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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
Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten av idrottshall för
omkringliggande skolor kombinerat med verksamhetslokaler, gym och
kontor samt integrerat parkeringsgarage inom del av fastigheten
Klostergården 2:9. Idrottshallen planeras på vad som idag är en
parkeringsyta vid Sankt Larsområdets norra entré. Byggnaden föreslås ligga
ut mot Sankt Lars väg och möjliggöra publika verksamheter som öppnar
upp byggnaden och bidrar till en välkomnande entré till Sankt Larsområdet.
I anslutning till idrottshallens huvudentré planeras en uppehållsyta med plats
för planteringar och sittplatser. För att tillgodose ett behov av
parkeringsplatser kommer byggnadens första plan under idrottshallen att
vara ett parkeringsgarage. Inom planområdet skapas också möjlighet för
hämtning- och lämningsplatser där föräldrar på ett trafiksäkert sätt kan
lämna och hämta skolbarn i området.
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):
• Naturvärdesinventering, del av Sankt Larsområdet i Lund, 2015-0910, Naturcentrum AB
• Kulturmiljöunderlag, Sankt Lars park, Lund kommun, 2016-03-30,
Tyrens
• Bevaringsprogram – ”Lund utanför vallarna Del II”
• Trafik- och parkeringsutredning inför detaljplan S:t Lars, 2016-0930, Tyréns
• Utredning bilplatser och cykelplatser, 2019-01-28, Errwe
Byggkonsult AB
• Riskutredning av kylanläggning med ammoniak, 2016-09-29, Wuz
risk consultancy AB.

Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900 eller SFS
1987:10.
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: Daniel Mathiasson
Biträdande planchef: Maria Milton
Trafikplanerare: Christoffer Karlsson
Landskapsarkitekt: Maria Borisson Lindvall
Bygglovsarkitekt: Tim Jensen
Stadsantikvarie: Henrik Borg
Lantmätare: Kristin Håkansson
Mark- och exploateringskontoret: Viktor Lindeborg
På fastighetsägarens uppdrag har FOJAB arkitekter (konsult) tagit fram
förslag till ny byggnad/illustrationsplan m.m.
Plansökande
Hemsö Fastighets AB
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer

Lunds kommuns
översiktsplan
2018, planområdet
markerat med en
röd linje.

Enligt Lunds kommuns gällande översiktsplan, ÖPL-2010, är planområdet
del av yta för värdefull natur och området ska huvudsakligen utvecklas
genom förtätning. I Lunds kommuns nya översiktsplan (antagen av KF
2018-10-11) är planområdet, trots att det till största del är asfalterad
parkering, markerat som befintligt grönområde och ingår i ett större område
som omfattar stora delar av Sankt Lars. Det aktuella planområdet, som
ligger vid den norra entrén till Sankt Larsområdet, har dock inte varit del av
något grönområde sedan ytan anlades som parkeringsplats på 1960-talet.
Parallellt med denna detaljplan tas en fördjupad översiktsplan (Föp) fram för
Källby i samband med att en ny tågstation och ett utvecklat stationsområde
planeras vid Klostergården.
Detaljplaner
Planområdet är inte tidigare planlagt.
Riksintresse för kulturmiljö
Hela planområdet ingår i riksintresseområdet Lunds stadskärna (M:K 87)
Sankt Lars. Riksintresset för Sankt Lars är inte beskrivet med motivering
och uttryck på samma sätt som för stadskärnan men de motiv man kan knyta
till Riksintresse för Sankt Lars handlar om att S:t Lars f d mentalsjukhus
med park och bebyggelse är en synnerligen väl bevarad miljö.
På Länsstyrelsen pågår just nu ett arbete med framtagande av nytt
riksintresse för Sankt Lars med ny beskrivning och avgränsning. Viktiga
aspekter som bevakas för säkerställandet av riksintresset är
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institutionskaraktären med omsorgsfullt utformad röd tegelarkitektur i en
park med rik och varierad växtlighet. Tydliga karaktärsdrag är även
hierarkin mellan vårdpaviljonger i strikt paviljongsystem och de mera fritt
utvecklade byggnader som fungerat understödjande.
Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet
Sankt Larsområdet har som en helhet ett stort kulturhistoriskt värde, genom
byggnadernas arkitektur, områdets planering och parkens ursprungliga
utformning. Parken har stor betydelse för delar av staden och är ett
betydelsefullt inslag i stadsbilden vid Lunds södra infart. Tillsammans med
Höje ås dalgång utgör det ett av Lunds större rekreationsområden. De gamla
träden ger goda förutsättningar för rik flora och fauna och Sankt Lars parken
utgör en artrik miljö av vedlevande insekter, svampar och lavar.
Dagvatten
I stort sett allt dagvatten i Lunds kommun rinner till Höje å och Kävlingeån
via dagvattenledningar, diken och små vattendrag. Planområdet ingår i
avrinningsområdet Höje å. Enligt Vattenmyndighetens beslut om
statusklassificering och miljökvalitetsnormer för ytvatten har Höje å dålig
ekologisk status med kravet att uppnå god ekologisk status 2027.
Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram en dagvattenplan
som ersätter Dagvattenstrategin för Lunds kommun 2013. Dagvattenplanen
för Lunds kommun är kompletterad av bilagan Åtgärdsplan för hantering av
dagvatten i befintlig stadsmiljö, båda antagna av Kommunfullmäktige 201803-22.
Plandata och markägoförhållanden

Planområdet i Lund, markerat med röd linje.

Planområdet omfattar del av fastigheten Klostergården 2:9.
Fastigheten ägs av Hemsö Öresund Kommanditbolag.
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Befintlig markanvändning

Planområdet markerat med en röd linje

Planområdet ligger vid Sankt Lars parkens norra entré och stora delar har
varit en anlagd parkeringsplats sedan 1960-talet. I planområdets norra del i
gräns mot Skånevägen finns en grönyta med barrträd, i huvudsak tallar, som
är en rest av en grön promenadslinga som en gång omgärdade Sankt Lars
sjukhusområde. I söder gränsar planområdet till Sankt Lars parken.
Historik
Sankt Larsområdet utgör gammal kulturbygd formad av jordbruk och lång
mänsklig närvaro. Marken har tillhört Lilla Råby, vars bykärna var belägen
strax utanför Lunds stadskärna. Vid storskiftet 1785 lades den jord på vilken
Sankt Lars kom att byggas, under Hospitalsgården, vars namn kom av att
den skötte jordinnehavet till det medeltida Helgeandshuset vid Södertull.
Invånarna på Helgeandshuset flyttades 1780 över till Malmö hospital och
även egendomarna togs över. 1906 flyttades gården ut på de brukade
markerna, vilken ligger kvar strax norr om Tetra-pak på Päronet 14. Vid
samma tid flyttades gården tillhörig Sankt Peters kloster ut och fick namnet
Klostergården. Uppbyggnaden av sinnessjukhusen, liksom en mängd andra
vårdinstitutioner, är en del av 1800-talets samhällsomvandling i samband
med industrialismen. Lunds hospital byggdes upp i utkanten av Lund för
avskildhet och möjligheten att etablera en rik parkmiljö. Avvecklingen av
Sankt Lars som mentalsjukhus inleddes under 1980-talet och den äldre
bebyggelsen används idag främst för skolor och kontor.
Planområdet ligger på tidigare ängs- eller odlingsmark som tillhörde
hospitalet. Det syns i tidiga gestaltningsförslag från 1880-talet att ytan då
var planerad som del av parken med gångar och planteringar, vilket dock
aldrig genomfördes.
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Den trädridå som finns i planområdets norra del är del av det promenadstråk
som slingrat sig runt hela Sankt Larsområdet sedan 1870-talet.
Promenadslingan uppfyller i sektioner än idag flera av de kriterier som
ansågs viktiga med en park i slutet av 1800-talet, att man under sin
promenad skulle få många upplevelser och sinnesintryck, en växling mellan
öppet och slutet. Vid mitten av 1960-talet anlades den stora
parkeringsplatsen, vilken utgör större del av planområdet. Anläggandet
innebar att promenadslingan längs den här sträckningen blev något
bortträngd.
Kulturmiljö
Kulturhistorisk intressant bebyggelse och byggnadsminnen
Sankt Larsområdet har stora kulturvärden och utgör riksintresse för
kulturmiljövård. I samband med att landstinget sålde fastigheterna väcktes
fråga om att byggnadsminnesförklara miljön och skydda den genom
Kulturmiljölagen. I samråd med Lunds kommun avgjorde Länsstyrelsen att
de skydd en kommunal detaljplan skulle ge bebyggelsen var tillräckligt för
att säkerställa kulturvärdena och man valde att inte byggnadsminnesförklara
miljön. I bevaringsprogrammet Lund utanför vallarna II, beskrivs och
redovisas miljöns historia och en kulturhistorisk värdering. Det finns inga
byggnader inom planområdet men dess läge i utkanten av de kulturhistoriskt
intressanta miljöerna skapar ändå en relation och placerar planområdet i ett
kulturhistoriskt sammanhang och i en kulturhistoriskt viktig struktur.
Arkeologi
Den planerade exploateringen berör inga kända fornlämningar.
Trafik
Gång- och cykeltrafik
Längs stora delar av Sankt Lars väg finns gång- och cykelbanor på ömse
sidor men förbi planområdet är det endast förlagt till den västra sidan.
Sträckan utgör en del av det blå stråket, ett av Lunds huvudcykelstråk, som
går från Norra Fäladen genom centrala Lund och ansluter till cykelvägen
mot Malmö. På grund av detta, samt de befintliga skolorna och bostäderna i
närområdet, delas gång- och cykelbanan förbi planområdet av många
trafikanter med olika behov.
Kollektivtrafik
Planområdet har god koppling till kollektivtrafiken och Sankt Lars väg
trafikeras med tiominuterstrafik av stadsbusslinje 6 där en hållplats finns i
direkt anslutning till planområdet. Linje 6 går från St Lars via
Botulfsplatsen, Lund C och Universitetssjukhuset vidare mot Linero.
På Malmövägen, endast ca 400 meter från planområdet, finns även
hållplatsen St. Lars Trädgårdsgatan, varifrån många regionbussar går. Linje
130 förbinder Lund med Malmö via Hjärup, Åkarp och Arlöv och linje 131
är en direktlinje mellan Lund och Malmö. Linje 165 förbinder Lund med
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Svedala via Staffanstorp och Klågerup. Linje 166 går mellan Södra Sandby
och Staffanstorp via centrala Lund.
Biltrafik
Planområdet är beläget i den norra entrén till Sankt Lars park i anslutning
till Sankt Lars väg. Sankt Lars väg har en skyltad hastighet på 30 km/h och
ett trafikflöde på ca 2000 fordon per dygn enligt mätning utförd 2014.
Vägen har en relativt hög andel genomfartstrafik på grund av de många
skolorna i området samt att den kopplar an till väg 108 söder om Sankt Lars.
Öster om planområdet, dock ej i direkt anslutning, ansluter Stattenavägen
till Malmövägen som enligt mätning utförd 2017 trafikeras av ca 14800
fordon per dygn.
Parkering
Planområdet utgörs idag av en avlämningsplats samt bilparkering som också
sträcker sig över grannfastigheten Klostergården 2:10. Parkeringen har totalt
plats för ca 240 st bilparkeringsplatser varav drygt 80 st finns inom
planområdet. Enligt uppgift från Hemsö har man nyttjanderätt på stora delar
av parkeringsplatserna på grannfastigheten Klostergården 2:10.
Natur
Topografi
Planområdet har en lutning från öst till väst från ca 21,5 möh till ca + 19,5
möh närmast Sankt Lars väg.
Natur, park och vegetation
Planområdet ligger i anslutning till Sankt Lars parken och Höje å som båda
har stor betydelse som park och grönområde för stora delar av staden. Det
mesta av planområdet är sedan länge hårdgjord parkeringsyta. Inom
parkeringsytan finns trädrader av hybridplataner, häckar av avenbok samt
mindre träd i form av rosenhagtorn. Platanerna är sannolikt planterade
någon gång under 1970-talet och har utvecklats olika väl beroende på
placering och förutsättningar. I den norra delen av planområdet finns rester
av de grönytor som en gång var del av den promenadslinga som sträckte sig
kring hela Sankt Lars sjukhusområde. Växtligheten här domineras av tallar.
Precis söder om planområdet finns en rad äldre tysklönnar och hästkastanjer
som sträcker sig längs parkeringens infart, från Sankt Lars väg och österut i
riktning mot Malmövägen. Denna trädrad är en rest av den allé som en gång
kantade en tidigare infartsväg från Malmövägen.
En naturvärdesinventering är utförd för delar av planområdet
(parkeringsytan), 2015-09-10. I den inventeringen registrerades inga
naturvärdesobjekt men bedömningen gjordes att de rader av plataner som
planterats på parkeringsytan kan omfattas av generellt biotopskydd enligt 7
kap. 11§ miljöbalken. Inventeringen drog också slutsatsen att naturvärdet
hos platanerna är lågt och eftersom platan är ett exotiskt träslag finns det
generellt ett litet värde för den biologiska mångfalden. Trädridån i
planområdets norra del samt trädraden söder om planområdet ingick inte i
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ovan nämnda naturvärdesinventering. Dessa träd har förutom ett naturvärde
på grund av sin storlek och ålder även ett stort kulturhistoriskt värde som del
av en övergripande struktur i Sankt Lars.
Geotekniska förhållanden
Någon geoteknisk undersökning i samband med planarbetet har inte tagits
fram.
Markföroreningar
På grund av planområdets ursprungliga användning, grönyta i form av äng
och plantering, samt att merparten av ytan varit parkering sedan 1960-talet
kan inga markföroreningar misstänkas. Mätningar av massor under
byggskedet bör ändå utföras.
Markradon
Baserat på översiktlig radonkartläggning klassificeras planområdet som
normalriskområde.
Biotopskyddad mark
Inom planområdet omfattas platanerna på parkeringsytan av generellt
biotopskydd enligt 7 kap. 11§ miljöbalken, se markering i bild nedan. Raden
av rosenhagtorn och plataner i parkeringsytans södra del bedöms som
osäker om den omfattas av biotopskydd, se orange markering i bilden
nedan, då rosenhagtornen är av okänd ålder och ej tillräckligt grova för att
omfattas av biotopskydd. Precis utanför den södra planområdesgränsen är
en trädrad med tysklönnar och hästkastanjer omfattad av generellt
biotopskydd.

Planområdet markerat med en röd, heldragen linje.

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.
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Utsläppsrisk
Planområdet ligger inom ca 400 meter från kylanläggning på Tetra Pak och
därmed inom ett avstånd som bedöms kunna bli påverkat av ett eventuellt
ammoniakutsläpp enligt Riskutredning av kylanläggning med ammoniak,
2016-09-29, utförd av Wuz risk consultancy AB. Mycket känsliga personer
som vistas utomhus inom ett avstånd på drygt 500 meter från
kylanläggningen vid vanliga väder- och vindförhållanden riskerar att
utsättas för en exponering som kan ge irritation och lättare skador. Inom ett
avstånd på ca 450 meter under särskilt ogynnsamma väderförhållanden kan
mycket känsliga personer som utsätts för en exponering få svåra skador.
Väder- och vindförhållanden har en avgörande betydelse vid spridning. För
att skada ska uppstå krävs att utsläppet av ammoniak sker med ett stort
läckage, vindriktningen är riktad mot planområdet, väderförhållandena är
särskilt ogynnsamma samt att personen vistas utomhus under hela
skadeförloppet.
Skyfall
Lunds kommuns översvämningskartering från 2016 redovisar att näst intill
inget skyfallsvatten ansamlas inom planområdet vid ett 100 års regn.
Däremot är maxflödet av skyfallsvatten från intilliggande områden genom
planområdet mer omfattande. Översta bilden nedan visar maxvattendjupet
vid ett 100 års regn och andra bilden redovisar maxflödet vid ett 100 års
regn. Pilarna i den andra bilden visar flödesriktningen. På bilderna går det
att utläsa att mycket av det regnvatten som samlas vid kraftig nederbörd
samlas i angränsande områden och rinner endast genom planområdet på sin
väg till ansamlingspunkten.

Utdrag ur översvämningskartering 2016. Blåmarkerade ytor redovisar maxvattendjup vid
100 års regn. Planområdet är markerat med röd linje.
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Utdrag ur översvämningskartering 2016. Färgade ytor redovisar maxflöde vid 100 års
regn. Pilarna visar flödesriktningen. Planområdet är markerat med röd linje.

Teknisk försörjning
Det finns inga befintliga ledningar inom planområdet. I planområdesgränsen
mot Sankt Lars väg går en belysningskabel och i gränsen mot norr en
optokabel. Intill planområdesgränsen utmed Skånevägen och Sankt Lars väg
finns ledningar för dagvatten, spillvatten och vatten. Det finns möjlighet att
ansluta till befintligt ledningsnät.

13 (31)

SAMRÅDSHANDLING
PLANBESKRIVNING
2019-05-24

PÄ 32/2017a

PLANFÖRSLAG
Planens syfte
Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten av idrottshall för
omkringliggande skolor kombinerat med verksamhetslokaler, gym och
kontor samt integrerat parkeringsgarage inom del av fastigheten
Klostergården 2:9.
Genom planförslaget byggs en idrottshall för att tillgodose omkringliggande
skolors behov av idrott. Idrottshallen kommer att innehålla ett integrerat
parkeringsgarage i bottenplan och planförslaget möjliggör även ett
underjordiskt plan för parkering. Planförslaget medger, utöver idrottshall,
även lokaler för verksamheter som kompletterar besöksanläggningen samt
för centrumverksamhet.
Planförslaget innefattar:
• Totalt ca 4100 kvm BTA idrottshall, gym och lokaler samt ca 2000 kvm
BTA ouppvärmd parkeringsyta.
• Parkeringsgarage för drygt 60 platser.
• Lokaler för kontor och centrumverksamhet.
• Angöringsplatser för hämtning och lämning av skolbarn.
Övergripande karaktär och disposition

Byggnadens placering på fastigheten och i förhållande till Sankt Lars väg. In- och utfart till
parkeringsgaraget i bottenplan är placerad i den södra fasaden och nås via infartsväg till
befintlig markparkering. Vid det sydvästra hörnet gestaltas en uppehållsyta i anslutning till
huvudentrén samt en hämta- och lämnazon. (bild: FOJAB)
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Genom placering och utförande av byggnaden är visionen att, förutom att
tillgodose behovet av idrottshall, även skapa en välkomnande entré till
Sankt Larsområdet med publika verksamheter som vänder sig mot Sankt
Lars väg. På ytan kring idrottshallens entré ges plats för gestaltade miljöer
där barn och parkbesökare kan uppehålla sig. Byggnadens utförande och
placering tar hänsyn till befintliga natur- och kulturvärden och blir samtidigt
ett inslag som med sina funktioner kan bidra till liv på platsen även under
kvällar och helger. Längs med byggnadens södra fasad föreslås en yta för
hämtning och lämning av skolbarnen för att avlasta och komplettera
befintliga hämtning- och lämningsytor samt öka trafiksäkerheten.
Markanvändning och gestaltning
Planförslaget är lokaliserat till redan ianspråktagen mark.
Markanvändningen förändras från markparkering till bebyggelse ämnad för
främst parkering och idrott. Omkringliggande grönytor och trädrader
påverkas till största del inte, dock måste träd stående på dagens
parkeringsyta tas bort för att möjliggöra den planerade byggnaden. Dessa
träd omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11§ miljöbalken från
vilket det kommer att krävas dispens för ett genomförande av planförslaget.
(Se även Biotopskyddad mark sidan 11 samt Biotopskyddsområde sidan 26)
Bebyggelse
Byggnaden planeras i tre sammankopplade volymer i olika material och
med olika uttryck. En volym innehåller kontor, verksamhetslokaler,
omklädningsrum, teknikrum med mera, en volym utgörs av
parkeringsgaraget med idrottshallen ovanpå och en mindre volym utgör det
sammanbindande mellanrummet mellan övriga två delar samt entré till
idrottshallen.

Principvolym och fasadmaterial (bild: FOJAB)

Fronten
Den del av byggnaden som möter Sankt Lars väg kommer bland annat att
innehålla kontor, verksamhetslokaler och omklädningsrum. Fasaden ska
utföras i rött tegel som till kulör och uttryck ansluter till karaktärsdragen hos
befintlig bebyggelse i omgivningen.
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Huvudentrén
I anslutning till en publik yta i byggnadens södra hörn finns huvudentrén till
idrottshallen med trappa och hiss. Byggnadsdelen kommer att vara
uppglasad och transparent och utgöra koppling mellan ”Fronten” och
”Hallen” och därigenom mjuka upp mötet mellan dessa. Den glasade delen
ger ett luftigare intryck åt byggnaden och kan samtidigt spegla
kringliggande miljöer och växtlighet och därigenom smälta in i närmiljön.
Genom glasentrén kommer man att kunna se ”Frontens” röda tegelfasader.
Hallen
Idrottshallen, gymmet och parkeringen kommer att kläs med ett transparent,
perforerat fasadmaterial i metall. Fasaden kommer att upplevas som en
sammanhållen yta dagtid, men som när det mörknar släpper genom ljus så
att hallen lyses upp inifrån. Den genomsläppliga fasaden bidrar även till
ventilation av parkeringsytan i bottenplan. Längs fasaden planeras
växtbäddar för plantering av växtlighet som kan möjliggöra gröna,
växtbeklädda väggar som med tiden kommer att mjuka upp den stora
volymen.
De olika fasadmaterialen och fasaduttrycken regleras med f1-f3 i plankartan.

Byggnaden sedd från sydväst. Längst till höger syns den del som utgörs av
parkeringsgarage i bottenplan med idrottshallen ovanpå. Genom den inglasade entrén
skymtas den byggnadsvolym i tegel som innehåller omklädningsrum, kontor och lokaler
kopplade till anläggningen samt verksamhetslokaler i bottenplan mot Sankt Lars väg. I
glasfasaden reflekteras omgivningen och den intilliggande parken. (bild: FOJAB)
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Platsbildningar och grönstruktur

Situationsplan som visar ambitionerna med entréplatsen, förgårdsmarken, placering av inoch utfart till garaget samt hämtning- och lämningszon i anslutning till byggnaden.
Planområdesgränsen är markerad med röd linje. (bild: FOJAB)

Planförslaget föreslår en gestaltning av entréplatsen vid idrottshallen. Vid
byggnadens sydvästra hörn skapas en öppen yta med plats för bänkar,
planteringar och träd där man som besökare kan uppehålla sig. Platsen är
tänkt som en mötesplats och vistelseyta för besökare till Sankt Larsområdet
och en plats där skolbarn kan uppehålla sig inför hämtning efter skoldagen
eller innan de ska in i idrottshallen för en idrottslektion. Längs husfasaden
utmed Sankt Lars väg planeras förgårdsmarken så att mötet mellan
byggnaden och vägrummet bidrar till en trevligare entré till Sankt
Larsområdet. För att få en sammanhållande gestaltning föreslås trädallén
utmed Sankt Lars väg kompletteras samt att markbeläggningen ändras så att
mötet mellan kvartersmark och allmän plats blir enhetlig. En del av
entréplatsen ligger inom mark som ägs av Lunds kommun och avses
förvärvas av Hemsö. (Se Genomförande sidan 21)
Den befintliga grönstrukturen, som främst utgörs av en del av den före detta
promenadslingan kring Sankt Lars, förändras inte nämnvärt genom
planförslaget. Träden inom denna yta regleras med n1 i plankartan vilket
innebär att de inte får fällas såvida de inte är sjuka eller utgör en
säkerhetsrisk samt att de måste ersättas med träd av samma art eller av
liknande karaktär, anpassat till den kulturmiljöhistoriska struktur de är en
del av.
Allmän service, besöksanläggning
Planförslagets huvudsyfte är att tillskapa en idrottshall för skolor och
förskolor i Sankt Larsområdet. Idrottsplanen är placerad ovanpå ett
parkeringsgarage integrerat i samma byggnad. Byggrätten medger
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besöksanläggning – idrottsanläggning, vilket regleras med R i plankartan.
Parkering regleras med P i plankartan där parkering är aktuellt.
Kommersiell service
I planförslaget föreslås möjlighet för verksamheter ut mot Sankt Lars väg.
Lokaler för centrumverksamhet och kontor föreslås i byggnadens västra del,
i fasad mot Sankt Lars väg. Ytor för centrumverksamhet regleras med C i
plankartan.
Trafik
Gång- och cykeltrafik
I Lunds kommuns nya översiktsplan (antagen av KF 2018-10-11) pekas
infarten som går parallellt med parkeringsytan ut som en potentiell koppling
i cykelvägnätet mellan Sankt Lars väg och Stattenavägen/Malmövägen.
Denna koppling kommer att utredas i angränsande detaljplan för Sankt Lars
parks bevarande och ingår därför inte i denna detaljplan. Planförslaget
medför inga förändringar i gång- och cykelvägnätet.
Kollektivtrafik
Planförslaget innebär inga förändringar i kollektivtrafiken.
Biltrafik
Planförslaget innebär inga förändringar i biltrafiken.
Parkering
Parkeringsytan där planområdet är beläget har idag en viktig roll i att täcka
behovet av parkeringsplatser i Sankt Lars park. I planförslaget föreslås att
ytan fortsatt kommer att användas som parkering i form av ett
parkeringsgarage med drygt 60 st parkeringsplatser på plan 1 samt en
idrottshall på plan 2. Planförslaget innebär en reducering av antalet
parkeringsplatser inom planområdet från dagens drygt 80 platser. Den
planerade idrottshallens verksamhet bedöms främst ha ett parkeringsbehov
under kvällstid och helger, när ledig kapacitet bedöms finnas antingen i
parkeringsgaraget eller på intilliggande parkeringsyta. Parkeringsbehovet
för de lokaler som detaljplanen medger mot Sankt Lars väg beror på vilken
typ av verksamhet som kommer att bedrivas där.
I Hemsös parkeringsutredning utförd av Errwe Byggkonsult AB (2019-0128) har en inventering av befintliga parkeringsplatser inom hela fastigheten
Klostergården 2:9 gjorts. Utredningen visar att det finns totalt 399 st
bilparkeringsplatser. Det totala behovet av bilparkering inom samma
område är enligt Lunds kommuns parkeringsnorm 423 st parkeringsplatser.
Utredningen bedömer att det finns en potential för samnyttjande av
parkeringsplatser, vilket kan reducera behovet till ett spann mellan 346-423
st platser. Utöver de befintliga platserna inom fastigheten har Hemsö
nyttjanderätt för ytterligare ca 150 parkeringsplatser på grannfastigheten
Klostergården 2:10 varpå behovet av parkering i Sankt Larsområdet i stort
bedöms kunna tillgodoses och därmed även inom det aktuella planområdet.
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Utredningen visar även på ett totalt behov av på 1723 st
cykelparkeringsplatser inom hela fastigheten Klostergården 2:9. Antalet
befintliga cykelparkeringsplatser i området är inte inventerat i utredningen.
Idrottshallens behov av cykelparkering bedöms i utredningen vara ca 40
platser. Dessa bör placeras i anslutning till, eller i nära gångavstånd till
idrottshallen.
Slutlig bedömning av parkeringsbehovet för både cykel och bil sker i
bygglovsskedet.
Marklov/rivningslov
Inom område betecknat med n1 gäller, i enlighet med 4 kap 15 § PBL,
utökad lovplikt för trädfällning. Marklov villkoras med nyplantering av träd
av samma art eller liknande karaktär, anpassat till den kulturmiljöhistoriska
struktur de är en del av.
Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Ny byggnad föreslås anslutas till befintlig försörjning.
Vatten-, avlopp- och dagvattenhantering
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för VA. VA SYD ansvarar för
att ta hand om dagvattnet.
Planområdet är idag till allra största del en öppen asfalterad parkeringsyta
som vatten kan flyta fritt över vid kraftiga regn. Det finns en marklutning
inom planområdet som även i framtiden kommer att underlätta vattnets
flöde och hindra att skyfallsvatten samlas. Genom planförslaget bebyggs
merparten av den hårdgjorda ytan med en byggnad ämnad för
idrottsändamål kombinerat med garage för bilparkering. Framtida
skyfallsvatten ska fortsatt kunna ledas förbi planområdet för att inte skada
den föreslagna byggnaden. Vattenavrinning bör hanteras genom att skapa
förutsättningar att styra vattnets flödesriktningar.
Renhållning
Sophantering föreslås ske med kärl inom kvartersmark som kommer att nås
söder om byggnaden från infartsvägen till den befintliga markparkeringen i
anslutning till zonen tänkt för hämtning och lämning av skolbarn.
Höjdsättning/topografi

För att byggnaden och dess förgårdsmark ska hamna i nivå med befintlig
marknivå vid Sankt Lars väg samt för att lösa in- och utfarten till
parkeringsgaraget på föreslagen placering krävs schaktning på den del av
19 (31)

SAMRÅDSHANDLING
PLANBESKRIVNING
2019-05-24

PÄ 32/2017a

planområdet där byggnaden är placerad. Höjdskillnaden på tomten gör att
parkeringsgaraget delvis grävs ner i marken. Höjd för färdigt golv för plan 1
planeras att bli 19,80 möh vilket innebär en sänkning av marknivån från ca
21,55 möh i den östra delen av planområdet, se sektion nedan. Parkering
och idrottshall skos med övrigt program mot Sankt Lars väg.
Räddning
Planområdet ligger inom normal insatstid. Det finns inga befintliga
brandposter inom planområdet och i samband med byggnation kommer
brandpost sättas upp på lämplig plats. Räddningstjänsten Syds råd och
anvisningar för utrymning vid nybyggnation ska tillämpas vid projektering.
Boverkets byggregler, där förutsättningar för hur utrymning ska kunna ske
samt hur dörrar och fönster för utrymning ska vara utformade, ska följas.
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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).
Avtal
Exploateringsavtal kommer att upprättas innan föreslagen detaljplan antas.
Exploateringsavtalets huvuddrag redovisas under Genomförande, tekniska
och ekonomiska åtgärder.
Tillståndsprövning och dispenser
För genomförandet av planen krävs dispens från biotopskydd, vilken söks
hos Länsstyrelsen av fastighetsägaren.
Tekniska och ekonomiska åtgärder
Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av allmänna
anläggningar
Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar nyanläggs/byggs om:
Exploatören har beskrivit en ambition och tagit fram en illustration för
platsen utanför föreslagen huvudentré samt utmed föreslagen byggnations
västra fasad.
Inom allmän plats
Utmed den västra fasaden är ambitionen att yta som dels utgörs av
kvartersmark, dels av allmän plats (befintligt gång- och cykelstråk och
grönremsa) ska hanteras med en sammanhållen gestaltning. Av exploatören
framtagen illustration föreslås exempelvis att trädallén utmed Sankt Lars
väg kompletteras med träd i denna sträckning samt att markbeläggningen
ses över så att mötet mellan kvartersmark och allmän plats harmonierar.
Entréplatsen
Föreslagen entréplats är illustrerad i ett läge där en del av entréplatsen ligger
inom mark som ägs av Lunds kommun. För genomförandet av entréplatsen
är det därför nödvändigt att berörd del, cirka 40 kvadratmeter, som ägs av
kommunen överförs till exploatören. Överlåtelsen kommer att formaliseras i
exploateringsavtalet.
Samtliga åtgärder inom kvartersmark (inklusive blivande kvartersmark för
entréplatsen) samt förnyelse inom allmän plats till följd av exploatörens
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byggnation ska bekostas i sin helhet av exploatören. Då arbetet inom allmän
plats är begränsat och behöver ske i närhet till och inom exploatörens
kommande arbetsområde är det rimligt att det utförs av exploatören i
samband med byggnationen av idrottshallen.
•
•
•
•

Allmänna VA-ledningar finns i Skånevägen samt i Sankt Lars väg
(spillvattenledning). Exploatören bekostar anläggningsavgift enligt VA
Syds taxa.
Exploatören bekostar anslutningsavgifter för energiförsörjning, tele och
bredband m.m. från övriga ledningsdragande verk.
Ombyggnad av allmän plats utmed Sankt Lars väg och den västra
fasaden samt i läget för idrottshallens huvudentré, beskrivet ovan, ska
projekteras, byggas om och finansieras av exploatören.
Samtliga åtgärder inom befintlig och blivande kvartersmark genomförs
och bekostas av exploatören.

Inlösen, ersättning
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har
fastighetsägare rätt till ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte
utnyttjas.
Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildningsåtgärder
Den delen av Klostergården 2:5 som i planen är utlagd för kvartersändamål
idrottsanläggning med parkering i bottenplan ska regleras till Klostergården
2:9, se rödmarkerad område på bilden nedan.
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Sakägare ska helst träffa överenskommelse om fastighetsreglering av detta
område inklusive överenskommelse om ersättning. Kan överenskommelse
inte nås kan frågan om reglering prövas hos Lantmäterimyndigheten i Lund.
Lantmäterimyndigheten beslutar om regleringen ska ske samt vilken
ersättning ägare till Klostergården 2:9 ska betala till Klostergården 2:5.
Ersättning ska i så fall beräknas enligt vinstfördelningsprincipen.
Ansökan
Det är de berörda fastighetsägare, dvs. Lunds kommun eller Hemsö Öresund
Kommanditbolag som kan ansöka om behövlig fastighetsbildning hos
Lantmäterimyndigheten i Lunds kommun.
Rättigheter
Klostergården 2:10 har idag utfart genom Klostergården 2:9, inom område
som ingår i förslaget till detaljplan. Om vägen ska fortsätta användas av
Klostergården 2:10 bör parterna träffa avtal om användningen.
Officialservitut kan sannolikt inte bildas eftersom möjlighet finns att
anordna utfart för Klostergården 2:10 direkt mot Skånevägen som är allmän
väg.
Eventuella avtalsrättigheter som belastar det område som regleras från
Klostergården 2:5 till 2:9 kan förordnas att fortsätta gälla även efter
fastighetsregleringen.
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KONSEKVENSER
Avvikelser från gällande översiktsplan
Planområdet är enligt ÖPL 2010 och Lunds kommuns nya översiktsplan,
antagen av KF 2018-10-11, markerat som värdefull natur respektive
befintligt grönområde. I båda översiktsplaner ingår planområdet i samma
yta som också markerar Sankt Lars parken trots att den verkliga
användningen varit parkeringsyta sedan 1960-talet. Planförslaget föreslår en
delvis ändrad användning och exploatering av ytan som idag är hårdgjord.
Dock kommer den fortsatta användningen även genom planförslaget att vara
parkering, i kombination med idrottshall och centrumverksamhet.
Det kompletterande huvudcykelstråk som finns markerat genom
planområdet i Lunds kommuns översiktsplan från 2018 prövas inte i denna
detaljplan då lämpligare sträckning bedöms finnas utanför planområdet.
Huvudcykelstråket kommer att prövas i arbetet med en angränsande
detaljplan.
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.
Konsekvenser för omkringliggande fastigheter
Planförslagets huvudsyfte är att lösa ett behov av idrottshall för hela Sankt
Larsområdets skolor och förskolor. Ett genomförande av planförslaget kan
få konsekvenser främst för fastigheter norr om planområdet, längs med
Skånevägen. Idag finns ingen byggnad inom planområdet och planförslaget
föreslår en större byggnad som visuellt skulle förändra vyn mot Sankt Lars
parken för boende norr därom. Avståndet mellan dessa fastigheter och
planområdet, samt befintlig vegetation däremellan, minskar dock den
visuella påverkan byggnaden kan ge. Avståndet och den befintliga
växtligheten gör även att risken för skuggning minimeras. (Se
Solförhållanden sidan 27)
En idrottshall med möjlighet för aktiviteter även på kvällar och helger kan
hjälpa till att skapa trygghet i närområdet då en i dagsläget ödslig yta som
endast används för parkering kan få liv och rörelse under fler av dygnets
timmar. En ökad trafik på grund av idrottshallen bedöms bli begränsad och
ske på tidpunkter när det i dagsläget redan är lite eller ingen trafik i området.
Ett nyttjande av idrottshallen även kvällar och helger bedöms bli begränsat
störande för boendemiljön då verksamhetens bedrivs inomhus.
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Tillskapandet av en idrottshall som löser ett behov av idrott för skolbarnen i
närområdet bedöms av stadsbyggnadskontoret som mer angeläget att
tillmötesgå än omfattningen av de eventuella negativa konsekvenser som
kan uppstå för angränsande fastigheter.
Stadsbyggnadskontorets bedömning är att planförslaget inte innebär någon
betydande olägenhet enligt den mening som avses i 2 kap. 9 § PBL.
Påverkan på riksintressen
Hela planområdet ingår i riksintresseområdet Lunds stadskärna (M:K 87)
Sankt Lars. De tillägg som gjorts av bebyggelse inom Sankt Lars sedan
mentalsjukhusets invigning är väsentligen byggnader för vård. Sjukhuset
fungerade i vissa avseenden som ett eget samhälle vilket kan avläsas i
lokalisering och struktur.
Sankt Lars placeringen i landskapet i utkanten av staden Lunds mark är
tydlig genom parkens växtlighet och byggnaderna som skymtar mellan
denna. Karaktärsdrag i den större skalan är bebyggelsens skala, inbördes
förhållande, Sankt Lars som en utifrån urskiljbar enhet i mötet mellan
landskapet och staden Lund.
Planområdet ligger i utkanten av Sankt Larsområdet, vid den norra entrén,
och i direkt anslutning till Sankt Lars parken med sina kulturhistoriskt
viktiga miljöer. Bygganden som föreslås kommer på grund av sitt läge och
sin volym att inverka på hur man som besökare möter parken norrifrån.
Behovet av en idrottshall i Sankt Larsområdet är stort men lämpliga platser
för ändamålet är begränsat. Genom att den aktuella parkeringsytan utnyttjas
tas ingen parkyta i anspråk och påverkan på parken kan därigenom
minimeras.
Idrottshallens läge innebär dock att hänsyn måste tas till befintliga miljöer.
Byggnaden kommer att ligga i ett exponerat läge och vara en av de första
byggnader man möter som besökare i Sankt Lars. För att byggnadens
påverkan på upplevelsen av Sankt Lars inte ska bli negativ är det av stor
vikt att de material- och kulörtyper, samt gestaltning av utemiljöer, mötet
med Sankt Lars väg och byggnadens placering och volym som fastläggs i
detaljplanen efterföljs. Direkt påverkan på befintliga byggnader med högt
kulturhistoriskt värde bedöms vara begränsad.
Sammantaget bedöms inte planförslagets genomförande medföra någon
betydande påverkan på riksintresset.
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 som planförslaget bidrar med bedöms bli
begränsat och därmed inte förändra nivåerna för befintlig bebyggelse.
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Planförslaget medger ingen ny bebyggelse på ej redan ianspråktagen och
hårdgjord mark och bedöms inte påverka Höje å:s ekologiska status
ytterligare. Dagvattnet bedöms även vid planförslagets förverkligande kunna
tas omhand lokalt på kvartersmark och ledas förbi planområdet till
omkringliggande fördröjningsytor via befintlig eller ny höjdsättning utan att
planerad byggnad skadas.
Naturmiljö och biologisk mångfald
Ny bebyggelse medges på redan ianspråktagen, hårdgjord mark med små
naturvärden. De av dagens naturvärden som genom planförslaget kommer
att påverkas negativt och försvinna är de ringa naturvärden som befintliga
träd och häckar på parkeringsytan innehar. I utförd naturvärdesinventering
från 2015-09-10 gjordes en bedömning att växtligheten på parkeringsytan
saknar några egentliga naturvärden. De träd som genom planförslagets
förverkligande kommer att förvinna är av ett exotiskt trädslag vilket
generellt har ett litet värde för biologisk mångfald i Sverige.
Planförslagets byggrätt är placerad för att begränsa negativa konsekvenser
på de ytor och den växtlighet som enligt stadsbyggnadskontoret bedöms
mest värdefull ur både naturmiljöhänseende och kulturhistorisk hänseende.
De större träd som finns inom och i angränsning till planområdet, som på
grund av ålder, art, naturvärde och som del av Sankt Lars
kulturmiljöhistoriskt viktiga strukturer, bedöms ha ett större värde än träden
på parkeringsytan kommer i all väsentlighet inte att påverkas av ett
genomförande av planförslaget. Det gäller den äldre trädrad med
hästkastanjer och tysklönn direkt söder om planområdet samt träd- och
växtridån i planområdets norra del. Den biologiska mångfalden som finns
inom planområdet eller i dess närhet bedöms inte nämnvärt påverkas av
planförslaget.
Biotopskyddsområde
Biotopskyddade träd inom planområdet måste tas bort för att ge plats åt den
planerade byggnaden. För genomförandet av planen krävs att dispens från
biotopskydd söks vilket söks av fastighetsägaren och planeras att ske inför
detaljplanens granskningsskede. Planområdet är inte detaljplanelagt sedan
tidigare vilket innebär att övriga träd och övrig växtlighet som sparas får ett
ökat skydd genom detaljplanen.
Mark och grundläggning
Behov av geoteknisk undersökning har inte studerats inför samrådet. Om
behov bedöms finnas kommer en sådan undersökning att genomföras inför
granskningsskedet.
Markradon
Vid normalriskmark ska byggnader utföras radonskyddade.
Markföroreningar
Det finns inom planområdet inga kända orsaker till markförorening men då
masshantering kommer att ske bör mätningar under byggskedet utföras. Om
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markföroreningar upptäcks ska sanering ske så att Naturvårdsverkets
riktvärden för mindre känslig markanvändning innehålls.
Stadsbild
Vad gäller effekter på närmiljön kommer stadsbilden inom och intill
planområdet att förändras med den ökade exploateringen. En relativt stor
byggnad på en i dag tom parkeringsyta blir en väsentlig skillnad jämfört
med dagsläget. Byggnaden bidrar dock till stadsbilden och hjälper till att
tydligare markera entrén till hela Sankt Larsområdet. Detaljplanen reglerar
bland annat uttryck och placering så att den nya byggnaden ska ansluta väl
till omkringliggande bebyggelse och miljöer. En gestaltning av
förgårdsmarken, entréplatsen utanför idrottshallen och hur byggnaden möter
Sankt Lars väg bidrar till en mer välkomnande stadsbild och entré till Sankt
Lars.
Arkeologi
Inga kända fornlämningar - Påträffas fornlämningar i samband med
markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10§ kulturmiljölagen,
omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
Solförhållanden
Den föreslagna byggnadens skuggning har studerats. 23 mars kl. 9, 12, 15
och 17 samt 23 juni kl. 9, 12, 15 och 17. Studierna visar att den skuggning
som föreslagen byggnad skapar har ingen, eller väldigt begränsad, påverkan
på intilliggande fastigheter och befintlig bebyggelse.

23 mars kl 09:00

23 juni kl 09:00
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23 mars kl 12:00

23 juni kl 12:00

23 mars kl 15:00

23 juni kl 15:00

23 mars kl 17:00

23 juni kl 17:00

Befintligt teknisk försörjning
Genomförandet av detaljplanen medför ingen påverkan på befintlig teknisk
försörjning.
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Skyfall
Höjdsättningen måste beaktas i samband med byggnation så att
skyfallsvatten som idag rinner över parkeringsplatsen inte ansamlas utan
fortsatt kan rinna fritt genom och förbi planområdet till omkringliggande
fördröjningsytor och därigenom inte riskera att orsaka skada på planerad
byggnad.
Hälsa och säkerhet

Kartläggning av omgivningsbuller 2016 (ekvivalentnivå t.v., maximalnivå t.h.)
Planområdet är markerat med blå linje.

Enligt Lunds kommuns kartläggning från 2016 har planområdet bullernivåer
på under 50 dBA ekvivalent nivå i den östra delen, och upp mot 60 dBA
ekvivalent nivå mot Sankt Lars väg. Maximal nivå är under 65 dBA i större
delen av planområdet, med upp mot 75 dBA mot Sankt Lars väg. Planerad
användning (parkering och idrottshall) är inte bullerkänslig och saknar
riktvärden. Bulleråtgärder bedöms därför inte nödvändigt.
Planområdet ligger ca 180 meter från rekommenderad färdväg för farligt
gods. Planområdet ligger därmed utanför uppmärksamhetsavstånd enligt
”Bebyggelseplanering och farligt gods - Strategi för bebyggelseplanering
intill rekommenderade färdvägar för transport av farligt gods”, antagen av
byggnadsnämnden 2015-11-19. Det krävs därför inga ytterligare åtgärder
för att visa tillräcklig riskhänsyn.
Planförslaget bedöms endast ha en marginell påverkan på befintliga
trafikförhållanden.
Planområdet befinner sig inom ett riskavstånd till kylanläggning på Tetra
Pak och därmed bedöms väldigt känsliga personer som vistas inom
planområdet kunna påverkas av ett eventuellt ammoniakutsläpp, enligt
Riskutredning av kylanläggning med ammoniak, 2016-09-29, utförd av Wuz
risk consultancy AB. Om en olycka sker riskerar mycket känsliga personer
att drabbas av svåra till lätta skador såsom irritation och betydande obehag
när de vistas utomhus inom planområdet. Effekterna kommer att vara
övergående och reversibla då exponeringen upphör. Väldigt känsliga
personer som vistas inomhus kommer inte att uppvisa andra skador än
irritation med övergående besvär. Då väder- och vindförhållanden har en
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avgörande betydelse vid spridning och det krävs att utsläppet är stort samt
att den drabbade personen vistas utomhus under hela utsläppsförloppet
bedöms risken att verksamheten inom planområdet kommer att påverkas vid
ett eventuellt ammoniakutsläpp som liten.
Sociala konsekvenser
God bebyggd miljö
Befintlig närmiljö är av högt kulturmiljöhistoriskt värde. Planförslaget
medger en byggnad för idrottsändamål kombinerat med parkeringsgarage
och centrumverksamhet. Planområdets ringa storlek med en kulturhistoriskt
viktig och känslig grönyta i den norra delen begränsar möjligheterna för
byggnadens placering och utbredning på fastigheten. Dess utförande har
anpassats till de byggnader och den miljö som finns i närområdet samt till
den roll som byggnaden kommer att få som del av Sankt Lars parkens norra
entré. Byggnadens bidrag till upplevelsen av Sankt Larsområdets norra
infartsväg tydliggörs med publika verksamheter mot Sankt Lars väg. Även
fasadmaterial som talar med den ursprungliga bebyggelsen i Sankt Lars
bedöms berika entrén och ge begränsad negativ påverkan.
Det är viktigt att byggnadens gestaltning och användning bidrar till en
känsla av öppenhet och tillgänglighet så att den inte upplevs som stängd för
allmänheten och besökare till Sankt Larsområdet. Med en gestaltad utemiljö
och mötesplats med möjlighet för vistelse i direkt anslutning till
idrottshallens och parkeringsgaraget entréer bidrar planförslaget med en
funktion för besökande allmänhet som inte dagens parkeringsyta gör. Ytan i
anslutning till huvudentrén är tänkt att bli en plats som kan användas
oberoende av aktiviteter i idrottshallen.
Tillgång till rekreativ miljö
Tillgången till rekreativ närmiljö kommer att vara generös i och med
planområdets läge i direkt anslutning till Sankt Lars park. Byggnadens syfte
som idrottshall ger ett begränsat behov av tillgång till rekreativ närmiljö.
Befolkning och service
Planförslaget tillgodoser ett behov av idrottshall för Sankt Larsområdets
skolbarn. Behovet av en lokal idrottshall i Sankt Lars är stort och kommer
att växa med kommande, ökade krav på antal idrottstimmar per elev och
vecka. Idag måste skolbarnen transportera sig till andra delar av Lund för
möjligheten att idrotta inomhus, ett problem en idrottshall i området skulle
lösa. Utöver behovet för skolorna kan det skapas möjlighet för
idrottsföreningar att hyra hallen för egen verksamhet på kvällar och helger.
Därigenom kan hallen bli ett tillskott även för övriga Lundabor.
Planförslaget innebär också att en del verksamhetslokaler kan tillskapas i en
attraktiv miljö i Lunds utkant.
Barnperspektivet
Genomförandet av detaljplanen berör och påverkar barn då många barn
vistas inom Sankt Lars som domineras av förskolor och skolor och fungerar
som ett rekreationsområde för hela Lund. Föreslagen byggnad avser
idrottshall för omkringliggande skolor. Någon idrottshall för att tillgodose
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behovet av idrottstimmar bland Sankt Larsområdets skolor finns inte idag
och skolbarnen måste ta sig till andra delar av Lund för att ha
idrottslektioner inomhus.
Tillgänglighet
Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och
användbarhet för funktionshindrade beaktats, exempelvis genom parkering i
nära anslutning till bebyggelsen. 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 bygglovsprövning.
Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas.
Säkerhet och trygghet
Hela Sankt Larsområdet innehåller många skolor, förskolor och kontor
vilket innebär att det inte bedrivs någon verksamhet under stora delar av
dygnet samt på helgerna. Detta påverkar antalet människor som är i rörelse i
Sankt Lars samt när området är befolkat vilket i sin tur kan bidra till en
minskad trygghet- och säkerhetskänsla. Genom en idrottshall som, utöver att
nyttjas av skolverksamheten, kan användas både på kvällar och på helger
kommer fler människor att vistas i Sankt Larsområdet under en större del av
dygnet vilket i sin tur kan bidra till en säkrare och tryggare plats för alla att
vistas på.
Intill idrottshallen planeras en ”kiss and ride-plats” dvs en markerad plats
för bilister för hämtning och lämning av passagerare. En sådan lösning
separerad från övrig trafik i området skulle skapa en säkrare trafikmiljö och
ökad trygghet.

STADSBYGGNADSKONTORET I LUND

Maria Milton
biträdande planchef

Daniel Mathiasson
planarkitekt
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