvm BTA, vilket ger en tillkommande efterfrågan på 7001260 cykelplatser för Forum Medicum. Enligt Trafik- och
parkeringsutredning för Forum Medicum i Lund (Trivector Traffic, 201805-09) visar genomförd resvaneundersökning från 2016 att 32 % av de
anställda och 50 % av studenterna cyklar till och från arbete/utbildning på
Lunds Universitet. Utifrån angiven persontäthet beräknas den tillkommande
efterfrågan landa på totalt 294 cykelplatser, det vill säga mindre än det
spann som anges i Lunds parkeringsnorm. Om strävan är att minska antalet
bilparkeringsplatser så bör tillgången på cykelparkering vara god, varför det
lägre talet i spannet (50 cykelplatser/1000 kvm BTA) förordas, det vill säga
totalt 700 cykelplatser. Cykelplatser enligt parkeringsnormens lägre spann
bedöms kunna lösas inom samt i anslutning till planområdet. För
detaljplanen föreslås 190 cykelplatser kunna lösas i anslutning till
nybyggnad, 200 cykelplatser inom övrig yta för fastigheten samt drygt 300
cykelplatser inom en buffertzon på 500 meter. Det exakta
cykelparkeringsbehovet beräknas i samband med bygglovsprövning.
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Teknisk försörjning
Energiförsörjning, el, tele och bredband
Tillkommande bebyggelse kan anslutas till befintlig fjärrvärme-, el- och
teleledningar inom planområdet.
Vatten-, avlopp- och dagvattenhantering
Området ligger inom verksamhetsområde för VA. VA SYD ansvarar för att
ta hand om dagvattnet. Tillkommande bebyggelse kan anslutas till vattenavlopp- och dagvattenledningar i anslutning till planområdet.
Platsen består generellt av fyllning på lermorän. Grundvatten återfinns på
mellan tre och fem meter under befintlig markyta. Dagvatten från
planområdet anses vara måttligt förorenat och bör genomgå lättare form av
rening innan det når recipienten. Lättare form av rening kan uppnås med
infiltration av dagvatten i växtbädd.
Befintliga flöden vid ett 10‐årsregn med en varaktighet på 10 min är 178 l/s
ha. Om planerad byggnation genomförs kommer samma regn generera ett
flöde på 230 l/s ha. Ett fördröjningsmagasin med en kapacitet på minst 31,1
m3 behöver tillskapas om ökad påfrestning på dagvattennätet ska utebli. Då
arbetsområdet är förhållandevis litet till ytan och många funktioner ska
rymmas inom denna yta lämpar sig många små fördröjande och
vattenlagrande system. Vattnet bör ses som en resurs snarare än som en
belastning. Genom att tillgängliggöra vattnet åt platsens växtlighet, med
fördel träd, kan det bidra till att vitalisera platsens planteringar och tillskapa
en estetiskt tilltalande utemiljö.
Planområdet bedöms ligga inom en måttlig riskzon avseende extrema regn. I
anslutning till planområdet finns en vattenreservoar som måste skyddas mot
eventuella översvämningar.
Följande åtgärder föreslås för dagvatten- och skyfallshantering inom
planområdet:
 Fördröjningsmagasin av minst 31,1 m3.
 Begränsat utflöde från dagvattenbrunnar om 3 – 6 l/s.
 Kombinera öppna och slutna system i syfte att tillgängliggöra
dagvattnet till växter och att minska belastningen på det kommunala
ledningsnätet och i slutänden Höje å.
 Nyttja växternas behov av tillgång på vatten genom att
tillgängliggöra det fördröjda vattnet åt vegetationen.
 Tillskapa lokala lågpunkter som tillåts svämma över vid skyfall och
se till att bräddningen sker kontrollerat från känslig bebyggelse.
För dagvattenhanteringen inom planområdet föreslås följande
planbestämmelse:
 Markytan skall möjliggöra infiltration av dagvatten.
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Räddning
Planområdet ligger inom normal insatstid. Möjlighet finns till
uppställningsplats för räddningstjänstens fordon i anslutning till
byggnadsfasader.

29 (40)

SAMRÅDSHANDLING
PLANBESKRIVNING
2018-06-08

1281K-P247
PÄ 20/2017

GENOMFÖRANDE
Organisatoriska åtgärder
Genomförandetid
Planen har en genomförandetid på 5 år från det datum den vinner laga kraft.
Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares
bestridande detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt
på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses
vid planläggningen.
Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att
rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. (4 kap 40 § PBL).
Ändrad lovplikt, lov med villkor
Sanering av förorenad mark ska utföras innan startbesked kan ges.
Avtal
Exploateringsavtal ska träffas med Akademiska hus. Avtalet kommer
huvudsakligen att reglera ersättningen till kommunen för åtgärder
redovisade under Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av
allmänna anläggningar enligt nedan.
Tekniska och ekonomiska åtgärder
Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av allmänna
anläggningar
Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar nyanläggs/byggs om:
Inom planområdet går idag ett cykelstråk. Stråket är av betydelse i det
kommunala cykelnätet och behöver fortsatt vara obrutet efter planläggningen.
Bebyggelseförslaget innebär att stråkets befintliga läge inom planområdet
behöver justeras. I första hand eftersträvas en justering av läget utanför
planområdets utkant, inom fastigheten Eskil 13. Detta åtgärdsförslag förutsätter
dock att en mindre del av fastigheten Eskil 13 västra sydvästra gräns kan tas i
anspråk för cykelvägen. Eskil 13 ägs av kommunen men förvaltas av VA Syd. I
den fortsatta planprocessen kommer detta åtgärdsförslag vidare undersökas. I
andra hand bör åtgärder i höjd med korsningen Sölvegatan och Tornavägen
studeras, där cykel idag, delvis framförs i gaturummet tillsammans med andra
fordonsslag.
Planförslaget förutsätter att ny parkeringsficka anläggs utmed Sölvegatan samt
att onyttiga befintliga utfarter stängs och behov av nya utförs. Sådana åtgärder
kan komma att kräva justeringar av gång- och cykelväg utmed Sölvegatan.
Samtliga kostnader till följd av ovanstående åtgärder ska bekostas av
Akademiska hus.
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Andra anläggningar som påverkas
Bebyggelseförslaget påverkar också fastigheten Eskil 20, som ägs av Region
Skåne, och dess möjligheter till angöring från Sölvegatan. Konsekvenserna av
detta kommer utredas till detaljplanens granskningsskede.
Kostnad för framtagande av detaljplan
Detaljplanen bekostas av exploatören genom planavtal.
Inlösen, ersättning
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har
fastighetsägare rätt till ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte
utnyttjas.
Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildningsåtgärder
Detaljplaneförslaget medför en utökning av byggrätt inom Eskil 21 och
någon förändring av fastighetsindelningen för fastigheten behövs inte för ett
genomförande av planen.
Den utökade byggrätten inom Eskil 21 är förlagd inom befintlig väg för
Eskil 20 varför vägservitutet 1281K-9671:C3349.3 bildat 1998-07-02 ska
ändras genom fastighetsreglering för flyttning av servitutsväg till annan
lämplig vägsträckning inom Eskil 21 fram till Eskil 20 innan bygglov
beviljas inom berört område. Ändring av servitut sker lämpligen genom
överenskommelse mellan ägarna till Eskil 20 och 21 innan detaljplanens
lagakraftvinnande. Sker inte detta kan ägaren till Eskil 20 ansöka om
fastighetsreglering för flyttning av servitutsväg även utan överenskommelse.
Ersättning för ändring av servitut sker med stöd av 5 kap. 10-12 §§
fastighetsbildningslagen. Det är skäligt att tillämpa en så kallad likadelning
av vinsten som uppstår.
Detaljplaneförslaget berör gemensamhetsanläggningen Eskil ga:1 men
någon förändring av dess innehåll sker inte varför
gemensamhetsanläggningen fortsätter att gälla oförändrat för de deltagande
fastigheterna Eskil 20 och 21. Gemensamhetsanläggningen omfattar
gemensam gårdsyta samt ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten.
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Fastighetsindelningsbestämmelser
Några bestämmelser om fastighetsindelning bedöms inte behövas för att
detaljplanen ska kunna genomföras. Om behov uppstår, kan
fastighetsindelningsbestämmelser införas senare genom ändring av
detaljplan.
Ansökan om fastighetsbildning
Det ankommer på berörda fastighetsägare att ansöka om erforderlig
fastighetsreglering för ändring av servitut (flyttning av servitutsväg) hos
lantmäterimyndigheten i Lund.
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KONSEKVENSER
Miljökonsekvenser
Miljöbedömning enligt miljöbalken
Stadsbyggnadskontoret bedömer med vägledning av förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 §§
miljöbalken och i 4 kap 34 § PBL. Behovet av miljöhänsyn vid
genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en miljöbedömning
enligt 6 kap miljöbalken.
Vid den behovsbedömning som utförts har följande ställningstagande gjorts:
I detaljplanen prövas ändrad markanvändning och ökad exploateringsnivå.
Planområdet berör inga regleringar eller skyddsvärden. Genomförande av
planförslaget bedöms ej påverka nationella miljömål eller kommunens
planering negativt. Sammantaget är den påverkan som planförslaget förutses
få sådan att den inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för
svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10). Enligt
miljöförvaltningens uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna inom
Lunds kommun. Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom
planområdet. Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär
bedöms inte förändra nivåerna för befintlig bebyggelse.
I stort sett allt dagvatten i Lunds kommun rinner till Höje å och Kävlingeån
via dagvattenledningar, diken och små vattendrag. Enligt Vattenmyndighetens beslut om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för ytvatten
har Höje å dålig ekologisk status med kravet att uppnå god ekologisk status
2027, Kävlingeån har otillfredsställande ekologisk status med kravet att
uppnå god ekologisk status 2027. De olika vattendragen i Lunds kommun
som fungerar som dagvattenrecipienter har klassificerats efter hur stort flöde
och vilka mängder av närsalter och föroreningar recipienterna kan tåla/ta
emot beroende på deras speciella förutsättningar. I dagvattenstrategin
redovisas klassificering av de olika recipienternas känslighet. Planområdet
ingår i avrinningsområdet Höje å.
Dagvatten från arbetsområdet anses vara måttligt förorenat och bör
genomgå lättare form av rening innan det når recipienten. Lättare form av
rening kan uppnås med infiltration av dagvatten i växtbädd.
Naturmiljö och biologisk mångfald
Befintlig vegetation, huvudsakligen med trädplantering inom planområdet,
visar upp förhållandevis stor variation som skapar goda förutsättningar för
biologisk mångfald. Vid genomförande av detaljplanen så är det önskvärt att
bevara och stärka förutsättningarna för biologisk mångfald, exempelvis
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genom nyplantering av träd som ersättning för de som försvinner vid
nyexploatering. Detta motiveras av det faktum att senare års utbyggnad av
sjukhusområdet och BMC har resulterat i att området har mycket hög
exploatering med få gröna ytor.
Trädradernas sträckning längs Sölvegatan ska bibehållas för ett fortsatt
enhetligt gaturum/rörelsestruktur, i enlighet med Grönstruktur- och
naturvårdsprogram för Lunds kommun. Del av befintlig trädrad ligger på
kommunal mark (gata) och får inte påverkas av nybyggnation eller
etablering av lastzon på allmän plats. Befintlig trädrad inom kvartersmark
utgörs av Hästkastanjer i mer eller mindre dålig kondition och kan behöva
tas ner. Önskvärt är att dessa ersätts i någon form, i syfte att bidra till en
stärkt grön struktur i gaturummet.
Mark och grundläggning
Det är viktigt att sättningen hos byggnadsdelar som grundläggs på olika sätt
noga analyseras så att liknande deformations-/rörelsemönster uppnås och att
differentialsättningar begränsas till acceptabla nivåer.
Vid schaktning är det nödvändigt med någon form av stödkonstruktion mot
BMC:s befintliga byggnad. Schakt närmast Sölvegatan bör särskilt utredas
för att fastslå om det finns tillräckligt med plats för frischakt samtidigt som
vägar, gångbanors och övriga infrastrukturers funktion inte påverkas. Detta
gäller också schakt intill VA-Syd:s ledningsstråk i öster. Hur schakten ska
utföras mot VA Syds anläggning beror till stor del på vilka krav som
ledningsägaren ställer. Det kan bli aktuellt med någon form av
stödkonstruktion också där för att skydda ledningarna mot påverkan från
schaktarbeten. Begränsningar kan även komma att ställas vad gäller t ex
tillåtna vibrationsnivåer.
Utredning avseende eventuell omgivningspåverkanför på grundvatten
rekommenderas att utföras. Kontrollprogram för grundvattenmätningar bör
upprättas innan grundvattensänkning påbörjas.
Markradon
Mätvärdena tyder på radonhalter i medeltal inom övre delen av
normalriskintervallet på gränsen till högriskintervallet. Det kräver
åtminstone radonskyddat byggande vid nybyggnation.
Markföroreningar
Vid bedömning av resultaten från laboratorieanalyserna av jordproverna
används Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig
markanvändning (MKN) som utgångspunkt. Val av bedömningsgrunden
baseras på framtida markanvändning som utgörs av universitetsbyggnad
med undervisningslokaler och arbetsplatser och kan därför likställas med
kontorslokaler.
Av de metaller som identifierats vid provtagning så överstiger endast
barium riktvärde för MKM. Resultaten indikerar att uppmätta bariumhalter
inom det framtida exploateringsområdet kan vara i nivå med naturlig
bakgrundshalt. För barium är den styrande faktorn vid framtagande av
generella riktvärden skydd av markmiljö, medan det hälsoriskbaserade
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riktvärdet är betydligt högre. Den styrande komponenten för det
hälsoriskbaserade värdet är intag av växter. Inom området bedöms inte
odling av ätbara växter vara lämpligt. Sammanfattningsvis bedöms de
uppmätta förhöjda halterna av barium inte innebära några hälso- eller
miljömässiga risker som kräver avhjälpandeåtgärder. Uppmätta halter
bedöms vara i nivå med naturliga bakgrundshalter i Lund.
PCB har påvisats i en punkt i direkt anslutning till BMC:s huvudentré.
Uppmätt halt av PCB i ytlig jord (0,0-0,2 meter) bedöms vara högst närmast
källan (mjukfog i fasad) och avta relativt snabbt med avståndet från källan
och djupet i marken.
Utförda provtagningar är genomförda inom område som enligt nuvarande
planer kommer att beröras av schaktarbeten för källare och grundläggning
av byggnad. Inom provtagningsområdet bedöms det ge upphov till
överskottsmassor som måste tas omhand för att kunna utföra byggnation.
Vid borttransport av massor som överstiger KM, skall det schaktade
materialet omhändertas av en godkänd mottagningsanläggning.
En byggnadsmaterialinventering, inklusive PCB-inventering, planeras
utföras i samband med nybyggnation. Uppmätta halter i marken indikerar att
det finns mjukfogar i byggnaden som innehåller PCB. Kontroll och
eventuell sanering av byggnaden bör göras innan kompletterande
provtagning av PCB utförs i mark. Detta för att minimera risk för
återkontaminering vid eventuella åtgärder.
Förslag till planbestämmelse anger att sanering av förorenad mark ska
utföras innan startbesked kan ges.
Stadsbild
Detaljplanen möjliggör en förhållandevis stor byggrätt, vilket i sin tur kan
ge stor påverkan på det offentliga rummet och stadsmiljön. Förslag till ny
bebyggelse och byggrätt skapar förutsättningar för att uppleva befintlig
bebyggelse inom BMC, genom bevarande av siktlinjer, samtidigt som man
stärker Sölvegatans riktning och gaturummet med förslag till ny
byggnadsvolym.
Platsbildning i varierande
skalnivåer möjliggörs i
anslutning till ny
bebyggelse vilket skapar
goda förutsättningar för
att uppnå attraktiva och
socialt hållbara
vistelseytor och utemiljö.
Förhållningssätt mellan ny bebyggelse och befintlig miljö. Orange markering befintlig
bebyggelse inom BMC, vit tillkommande byggnadsvolym, pil i Sölvegatans riktning norrut.
(Henning Larsen Architects, 2015-09-18, rev SBK 2018-05-22)
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Vattentornet är en viktig symbol i gaturummet och kan i dagsläget upplevas
från båda håll när man rör sig utmed Sölvegatan. Planförslaget möjliggör att
vattentornet fortfarande kan avläsas i basen och i toppen söderifrån, vilket
bedöms vara tillräckligt.

Upplevelse av ny byggnadsvolym sett söderifrån från Sölvegatan, med vattentornet i
bakgrunden (rödmarkerat). (Henning Larsen, 2018-04-17)

Kulturmiljö
Medicinarlängan har ett högt kulturhistoriskt värde och speglar en väsentlig
del av universitetets utbyggnad. En konsekvens av ny detaljplan är att delar
av Långa gången som binder ihop Medicinarlängan föreslås rivas.
Genomförande av detaljplanen kommer också att bidra till att gränsen för
den urbana staden, med fasader vid gata, flyttas längre norrut.
För fortsatt arbete inom kvarteret Eskil 21 föreslås följande antikvariska
aspekter beaktas:
 Aktsamhet bör visas de befintliga kvalitéer som utgår från
bebyggelsen som ritades och planerades av Klas Anshelm under en
30-årsperiod.
 Medicinarlängan präglas av successiva tillbyggnader. Det senaste
större utbyggnadsprojektet i området är biomedicinska som byggdes
väster om parallellt med medicinarlängan. Då länkade man
byggnaderna med smala förbindelsegångar så att Medicinarlängan
kunde bli en del av BMC. Genom att utgå från platsens identitet och
byggnadernas unika förutsättningar vid utveckling och förtätning
finns möjligheter bygga vidare på kvaliteterna.
 Placering av ny bebyggelse och gestaltning av grönska bör ta sin
utgångspunkt i miljöns bebyggelsemönster.
Arkeologi
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Påträffas
fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap
10§ kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
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Solförhållanden

Solstudie som visar tillkommande bebyggelses påverkan på omkringliggande fastigheter.
(Henning Larsen Architects, 2018-05-02)

Den föreslagna bebyggelsens skuggning har studerats. Vårdagjämning 21
mars kl. 09, 12, 15 och 18, sommarsolståndet 21 juni kl. 09, 12, 15 och 18
samt vintersolståndet kl. 09, 12, 15 och 18. Studierna visar en försämring av
förmiddagssolförhållandena under vårdagjämning, sommarsolstånd och
vintersolstånd för befintlig bebyggelse väster samt nordväst om
tillkommande byggnadsvolym. Den påverkan på solförhållandena som den
nya bebyggelsen har på fastigheterna Eskil 21 och Eskil 20 bedöms vara av
ringa karaktär. Solförhållanden för ny bebyggelse bedöms som goda.
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Vindförhållanden

Befintlig vindpåverkan
(Henning Larsen Architects, 2018-05-07)

Vindpåverkan i samband med nyexploatering.

Vindpåverkan från föreslagen bebyggelse har studerats. Viss påverkan på
vindförhållandena bedöms ske utifrån föreslagen exploatering. Tillbyggnad
ger upphov till något bättre förutsättningar vindmässigt utmed Sölvegatan
samt norr om planområdet. Viss försämring av vindförhållandena sker söder
om ny bebyggelse. Den vindökning som sker bedöms vara av ringa karaktär
och ger inte upphov till negativa konsekvenser för omgivande bebyggelse.
Förslag till ny bebyggelse bidrar enligt vindstudien till bättre
vindförhållanden utmed Sölvegatan vilket är positivt för gående och
cyklister.
Befintligt teknisk försörjning
Inom planområdet finns servisledning för fjärrvärme. Flytt av
fjärrvärmeledning kan bli aktuell i samband med genomförande av
detaljplanen. Planförslaget förutsätter dock ingen flytt av befintliga
ledningar.
VA-Syd har ledningsstråk i anslutning till planområdet. Ledningarna får inte
påverkas under byggtiden, exempelvis vid schaktning. Hur schakten ska
utföras där beror till stor del på vilka krav som ledningsägaren ställer. Det
kan bli aktuellt med någon form av stödkonstruktion också där för att
skydda ledningarna mot påverkan från schaktarbeten. Begränsningar kan
även komma att ställas vad gäller till exempel tillåtna vibrationsnivåer.
Påverkan på vattenreservoar norr om planområdet) är under utredning och
ska arbetas fram till granskningshandlingar.
Hälsa och säkerhet
Riskhänsyn farligt gods
Planområdet ligger inom område med verksamheter som hanterar farligt
gods i form av brandfarliga och giftiga ämnen. Tornavägen öster om
kvarteret Eskil utgör rekommenderad sekundärled för transport av farligt
gods. En riskutredning har tagits fram som underlag till detaljplan (Sweco,
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2018-05-14) i syfte att klargöra riskbild från dessa. De verksamheter som
bedöms kunna påverka människors säkerhet är Kemiska institutionen och
institutionen för kemiteknik, Institutionen för livsmedelsteknik, Biologiska
institutionen, Fysiska institutionen, Institutionen för energivetenskap,
reservkraftsanläggningen vid Skånes universitetssjukhus samt
Biomedicinskt centrum.
Riskanalysen visar att det finns verksamheter som hanterar farliga ämnen i
närområdet för föreslagen exploatering men att dessa ligger på sådant
avstånd att ingen påverkan bedöms ske. Föreslagen bebyggelse ligger mer
än 150 meter från Tornavägen och farligt godsled och bedöms enligt
kommunens övergripande riskanalyser inte behöva beaktas. Forum
Medicum i sig kommer att inhysa kontors- och undervisningsverksamhet
utan hantering av farliga ämnen, varför denna byggnad inte bedöms påverka
omgivningen ur riskhänseende. Eventuella mindre mängder farliga ämnen
som kan hanteras men som inte fångats upp under inventeringen bedöms
endast ge lokal påverkan i form av en byggnadsbrand som omhändertas vid
brandprojekteringen. Inga särskilda riskreducerande åtgärdsförslag bedöms
vara aktuella i samband med framtagande av ny detaljplan.
Vägtrafikbuller

Kartläggning av omgivningsbuller 2016 (ekvivalentnivåer), planområde
rödmarkerat.

Enligt Lunds kommuns bullerkartläggning från 2016 ligger ekvivalent
bullernivå huvudsakligen under 60 dBA inom planområdet.
Boverkets byggregler (BBR) anger att byggnader, som innehåller bostäder
eller lokaler i form av vårdlokaler, förskolor, fritidshem, undervisningsrum i
skolor samt rum i arbetslokaler avsedda för kontorsarbete, samtal eller
dylikt, ska utformas så att uppkomst och spridning av störande ljud
begränsas i den omfattning som den avsedda användningen kräver och så att
de som vistas i byggnaden inte besväras av ljudet. Det finns dock inga
bindande riktvärden för trafikbullernivåer utomhus för kontor eller likande
verksamheter.
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Sociala konsekvenser
God bebyggd miljö
Planförslaget medverkar till en god bebyggd miljö med hänsyn visad till
befintliga miljöer. Detaljplanen skapar förutsättningar för gröna, attraktiva
mötesplatser och vistelseytor i anslutning till intressanta byggnader och
tillgängliga rörelsestråk.
Tillgång till rekreativ miljö
Detaljplanen skapar förutsättningar för gröna, attraktiva mötesplatser och
vistelseytor i anslutning till intressanta byggnader och tillgängliga
rörelsestråk.
Befolkning och service
Inom planområdet möjliggörs service i form av universitetslokaler med
publik verksamhet (restaurang) i bottenplan.
Barnperspektivet
Den verksamhet som planen föreslår vänder sig inte till barn. Vid
utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov och
situation i enlighet med barnkonventionen tagits.
Tillgänglighet
Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och
användbarhet för funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet i
8 kap 4§ (byggnader) och 8 kap 9 § PBL (tomter) i detalj kommer att
tillgodoses avgörs i samband med byggnads- och markprojekteringen och
därmed vid kommande bygglovprövning.
Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas.
Reglerna om tillgänglighet och användbarhet i ”Bättre för alla” avses
tillämpas i enlighet med exploateringsavtal.
Säkerhet och trygghet
Flest människor kommer att röra sig här på dagen under vardagar. Det är då
universitetet är verksamt och restaurang eller annan service är helt öppen.
Viss verksamhet för universitet och forskning kan pågå under kväll och
helger. Säkerhet och trygghet har beaktats genom att huvudentréer vänder
sig mot Sölvegatan.
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