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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
För området gäller ramprogram för Ideon och Pålsjö företagsområde.
Ramprogrammet anger mål och riktlinjer för områdets långsiktiga
utveckling. I korthet så ska förtätning med ny bebyggelse syfta till att Ideon
och Pålsjö företagsområde utvecklas till en mer attraktiv, hållbar och över
dygnet mer levande stadsdel. Genom att verka för en mer finmaskig
kvartersstruktur, att ny bebyggelse ges fler användningssätt och förses med
aktiva bottenvåningar som ordnas kring omsorgsfullt utformade offentliga
rum så avses strukturen främja en mer upplevelserik miljö.
I ramprogrammet pekas området kring Ideontorget ut som en önskvärd
första etapp bl.a. genom att det lyfter fram spårvägens och kollektivtrafikens
betydelse genom att hållplatsen tidigt kan placeras i en attraktiv miljö. Kring
Ideontorget finns stor förtätningspotential och med utbyggnaden av spårväg
utmed Sölvegatan (blivande Ideontorget och Ideongatan) skapas goda
förutsättningar för att utveckla attraktiva miljöer.
Området kring den blivande spårvagnshållplatsen är idag ett brett och öppet
rum som präglas av storskaliga byggnader, markparkering och en park med
karaktär av buffertzon.
Syftet med den aktuella detaljplanen är att skapa möjligheter till förtätning
med kontor, hotell, undervisningslokaler, handel, och centrumverksamheter
kring Ideontorget som planeras vara områdets viktigaste offentliga rum.
Detaljplanen omfattar även en del av den så kallade ”Idépromenaden”.
Idépromenaden sträcker sig från Ekonomicentrum i söder till Ideon
Gateway i norr och den ingår som en bärande idé i ramprogrammet för
Ideon och Pålsjö företagsområde. Förutom att åstadkomma ett mer attraktivt
nord-sydligt stråk så är syftet med att förtäta med ny bebyggelse längs
Idépromenaden att skapa bättre förbindelser mellan LTH-området och
Ideon. I den sydvästra delen av planområdet så är detaljplanens syfte även
att pröva lämpligheten av att uppföra bostäder (studentbostäder).
PLANDATA
Nya byggrätter inom planområdet:
Bostäder (studentbostäder): cirka 3 700 kvm BTA (bruttoarea)
Kontor, forskning, undervisning, handel och centrum: cirka 37 500 kvm BTA
Hotell: cirka 7 800 kvm BTA

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):
-

Ramprogram för Ideon och Pålsjö företagsområde PÄ 7/2008,
stadsbyggnadskontoret Lund 2010-04-08
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Strukturplan för Kunskapskapsstråket, stadsbyggnadskontoret Lund
Del av Helgonagården 8:1, Lund – Översiktlig geoteknisk undersökning
och miljöprovtagning, markteknisk undersökningsrapport/geoteknik och
miljö, 2016-09-27, ÅF Infrastruktur AB
Miljöteknisk PM för Helgonagården 8:1 i Lund, 2016-11-01, ÅF
Infrastruktur AB
Del av Helgonagården 8:1, Lund – Översiktlig geoteknisk undersökning
och miljöprovtagning, Teknisk PM Geoteknik, 2016-09-27, ÅF
Infrastruktur AB
Ideontorget Lund, översiktlig miljöteknisk markundersökning, juli 2018,
COWI AB
Ideontorget Lund, översiktlig geoteknisk och miljöteknisk
undersökning, markteknisk undersökningsrapport, geoteknik och
miljöteknik, juli 2018, COWI AB
Ideontorget Lund, översiktlig geoteknisk och miljöteknisk
undersökning, tekniskt PM geoteknik, juli 2018, COWI AB
PM - Riskutredning Ideontorget, 2018-11-07, Sweco
PM Riskutredning av verksamheter som kan påverka människors hälsa
och säkerhet, Studentkåren 4, Lund, 2017-12-06, Sweco
Riskutredning av verksamheter som kan påverka människors hälsa och
säkerhet, Röda stråket, Akademiska Hus AB, Lund. DGE Mark och
Miljö 2016-06-01.
Riskutredning av verksamheter som kan påverka människors hälsa och
säkerhet, underlag till ramprogrammet för Norra universitetsområdet i
Lund, Akademiska hus AB, Kävlinge. Wuz risk consultancy AB 201411-20.
Trafikbullerutredning, 2018-06-11, Ramböll
Solstudie, 2018-11-12, Erik Guidice Architects (EGA)
Skyfallsutredning i Ideon och Medicon Village, Tyréns, 2018-11-05.
Dagvatten Ideon Medicon Village, Tyréns, 2018-06-11.

Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.
Översiktsplanen för Lunds kommun (ÖP 2010) anger att området kan
förtätas och utvecklas med verksamheter. Med hänsyn till att förslaget
innehåller blandad stadsbebyggelse med bl.a. bostäder så bedöms det inte
vara förenligt med översiktsplanen. Detaljplanen ska därför handläggas med
s.k. utökat planförfarande. I det ramprogram som gäller för Ideon och Pålsjö
företagsområde så är en av flera strategier för områdets framtida utveckling
att det tillåts blandade användningssätt.
En ny översiktsplan har tagits fram för Lunds kommun. Den 11 oktober
2018 beslutade kommunfullmäktige att anta Lunds nya översiktsplan.
Beslutet att anta översiktsplanen har dock ännu inte vunnit laga kraft. I den
nya översiktsplanen så anges att planområdet kan användas för ny blandad
bebyggelse. Planförslaget strider således inte mot den nya översiktsplanen.
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Medverkande
Planarkitekt: Daniel Wasden
Planchef: Ole Kasimir
Trafikplanerare: Christoffer Karlsson
Landskapsarkitekt: Linda Karlsson
Exploateringsingenjör: Sara Grafström
Gatuingenjör: Anna Karlsson
Biträdande stadsarkitekt: Pia Laike
Stadsantikvarie: Henrik Borg
Administratör: Ann-Sofi Ahlgren
Förrättningslantmätare: Marcus Sollvén
VA-ingenjör: Annica Lindh
Renhållning: Ingela Holmgren
På fastighetsägarnas uppdrag har EGA arkitekter, JAIS arkitekter och
Kanozi arkitekter (konsulter) tagit fram förslag till ny bebyggelse som ligger
till grund för planförslaget.
Plansökande
Whilborgs fastigheter AB (fastighetsägare) inkom 2016-09-12 med ansökan
om upprättande av ny detaljplan. Förutom fastigheter som tillhör Wihlborgs
så omfattar planområdet fastigheter som ägs av Lunds kommun,
Akademiska hus och First Hotel Ideon. Planavtal har tecknats med
Whilborgs fastigheter, Akademiska hus och First Hotel Ideon.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
Översiktsplan för Lund 2010 anger att området kan förtätas och utvecklas
med verksamheter. Vidare anges att förtätning av staden är en central
strategi för att minska anspråken på åkermark.
Med hänsyn till att förslaget innehåller bostäder så bedöms det inte vara
förenligt med översiktsplanen. Detaljplanen handläggs därför med s.k.
utökat planförfarande. I det ramprogram som gäller för Ideon och Pålsjö
företagsområde så var en av flera strategier för områdets framtida utveckling
att tillåta blandade användningssätt.

Förändringskarta ÖP 2010. Planområdet ligger inom den rödstreckade ringen.

En ny översiktsplan har tagits fram för Lunds kommun. Den 11 oktober
2018 beslutade kommunfullmäktige att anta Lunds nya översiktsplan.
Beslutet att anta översiktsplanen har dock ännu inte vunnit laga kraft. I den
nya översiktsplanen så anges att planområdet kan användas för ny blandad
bebyggelse. Planförslaget är således förenligt med den nya översiktsplanen.
Detaljplaner
För området gäller flera detaljplaner. För Ideongatan och Ideontorget gäller
1281K-P88 som anger att området får användas för gata för spårtrafik och
allmän trafik. För kvarteret Syret som ligger norr om Ideongatan och
Ideontorget gäller detaljplan L 843. Den anger att området får bebyggas
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med forskning, utveckling, kontors- och konferensändamål med tillhörande
service. Utöver detta finns i kvarteret Syret en större byggrätt för parkering.
För kvarteret Vätet som ligger söder om Ideongatan och Ideontorget gäller
detaljplan L 799. Den anger att området får bebyggas med forsknings- och
utvecklingsändamål, hotell och förskola. Det markområde som
huvudsakligen berörs i den aktuella detaljplanen får i detaljplan L 799
användas som park. För fastigheten Helgonagården 6:16 som ligger sydväst
om Ideontorget gäller detaljplan L 723. Detta område får användas som
undervisningslokaler, forsknings- och utvecklingsändamål samt parkering.
Genomförandetiden för detaljplanen 1281K-P88 (för Ideongatan och
Ideontorget) går ut 2025-10-22. För övriga gällande detaljplaner så har
genomförandetiden gått ut.
Ramprogram och strukturplaner
Ramprogram för Ideon och Pålsjö företagsområde
För området gäller ramprogram för Ideon och Pålsjö företagsområde. I
ramprogrammet föreslås stadsstrukturen utvecklas till ett mer finmaskigt
gatunät inom vilket prioriterade stråk och platser lyfts fram. Entréer placeras
mot de allmänna gaturummen och service orienteras mot prioriterade stråk
och platser. En bärande idé i ramprogram för Ideon och Pålsjö
företagsområde är att i fogen mellan Ideon och LTH skapa ett attraktivt
stråk från Ideon Gateway i norr till Sparta i söder. Ett antal offentliga
platsbildningar skapas utmed de intensiva stråken. Ideontorget lyfts fram
som ett hållplatstorg med stor genomströmning av människor. Det anges att
torgrummets lokalisering (ett läge norr eller söder om tidigare Sölvegatan),
gestaltning och disposition kan prövas i kommande planeringsprocesser. Det
lyfts vidare fram att det är viktigt att Ideontorget ges en ambitiös och
omsorgsfull gestaltning.
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Strukturplan i Ramprogram
för Ideon och Pålsjö
företagsområde där stråket
från Ideon Gateway i norr till
Sparta i söder har markerats
tydligt. Ideontorget planeras
vara områdets viktigaste
offentliga rum. Planområdet
ligger inom den rödstreckade
cirkeln.

Strukturplan för Kunskapsstråket och spårvägen Lund C - ESS
Kunskapsstråket har en unik koncentration av vetenskap, forskning och
innovativa företag samlat i ett brett område från Lunds innerstad mot
Brunnshög och de nya forskningsanläggningarna. Spårvägen utgör
Kunskapsstråkets ryggrad. Första etappen av spårvägen byggs i
sträckningen Lund C-Science Village och ESS. Den detaljplanering som
sker inom stråket har som delsyfte att konkretisera visionen för
Kunskapsstråket i stort. Planområdet ligger inom detta stråk och bör följa
strukturplanens angivna principer för förtätning.
Dagvatten
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.
Riksintresse för kommunikationer
Väg E22 utgör riksintresse för kommunikation. Även väg E6.2 (Norra
Ringen) som ansluter till E22 västerifrån vid trafikplats Lund Norra utgör
riksintresse.
Farligt gods
I Lunds kommuns strategi för Bebyggelseplanering och farligt gods från
2015 framgår att väg E22 och Scheelevägen är utpekade leder för farligt
gods.
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Plandata och markägoförhållanden

Orienteringskarta med planområdets ungefärliga avgränsning markerad.

Planområdet omfattar fastigheterna Helgonagården 8:1, Helgonagården
6:16, Vätet 1 och 2 samt Syret 1,7 och 8.
Fastigheten Helgonagården 6:16 ägs av Akademiska hus AB. Fastigheterna
Vätet 1 och fastigheterna Syret 1, 7 och 8 ägs av Wihlborgs Fastigheter AB.
Fastigheten Vätet 2 ägs av Hotel Ideon Gästeri AB. Helgonagården 8:1 är
kommunalägd.
Rättigheter inom planområdet
Nedan redogörs för rättigheter inom planområdet bildade genom
lantmäteriförrättning, dvs inte inskrivna eller oinskrivna avtalsrättigheter:
Syret ga:1. Gemensamhetsanläggning för parkering, cykelparkering och
grönområden m.m. Till förmån för Syret 3-9. Belastar Syret 1 och 3-9.
Syret ga:2. Gemensamhetsanläggning för interngator, gångar, trappor
belysning o dagvattenanläggningar. Belastar Syret 1 och 3-9. Till förmån för
Syret 1 och 3-9.
Syret ga:3. Gemensamhetsanläggning för spill- och kallvattenledningar.
Till förmån för Syret 8 och 9. Belastar Syret 8.
Syret ga:4. Gemensamhetsanläggning för sprinkler- och kallvattenledning.
Till förmån för Syret 3-7. Belastar Syret 3-7.
Syret ga:5. Gemensamhetsanläggning för kemiavlopp. Till förmån för Syret
8 och 9. Belastar Syret 8 och 9.
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1281K-9783.1. Ledningsrätt för teleledning. Till förmån för Telia AB.
Belastar Syret 8.
1281K-9707.1. Ledningsrätt för Fjärrkyla. Till förmån för Kraftringen.
Belastar Helgonagården 6:16 och 8:1.
1281K-9557:B1350.4. Ledningsrätt för fjärrvärme-, gas- och elledningar
samt transformatorstation. Till förmån för Kraftringen. Belastar
Helgonagården 6:16.
1281K-9531.1. Ledningsrätt för fjärrkylaledning. Till förmån för
Kraftringen. Belastar Helgonagården 6:16.
1281K-8100.1. Servitut för väg. Till förmån för Vätet 2. Belastar
Helgonagården 8:1.
1281K-9185.3. Servitut för väg. Till förmån för Vätet 3. Belastar Vätet 1.
1281K-9460:C3243.1. Servitut för gc-väg. Till förmån för Helgonagården
8:1. Belastar Vätet 1.
1281K-9890.1. Servitut för gc-väg. Till förmån för Helgonagården 8:1.
Belastar Vätet 1.
(1281K-9460:C3243.1 och 1281K-9890.1 avser samma gc-väg.)
1281K-9540:B1351.1. Ledningsrätt för el-, naturgas- och
fjärrvärmeanläggningar. Till förmån för Kraftringen. Belastar
Helgonagården 8:1.
1281K-8137:C2497.1. Ledningsrätt för vattenledning. Till förmån för VA
Syd. Belastar Helgonagården 8:1.

Kartskiss över rättigheter inom planområdet.
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Befintlig stadsbild, markanvändning och historik
Företagsområdena Ideon och Pålsjö utgör tillsammans en långsmal kil
mellan Autostradan E22 i öster och Tekniska högskolan i väster. De skiljs åt
av Scheelevägen som slingrar sig i nord-sydlig riktning. Anlagda parker i
området är Forskarparken i söder respektive Scheeleparken längre norrut.
Området upptas av stora anläggningar (Ideon, Medicon Village, Active
Biotech, Axis). Ideon och Pålsjö företagsområde är ett relativt homogent
verksamhetsområde. Verksamheterna är framförallt kopplade till forskning
och utveckling samt till viss service. Ideon/Pålsjös företagsområde är en ung
miljö som vuxit kraftigt sedan de första spadtagen togs i juni 1983.

Flygbild över Lund med Ideon och Pålsjö företagsområde i förgrunden.

Strukturen kännetecknas av det modernistiska planeringsidealet med
funktionsseparering. Avskildheten från resten av staden är tydlig. Sett till
området som helhet präglas arkitekturen av individualism och uppförda
byggnader har sällan samband med övrig bebyggelse.
I kvarteret Studentkåren 2, kvarteret Vätet och kvarteret Syret har
Forskarbyn Ideon vuxit fram sedan 1983. Bakom anläggningens
arkitektoniska utformning står Anshelmgruppen ge-nom Peter Torudd. Den
bärande idén för konceptet forskningsby var enligt arkitekten, att skapa en
miljö som genom sin utformning stimulerar till interaktion och
synergieffekter mellan närliggande forsknings- och utvecklingsprojekt inom
universitet och näringsliv. Strukturellt har forskningsbyn två
huvudkomponenter: dels en gemensam entréhallsbyggnad, dels de enskilda
kontors- och laboratoriebyggnaderna. Stommen i entréhallsbyggnaderna är
av limträ. Laboratorier och kontorsbyggnader har bärande fasader av
sandwichelement, som vitmålats. Fasaderna innehåller även partier klädda
med aluminium, glas eller liggande träpanel.
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Den ursprungliga planeringen av forskningsbyn har med tiden frångåtts.
Ytterligare byggnader uppförda på Ideonområdet har ritats av Uulas
Arkitektkontor AB, Kristianstad. Med t ex byggnad Alfa 2 har man fört in
en ny byggnadstyp i området och använt bl a rödgult tegel som
fasadmaterial. Fasaderna på Deltahusen i kv Syret är klädda med
aluminium, däremellan klargula fasadpartier. I Ideonområdet, där de olika
byggnadsetapperna och husen alltså benämns Alfa (kv Studentkåren), Beta
(kv Vätet), Gamma och Delta (kv Syret), pågår livlig byggverksamhet och
ännu är området inte färdigbyggt.

Ursprunglig planering
av Företagsby Ideon.
Ur Modern arkitektur
i Lund, s 88.
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Ideons första permanenta del (kvarteret Vätet) med moduler samlade längs en
förbindelsegång.

När det gäller bebyggelsestruktur och karaktär så ligger byggnaderna ofta
mitt på tomten eller i något av hörnen för att ge plats för parkering och
angöring. Byggnadernas entréer ligger inte intill gatorna utan är som regel
långt indragna på tomterna.

Exempel på olika
årgångar arkitektur i
forskarbyn Ideon.
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Rumskänslan mellan husen är svag och området upplevs sakna attraktiva
offentliga platser utomhus. Platser, rörelsestråk och service finns istället
inne i byggnaderna och de kan upplevas gömda för den som inte är bekant
med området.
Kulturmiljö
Kulturhistorisk intressant bebyggelse och byggnadsminnen
Ideon och Pålsjö företagsområde är ur kulturmiljösynpunkt en ung miljö.
Som den första forskningsparken i Sverige finns en stark koppling till
stadens 1900-tals historia, där vetenskapens expansion är en viktig del. Ur
kulturhistorisk synpunkt så är det önskvärt att historiens lager i bebyggelsen
även kan avläsas efter att området har förtätats.
Arkeologi
Den planerade exploateringen berör inga kända fornlämningar.
Service
Kommersiell service
På Ideons företagsområde finns bl.a. restauranger, caféer, frisörer, bank och
hotell. Inom LTH-området finns också flera caféer och restauranger. Sparta som
ligger söder om planområdet rymmer servicefunktioner som gym, café,
barnläkarmottagning och en större livsmedelsbutik.
Allmän service
Grundskola finns inom gångavstånd från planområdet. En mindre förskola ligger
alldeles intill planområdet.
Trafik
Planområdet sträcker sig från Ingvar Kamprad Designcentrum i väster till
Scheelevägen i öster och från Gammahuset i norr till förskolan Minideon i
söder. Sölvegatan (blivande Ideontorget och Ideongatan), som byggs om för
spårvägstrafik korsar planområdet. Enligt tidplanen ska infrastrukturen stå
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färdig under våren 2019, sedan väntar det en tid med testkörning av fordonen.
Skånetrafiken räknar med trafikstart under 2020.
På Scheelevägen som ligger väster om planområdet finns hållplatser som
trafikeras av stadsbusslinje 20 och regionbusslinjerna 170 och 171. Det är
24 minuters restid med regionbusslinje 171 från Scheelevägen till Malmö
Värnhem. I högtrafik är det 10 minuter mellan avgångarna på
regionbusslinje 171.
På Ole Römers väg som ligger söder om planområdet finns också en
hållplats som trafikeras av stadsbusslinje 20 och regionbusslinjerna 170 och
171.
Stora delar av planområdet används idag som markparkering. Denna
föreslås tas bort och ersättas på annan plats.
Cykelräkningar från 2013 visar att antalet cyklister per dygn i anslutning till
planområdet är flest utmed Sölvegatan, LTH parken och på cykelstråket
väster om Ideon Gateway. På Scheelevägen, Ole Römers väg och utmed
stråket mellan Sölvegatan och Ole Römers väg (blivande Idépromenaden) är
antalet cyklister per dygn relativt få, se bild nedan.

Cykeltrafik inom och anslutning till planområdet. Angivna siffror visar antalet cyklister per
dygn 2013.
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Med bil nås området från Scheelevägen för dem som kommer från Norra
Ringen eller väg E22. När spårvägen är i drift och Ideongatan har öppnats för
biltrafik så kommer även området att kunna nås österifrån från
Brunnshögsvägen. Söderifrån nås området från Scheelevägen via Ole Römers
väg eller Tunavägen.
Natur
Topografi
Korsningen Ideongatan och Scheelevägen i planområdets östra del utgör en
höjdpunkt i området och den ligger cirka +79,5 meter över nollplanet.
Planområdets västra del ligger cirka +73,5 meter över nollplanet.
Höjdskillnaden i öst-västlig rikting är alltså uppemot 6 meter och den
fördelas relativt jämt över en sträcka på cirka 270 meter.
Natur, park och vegetation
LTH-parken ligger väster om planområdet och Forskarparken ligger söder
om planområdet. LTH-parken ligger inom kort gångavstånd från
planområdet.
Scheeleparken ligger inom planområdet och den föreslås genom den
aktuella detaljplanen exploateras med ny bebyggelse för hotell och kontor.
Den bedöms i dagsläget i huvudsak fungera som en skydds- eller buffertzon
mellan Ideongatan och befintliga kontor. Parken bedöms därmed ha låga
vistelsevärden. Balanseringsprincipen ska dock tillämpas för den
kommunalägda marken inom planområdet. För Scheeleparken så har därför
en s.k. balanseringsbedömning gjorts där även parkens ekologiska värden
har bedömts. De ekologiska värdena går inte att ersätta inom planområdet.
Parallellt med detaljplanearbetet för Ideontorget så ska Forskarparken
gestaltas om och sedermera byggas om till en högkvalitativ park som ska
komma hela området till del. Målsättningen är att Forskarparken ska utgöra
områdets viktigaste gröna offentliga rum. Omdaningen av Forskarparken
bör kunna ses som att de gröna värdena som går förlorade längs med
Sölvegatan/Ideongatan ersätts inom Ideon och Pålsjö företagsområde.
Geotekniska förhållanden
En översiktlig geoteknisk och miljöteknisk undersökning har i juli 2018
upprättats av COWI AB för den privatägda marken inom planområdet. En
översiktlig geoteknisk undersökning och miljöprovtagning har 2016-09-27
upprättas av ÅF Infrastructure AB för den kommunalägda marken inom
planområdet. De delar av rapporterna som behandlar områdets geotekniska
förhållanden sammanfattas nedan.
Enligt tolkningar av SGU:s jordartskarta domineras jordlagren inom aktuellt
område av moränfinlera. Berggrunden inom området utgörs av glimmerrikt
sedimentärt berg såsom lerskiffer och siltsten. Enligt SGU:s jorddjupskarta
är uppskattat djup till berg 30-50 meter. Undersökningarna har utförts ned
till djup varierande mellan ca 2,0 och ca 6,6 meters djup under markytan.
Utförda undersökningar visar att jordlagren inom undersökningsområdet
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generellt utgörs av mulljord och fyllning som överlagrar lermorän. Ställvis
förekommer även sandmorän.
Förutsättningar för grundläggning inom området bedöms vara goda då
jorden huvudsakligen utgörs av mycket fast lermorän.
Grundläggning bedöms kunna utföras på konventionellt sätt med hel
kantförstyvad bottenplatta, längsgående grundsulor, utbredda plattor direkt
på packad fyllning på lermorän fyllning eller naturlig lermorän efter att all
organisk jord (mulljord/torv) har avlägsnats. Kontroll av slänters stabilitet
ska utföras efter att grundläggningsmetod har bestämts.
I COWI AB:s rapport så lyfts det dock fram att det i en av undersökningspunkterna i planområdets nordvästra del (undersökningspunkt CW01), på
cirka 3,5 meters djup under markytan, påträffats ett ca 1,5 meter
lermoränsskikt med en hållfasthet som bedöms vara extremt låg.
Framtagna undersökningar är av översiktlig karaktär. När framtida byggnaders
utformning och exakta läge är bestämda ska kompletterande geotekniska
undersökningar utföras för att bättre klarlägga jordlagerföljd och jordlagrens
tekniska egenskaper för varje enskilt objekt.
De hydrogeologiska förhållandena har undersökts både för de privatägda
och den kommunalägda marken. Utförda undersökningar visar att
grundvattennivån varierar mellan cirka 2,5 meter till 5,6 meter under
markytan. I undersökningarna påpekas att grundvattenytans nivå kan
förväntas variera med nederbördsförhållanden och årstid. Eventuella
grundvattensänkningar bedöms kunna utföras genom pumpgropar.
Markföroreningar
ÅF Infrastruktur AB (ÅF) har på uppdrag av Lunds Kommun utfört en
miljöteknisk markundersökning på den kommunalägda marken i området.
En översiktlig miljöteknisk markundersökning har i juli 2018 upprättats av
COWI AB för den privatägda marken inom planområdet.
Utredningarna konstaterar genom studier av Lantmäteriets historiska
ortofoto från 1960 att markanvändningen i området vid den tidpunkten
utgjordes av åkermark samt, inom ett av delområdena, en gård med flera
mindre byggnader. Gården är idag riven. Det kan inte uteslutas att eventuellt
rivningsmaterial från byggnaderna kan påträffas i jordprofilen.
Enligt Länsstyrelsens vattenkarta, VISS, förekommer det inga potentiellt
förorenade områden inventerade med MIFO-metodiken inom
undersökningsområdets omedelbara närhet. Generellt antas eventuella
föroreningar som skulle kunna förekomma inom undersökningsområdet
vara metaller, PAHer och oljekolväten. Dylika föroreningar är ofta att vänta
inom stadsmiljö och kan vanligen härledas till biltrafik och förbränning av
fossila bränslen.
I den utredning som utförts av ÅF och som berör den kommunalägda
marken togs jordprover med hjälp av skruvborr, proverna analyserades med
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avseende på metaller och PAH:er. Inga halter överskridande
Naturvårdsverkets riktvärden (KM eller MKM) påvisades.

Översiktsbild med provtagningspunkter för miljöanalys ur ”Översiktlig miljöteknisk
markundersökning” upprättad av COWI AB och som avser den privatägda marken inom
planområdet.

I fyra (CW09, CW12, CW17 och CW21) av 16 analyserade provpunkter har
föroreningsnivåer överskridande riktvärdet för KM påvisats, med avseende
på en eller flera metaller.
Av uppmätta föroreningshalter underskrider samtliga utom CW17, med
avseende på zink riktvärdet för MKM. Uppmätt zinkhalt i punkten CW17
överskrider riktvärdet för MKM 7,4 ggr. Nivån överskrider därmed även
jämförvärdet för farligt avfall. För att avgränsa påvisad förorening i djupled
har fem kompletterande jordprov skickats för analys. Resultatet visar att
samtliga påvisade föroreningar är avgränsade på djupet. I hälften av
provpunkterna överskrids nivån för mindre än ringa risk med avseende på
en eller flera parametrar.
De föroreningsnivåer som uppmätts i jord överskridande riktvärdet för KM
med avseende på bly, kadmium, PAH, koppar och kvicksilver är att vänta
inom dylik stadsmiljö. Uppmätta föroreningshalter kan sannolikt härledas
till omkringliggande fordonstrafik. Då det inte förekommer några
skyddsobjekt avseende vatten och natur, ej heller människor eftersom
området inte planeras för boende och/eller skola och förskola kan dessa
uppmätta halter, överskridande KM accepteras inom området.
Om dessa jordmassor (föroreningsnivå >KM) flyttas måste dock särskild
hänsyn tas då massorna är att betrakta som förorenade och inte får
återanvändas fritt utan godkännande av tillsynsmyndighet. Det samma gäller
för massor där nivå för mindre än ringa risk överskrids.
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Den påvisade föroreningen i CW17 kan härledas till ett i fält identifierat
slagglager vid nivån 0,6-0,75 meter under markytan. Punkten ligger i
anslutning till den f.d. gården, se figur 5. I närliggande provtagningspunkter
CW15, CW19, CW13 och CW14 har varken slagglager eller förhöjda
föroreningsnivåer påvisats.
Dylik förorening (CW17 0,6-0,75 meter under markytan) skulle kunna ha
uppkommit vid exempelvis eldning inom den dåvarande fastigheten.
I den underliggande, naturliga lermoränen har ingen förorening påvisats. I
ytan CW17 0-0,6 meter under markytan påvisas bly och zink överskridande
riktvärdet för KM. Föroreningen anses därmed vara avgränsad i djupled.
Om det vid eventuella schaktarbeten påvisas mörkare (svarta) jordlager,
alternativt massor som på något annat sätt avviker från övriga massor med
avseende på färg eller lukt bör dessa hanteras separat, eftersom detta
indikerar någon typ av förorening. Även massor som innehåller
rivningsavfall (tegel, trä, plast mm) bör hanteras separat.
Förorening i punkt CW17 som överstiger MKM och jämförvärdet för farligt
avfall ska saneras. Anmälan om avhjälpandeåtgärder enligt 28§
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska göras hos
miljöförvaltningen i Lunds kommun. Att sanering av förorenad mark ska
utföras innan startbesked för uppförande av nya byggnader eller
ianspråktagande av befintliga byggnader för nytt ändamål ges regleras med
planbestämmelse.
Markradon
Baserat på översiktlig radonkartläggning klassificeras planområdet som
normalriskområde. (Normalriskmark 10-50 kBq/m3)
Vattenskyddsområde
I Miljötekniskt PM för Helgonagråden 8:1 utfört av ÅF Infrastruktur AB
framgår att det enligt information från Länsstyrelsens vattenkarta (VISS)
inte finns några närliggande vattenskyddsområden. Det närmaste
vattenskyddsområdet ligger ca 4 km i sydvästlig riktning från fastigheten. I
östlig riktning ca 2 km finns ett naturreservat. Enligt SGU:s brunnsarkiv
finns inga närliggande grundvattenbrunnar för hushålls- eller
bevattningssyfte, detta inom en radie på 1 km. Det påpekas dock att det kan
finnas brunnar som inte är med i brunnsarkivet.
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
Planförslaget innebär förtätning med ny bebyggelse i ett redan etablerat
område. Teknisk försörjning är redan utbyggd men kommer att behöva

20 (57)

SAMRÅDSHANDLING
PLANBESKRIVNING
2018-11-29

1281K-P255
PÄ 26/2016a

anpassas och i viss mån uppgraderas som en följd av planförslaget. Detta
beskrivs närmare under rubriken Genomförande.
Inom planområdet finns en stor mängd ledningar. En stor del av befintliga
ledningar hanteras inom spårvägsprojektet. Flera befintliga ledningar flyttas
inom ramen för detta projekt och de samlas i Ideongatan och Ideontorget.
Intilliggande markområden förbereds därmed för exploatering.
PLANFÖRSLAG
Planens syfte
Syftet med den aktuella detaljplanen är att skapa möjligheter till förtätning
med kontor, hotell, undervisningslokaler, handel, och centrumverksamheter
kring Ideontorget som planeras vara områdets viktigaste offentliga rum.
Detaljplanen omfattar även en del av den så kallade ”Idépromenaden”.
Idépromenaden sträcker sig från sig från Ekonomicentrum i söder till Ideon
Gateway i norr och den ingår som en bärande idé i ramprogrammet för
Ideon och Pålsjö företagsområde. Förutom att åstadkomma ett mer attraktivt
nord-sydligt stråk så är syftet med att förtäta med ny bebyggelse längs
Idépromenaden att skapa bättre förbindelser mellan LTH-området och
Ideon. I den södra delen av planområdet så är detaljplanens syfte även att
pröva lämpligheten av att uppföra bostäder (studentbostäder).
Planförslaget innefattar:
• Totalt cirka 49 000 kvm BTA nya byggrätter på kvartersmark.
• Byggrätter för bostäder (studentbostäder) om cirka 3700 kvm BTA.
• Byggrätter för kontor, undervisning, handel och centrum om cirka
37 500 kvm BTA.
• Byggrätter för hotell och centrum om cirka 7 800 kvm BTA.
• Utökning av område för allmän plats med användningarna gata,
gångfartsområde och torg.
• Områden för nätstationer.
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Övergripande karaktär och disposition

Modellbild som redovisar den föreslagna bebyggelsestrukturen från sydväst.
Illustration: EGA arkitketer.

Området föreslås förtätas med ny bebyggelse i anslutning till
spårvägshållplatsen Ideontorget. Den nya bebyggelsen föreslås rama in
spårvägshållsplatsen och därmed på sikt bilda väggarna till ett torg som
innehåller flera mindre platser. Ideongatan, förlängningen av Ideontorget
österut, föreslås också förtätas med ny bebyggelse och omvandlas till en
attraktiv stadsgata. Ideongatan i öst-västlig riktning och den s.k.
Idépromenaden (i ramprogrammet kallat – centrala gatan) i nordsydlig
riktning utgör viktiga kopplingar till angränsande delar av staden. Med
föreslagna förtätningar stärks de som sammankopplande stråk inom
stadsdelen. Ideongatan utgör dessutom en viktig länk både till de mer
centrala delarna av Lund och ut till Brunnshögsområdet i öster. I takt med
att Brunnshögsområdet byggs ut, att tätorten förtätas inifrån i
Kunskapsstråket och att spårvägen etableras så bedöms flödena av
människor på den aktuella sträckan att öka. Ideongatans betydelse som ett
starkt sammankopplande stråk i tätorten Lund bedöms därmed öka kraftigt.
För området föreslås en innerstadslik bebyggelsestruktur där ny bebyggelse
ska placeras utmed och tätt inpå allmänna platser. Entréer ska placeras mot
allmän plats och centrumfunktioner ska finnas i strategiska lägen i de nya
byggnadernas bottenvåningar. Entréer mot gator och offentliga rum ger
förutsättningar för ett mer upplevelserikt och befolkat stadsrum.
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Illustrationsplan med viktiga platser numrerade:
1. Den norra delen av Idépromenaden.
2. Ideontorget med spårvagnshållplats.
3. Ideongatan.

Befintlig grönska i obebyggda delar av Scheeleparken och på hotellets gård
föreslås där så är möjligt bevaras. Vidare eftersträvas en balanserad
öppenhet mellan gata och gård vilket åstadkoms genom portar och
öppningar mellan byggnader. Öppningarna i bebyggelsen syftar också till att
skapa ett mer finmaskigt nät av gång- och cykelstråk som ska bidra till att
ge goda kopplingar till befintlig bebyggelse.
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Situationsplan med den föreslagna nya bebyggelsen färglad och numrerad:
1. Akademiska hus, ca 6000 kvm BTA kontor, forskning och utbildning.
2. Akademiska hus, ca 3700 kvm BTA studentbostäder.
3. First hotell Ideon, ca 7800 kvm BTA hotell och restaurang.
4. Wihlborgs, ca 31400 kvm BTA kontor, forskning och centrumverksamheter.

Markanvändning och gestaltning
Nya byggrätter till Wilhborgs fastigheter AB
Ideontorget och Ideongatan

Wihlborgs föreslagna nya
byggrätter har markerats i
orange på situationsplanen
här intill.

Området norr om Ideontorget och Ideongatan som utgör en del av kvarteret
Syret föreslås förtätas med ny bebyggelse. Området utgörs idag av
markparkering och det ägs av Wihlborgs fastigheter AB (Wihlborgs).
Lunds kommun äger idag ca 9000 kvm parkmark (Scheeleparken) söder om
Ideontorget och Ideongatan. Detta område föreslås också bebyggas. Den
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kommunala marken har markanvisats till Wihlborgs och Hotel Ideon Gästeri
AB som äger de angränsande fastigheterna Vätet 1 och Vätet 2.
De byggrätter som planeras för Wihlborgs medger användningarna kontor,
forskning, centrumverksamheter och handel. Den nya bebyggelsen ska
placeras utmed och tätt inpå Ideongatan och Ideontorget. Entréer ska
placeras mot allmän plats och centrumfunktioner och handel ska finnas i
strategiska lägen i de nya byggnadernas bottenvåningar. De föreslagna
byggrätterna norr om spårvägshållplatsen är dock placerade indragna från
gatan för att möjliggöra ett attraktivt torgrum med höga uppehållsvärden.
Torgets utformning ska därmed uppmuntra till ett rikt stadsliv.
Ambitionsnivån när det gäller utformningen av Ideontorget är hög då
platsen förväntas utgöra en viktig nod på Ideon och i Kunskapsstråket.
Rumsligt så begränsas Ideontorget av Wihlborgs bebyggelse i norr,
Wihlborgs gångbro i öster och byggrätt i sydöst, Hotellet i söder och
Akademiska hus föreslagna utbyggnad av Ingvar Kamprad Designcentrum i
väster. Detta är ett stort torgrum som i samband med en mer detaljerad
utformning föreslås delas in i flera mindre rum och platser. Det avgränsade
rum som bildas av Wihlborgs från gatan indragna bebyggelse norr om
spårvägshållplatsen är ett sådant mindre torgrum i det större torgrummet.

Ny byggrätt Wihlborgs

Ny byggrätt
Hotellet
Illustrationen visar den del av planområdet som kallas Ideontorget. Norr och söder om
hållplatsområdet utvidgas den allmänna platsen för att möjliggöra ett attraktivt torgrum.

Mellan Wihlborgs bebyggelse norr och söder om Ideongatan/Ideontorget så
föreslås en bred gångbro två våningar ovan gatumark. Gångbron förbinder
bebyggelsen över gatan och föreslås utgöra en inomhusmiljö. Gångbrons
bredd är så stor att den utöver en gångförbindelse kan innehålla såväl kontor
som centrumverksamheter. I detaljplanen medges att gångbron byggs i två
våningar.
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På illustrationen ovan så har gångbron mellan bebyggelsen norr och söder om
Ideongatan/Ideontorget ringats in. Illustration: EGA arkitketer.

Höjderna på husen varierar mellan en våning till nio våningar. De högre
byggnaderna (sju och nio våningar) finns i ändarna på de två långsträckta
byggnadsvolymerna norr och söder om Ideongatan/Ideontorget. De lägre
volymerna möter torget och föreslås förses med terrasser. Detta ska bidra till
att bryta ned upplevelsen av den relativt storskaliga miljön för den som
vistas på torget. Wihlborgs har tillsammans med sina arkitekter presenterat
en gestaltingsidé som innebär att enskilda våningar i den nya bebyggelsen
ska upplevas förskjutna ifrån varandra. Syftet med detta är att ge
bebyggelsen en säregen käraktär men också att bryta ned skalan genom att
göra bebyggelsens enskilda våningar tydligt avläsbara. Denna gestaltning
kan också bidra till att mildra effekten av vind som träffar fasderna och
pressas ned i gaturummet.
I ramprogram för Ideon och Pålsjö företagsområde så är en av flera
strategier för att åstadkomma en mer attraktiv och robust bebyggelsestruktur
att stora kvarter delas upp i mindre enheter. På så vis kan ett finmaskigare
gatunät skapas som bl.a. gör det lättare att röra sig till fots och med cykel i
området. I Wihlborgs föreslagna byggnadsvolym söder om Ideongatan
föreslås därför en hög och bred port som gör det möjligt att nå entrén mellan
Beta 5-6 från den östra delen av Ideongatan. Ett släpp mellan Wihlborgs
föreslagna nya bebyggelse i söder och hotellets föreslagna utbyggnad gör
det dessutom möjligt att från spårvagnshållplatsen nå befintliga entréer i
kvarteret Vätet. På sikt kan de stora sammankopplade byggnadsvolymerna i
kvarteret Vätet delas om gångförbindelserna mellan t.ex. byggnaderna Beta
3-4 eller Beta 4-5 och Beta 5-6 rivs. Ett mer finmaskigt gatunät kan därmed
skapas enligt intentionerna i det ramprogram som gäller för området.
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På illustrationen ovan så visar de rödstreckade linjerna att det är möjligt att med gångoch cykel nå Ideongatan och Ideontoget från befinliga entréer i kvarteret Vätet. Den visar
även att det på sikt skulle vara önskvärt om de stora sammankopplade byggnadsvolymerna
i kv. Vätet kunde delas upp för att skapa ett mer finmaskigt gatunät. Den blåstreckade
linjen visar att det är möjligt att röra sig under Akademiska hus föreslagna nya
studentbostadshus. Den visar även att det på mycket lång sikt är eftersträvansvärt att
åstadkomma en tvärkoppling mellan LTH-parken och kv. Vätet.

I den nordvästra delen av korsningen Ideongatan-Scheelevägen, framför
byggnaden Delta 5, så föreslås en byggrätt som är tre våningar hög. Den här
byggnaden föreslås genom sin lägre höjd och sin något mer fria placering
ges karaktären av en större paviljong. Detaljplanen medger att byggnaden
används för kontor, forskning och centrumverksamheter. Och en andel av
bottenvåningens lokaler måste utgöras av handel. Wihlborgs ambition är att
platsen och byggnaden kan utformas med ett friskvårdstema då de menar att
detta är något som saknas i området och som därmed skulle kunna bidra
positivt till områdets attraktionskraft.
Bilparkering föreslås framförallt lösas i källargarage under den nya
bebyggelsen. För bebyggelsen söder om Ideongatan ges i detaljplanen
möjlighet att bygga samman ett nytt källargarage med befintligt källargarage
under byggnaden Beta 6. Den befintliga garagerampen till parkeringen
under byggnaden Beta 6 skulle då också kunna samnyttjas.
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Visualisering från väster av Ideontorget. På bilden redovisas spårvägshållplatsen med
Wihlborgs föreslagna nya bebyggelse. Illustration: EGA arkitekter.

Nya byggrätter till First Hotel Ideon/Hotell Ideon Gästeri AB
Ideontorget och Idépromenaden

First Hotel Ideons
föreslagna nya byggrätter
har markerats i orange på
situationsplanen här intill.

First Hotel Ideons fastighet, Vätet 2, är centralt placerad inom planområdet.
På fastigheten så finns redan idag ett mindre hotell som föreslås utökas med
7 800 kvm BTA. Totalt kan hotellet fullt utbyggt rymma 236 hotellrum.
Hotellet föreslås utökas med en större tillbyggnad norr om det befintliga
hotellet. Utökningen är delvis placerad på den kommunala mark som ligger
söder om Ideontorget (Scheeleparken). Den kommunala marken har
markanvisats till First Hotel Ideon.
Den västra delen av fastigheten Vätet 2 föreslås till stor del genom
fastighetsreglering överföras till allmän plats. Se karta över områden som
ska överföras genom fastighetsreglering under avsnittet om
Fastighetsrättsliga åtgärder. En mindre del av fastigheten Helgonagården
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6:16 som tillhör Akademiska hus föreslås också överföras till allmän plats.
Områdena tillsammans utgör den norra delen av Idépromenaden.

På bilden ovan är så är First Hotel Ideons fastighet Vätet 2 markerad med rödstreckande
linjer.

Hotellets föreslås ges en ny huvudentré mot spårvagnshållplatsen och den
södra delen av Ideontorget i norr. Byggnadens volym är mot torget i norr
stor och kraftfull med sina nio våningar. Från niovåningsdelen i nordväst så
trappas byggnadsvolymen ned mot söder och mot öster. På bottenvåningen
mot torget föreslås såväl entréfunktioner som café och restaurang finnas.
Bottenvåningen lokaler föreslås också ges tillgång den redan uppvuxna
trädgården i söder. I detaljplanen regleras med planbestämmelser att utökad
lovplikt gäller för trädfällning på innergården.

Visualisering från nordväst av den södra delen av Ideontorget och First Hotel Ideons
förslagna nya byggnad. Illustration: JAIS arkitketer.
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Det översta våningsplanet föreslås också kunna användas som restaurang
eller bar med en stor terrass mot söder. Härifrån ges besökare möjlighet att
ta del av utsikten.
Leveranser och ett underjordiskt garage föreslås nås från Idépromenaden
väster om hotellet. Ett mindre antal markparkeringar föreslås också finnas
mot Idépromenaden och på den södra delen av innergården. Gränserna
mellan hotellets fastighet och Idépromenaden i väster är varierande för att
möta funktionsbehoven och för att möjliggöra en behaglig utformning. I den
norra delen finns t.ex. möjlighet till en stor uteservering på kvartersmark.
Uteserveringen skjuter ut på Idépromenaden för att få tillgång till ett bättre
solläge. Och längre söderut finns möjlighet att ordna leveranser och nedfart
till garage bakom en alléplantering på allmän plats. I den södra och
sydvästra delen av fastigheten Vätet 2 föreslås nivåskillnader att tas upp
med stödmurar som bildar planteringsbara terrasser.
I den södra delen av hotellets fastighet föreslås en kvartersgata som
förbinder en mindre markparkering på den södra delen av gården med
Idépromenaden. I detaljplanen regleras att denna kvartersgata ska hållas
tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik. Detta möjliggör att den norra
delen av Idépromenaden kan anslutas till den befintliga gång- och
cykelbanan öster om fastigheten Vätet 2. Härmed blir det möjligt att från
den norra delen Idépromenaden nå Ole Römers väg. Den långsiktiga
visionen är dock att i kommande utvecklingsområden säkerställa en
förlängning av Idépromenaden ner till Ole Römers väg enligt
ramprogrammets intentioner.

Visualisering från sydväst av Idépromenaden och First Hotel Ideons förslagna nya
byggnad. Illustration: JAIS arkitketer.
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Nya byggrätter till Akademiska hus
Ideontorget och Idépromenaden

Akademiska hus föreslagna
nya byggrätter har
markerats i orange på
situationsplanen här intill.

På Akademiska hus fastighet Helgonagården 6:16, öster om Ingvar
Kamprad Designcentrum (IKDC), föreslås förtätningar med följande
innehåll:
-

Cirka 6 000 kvm BTA i nya byggrätter för kontor, forskning, utbildning
och centrumverksamheter
Cirka 3 700 kvm BTA i nya bostäder. De planerade bostäderna avses
hyras ut till studenter men detta är inget som detaljplanen reglerar.

Byggrätten för kontor, forskning, utbildning och centrumverksamheter är
placerad i den nordöstra delen av fastigheten och utgör ett betydande hörn
som bidrar till att forma Ideontorget. Byggrätten som är sammanlänkad med
IKDC är sju våningar hög mot Ideontorget och Idépromenaden. Närmast
IKDC så föreslås endast två våningar tillåtas för att åstadkomma ett
harmoniskt möte mellan de nya byggnadsvolymerna och den befintliga
bygganden.
IKDC är en för
IKDC är en karaktäristik byggnad för det moderna Campus LTH. Att utöka
denna byggnad med en så stor byggnadsvolym som föreslås, kräver särskild
omsorg om hur volymerna gestaltas och om hur detaljer utförs.

Volymstudie som redovisar
hur mötet mellan IKDC och
en ny byggnadsvolym kan
hanteras.
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Genom att den nya byggnaden sammanlänkas med IKDC så möjliggörs
entréer från Ideontorget och Idépromenaden som kommer att göra att både
nya funktioner och de funktioner som är befintliga kan nås från samma
entré. Med hänsyn till Ideontorgets framtida roll som kollektivtrafiknod så
kan entréfunktioner mot torget komma att utvecklas till att utgöra IKDC:s
viktigaste.
Under den nya byggnadsvolymen kan ett källargarage uppföras som nås
från det befintliga parkeringsområdet öster om IKDC och A-huset och som
ligger uppemot 3-4 meter lägre än Idépromenaden. Detta har den fördelen
att en garageramp sannolikt inte blir nödvändig att bygga för att nå
parkeringsgaraget.

Visualisering från norr av Idépromenaden och Akademiska förslagna nya byggnader. I
förgrunden syns kontorshuset och i bakgrunden studentbostadshuset.
Illustration: Kanozi arkitketer.

Byggrätten för bostäder är placerad direkt söder om byggrätten för kontor
och är i huvudsak sju våningar. På begränsade delar så är den fyra och sex
våningar och den utgör fortsättningen av den västra kanten av
Idépromenaden. Bostäderna främjar ett mer blandat användningssätt i
området som helhet. Detta är positivt genom att det medverkar till en större
nattbefolkning i området som bl.a. kan bidra positivt till områdets
attraktivitet och upplevelsen av trygghet.
Byggnaden är placerad i en slänt med stora nivåskillnader och den föreslås
därför uppföras som ett suterränghus. Detta innebär att huvuddelen av
nivåskillnaderna i öst-västlig riktning kan tas upp med hjälp av byggnadens
konstruktion. Från det befintliga parkeringsområdet på den lägre nivån kan
bil- och cykelparkering samt leveranser ordnas.
Friytan till bostäderna är begränsad. För att tillgodose bostädernas behov av
friyta (plan- och bygglagen 8 kap 9 §) så ska därför en eller flera större
takterrasser anordnas. För närmiljöerna Idépromenaden och Ideontorget är
ambitionsnivån hög och möjligheterna till att skapa fina platser med höga
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vistelsevärden goda. Från bostäderna är det också relativt nära till LTHparken.
Terrasserna på taken och stora portar bidrar till att bryta ned byggnadens
skala och skapar variation. Den södra porten förbinder Idépromenaden med
parkeringsområdet öster om IKDC. På lång sikt så kan porten även utgöra
en del av ett öst-västligt stråk som förbinder LTH-parken med kvarteret
Vätet.
Detaljplanen medger även att byggrätten för bostäder kan användas i sin
helhet eller till del som kontor, för forskning och undervisning och
utbildning för vuxna. De två nedersta våningarna mot Idépromenaden får
även användas för centrumverksamheter. Detaljplanen innehåller även en
lägre byggrätt mellan den högre byggnadsvolymen mot Idépromenaden och
IKDC. Detta innebär att IKDC även i detta läge skulle kunna ges en entré
mot Idépromenaden.

Visualisering från söder av Idépromenaden och Akademiska förslagna nya byggnader. I
förgrunden syns studentbostadshuset och i bakgrunden kontorshuset. På bilden syns även
den port under studentbostadshuset som förbinder Idépromenaden med parkeringsområdet
öster om IKDC. På lång sikt så kan porten även utgöra en del av ett öst-västligt stråk som
förbinder LTH-parken med kvarteret Vätet.
Illustration: Kanozi arkitketer.

Bilparkeringsplatser för Akademiska hus planerade exploatering kan lösas i
form av befintlig, outnyttjad parkeringskapacitet på markparkeringsytor på
kvartersmark inom LTH-området. Efterfrågade cykelparkeringsplatser löses
inom de aktuella fastigheterna.
Komplettering med allmänna platser
Inom och i nära anslutning till planområdet föreslås nya allmänna stråk och
platser. Den kommunalägda marken inom Ideon och Pålsjö företagsområde,
LTH och Medicon village är begränsad. I samband med att nya detaljplaner
tas fram inom områdena föreslås viktiga allmänna stråk överföras till
allmänna platser för gator och torg.
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Kommunalägd mark redovisas som skrafferade ytor

Bebyggelsetäthet
Föreslagen bebyggelsetäthet (nettoexploateringstal) inom planområdet är
cirka 1,6. Exploateringstalet är den totala bruttoarean BTA, exklusive
garage, källare och förråd, inom föreslagen kvartersmark samt halva
omgivande, trafikförsörjande gata.
Trafik

Områdets övergripande trafikstruktur

Gång- och cykeltrafik
Det finns goda möjligheter för fotgängare att röra sig inom planområdet.
Längs med Ideongatan förväntas det röra sig stora mängder fotgängare från
spårvagnshållplatsen till de olika målpunkterna i området. Därför föreslås 6
meter breda gångbanor på båda sidor om gatan. Dessa gångbanor begränsas
dock något då en 2 meter bred remsa föreslås som angöringszon på
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gångbanan, för att kunna lösa det behov av korttidsangöring som finns längs
med gatan.

Inspirationsbild från Annae plads i Köpenhamn för utformningen av Ideongatan.

Cykling längs med Sölvegatan föreslås ske i blandtrafik på upphöjda
körbanor. Ett hyrcykelsystem föreslås placeras i nära anslutning till
spårvagnshållplatsen.
Gångbanorna ansluter i den västra delen av planområdet till Idépromenaden
och i den östra delen av planområdet till Scheelevägen. Idépromenaden
föreslås utformas som ett gångfartsområde där trafikering ska ske på de
oskyddade trafikanternas villkor. Söder om hotellet föreslås en kvartersgata
som kopplar samman Idépromenaden med det befintliga nord-sydliga gångoch cykelstråket vilket möjliggör fotgängare och cyklister att nå Ole Römers
väg. I ett längre perspektiv är dock intentionen att Idépromenaden ska
förlängas så att den ansluter till Ole Römers väg i söder.
I den östra delen av planområdet sker gång- och cykeltrafik på separerade
GC-banor längs med Scheelevägen. Ett arbete pågår med att gestalta om
Scheelevägen till en gata som har en tydligare stadskaraktär. I detta arbete
föreslås 3 meter breda GC-banor på ömse sidor om Scheelevägen.
Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken har en central roll i planförslaget där spårvägen utgör
stommen i områdets trafiksystem och den är vidare en viktig förutsättning
för att kunna genomföra ramprogrammet för Ideonområdet.
Spårvagnshållplatsens centrala placering i planområdet skapar liv och
rörelse till torget samtidigt som den ger mycket goda förutsättningar för ett
hållbart resande för de omkringliggande verksamheterna.
Biltrafik
Planområdet kommer fortsatt att vara tillgängligt för biltrafik. Det största
flödet av biltrafik kommer också fortsatt att vara på Scheelevägen, trots den
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planerade omgestaltningen av vägen. Scheelevägen uppskattas i framtiden
trafikeras av ca 8500 fordon/dygn.
Längs med Ideongatan sker motorfordonstrafik i blandtrafik på enkelriktade
körbanor på båda sidor om spårvägen. Körbanorna är upphöjda längs med
hela planområdet för att uppmuntra till varsamhet och låga hastigheter. Det
framtida trafikflödet längs med Ideongatan uppskattas vara relativt lågt, i
storleksordningen 1500-2000 fordon/dygn. En två meter bred zon längs med
Ideongatan möjliggör för angöring av kortare karaktär, som exempelvis
lättare lastning/lossning, korttidsparkering för rörelsehindrade m.m.
Idépromenaden i den västra delen av planområdet föreslås utformas som
gångfartsområde och motorfordonstrafik föreslås ske i blandtrafik. Denna
plats fungerar även som angöringsplats för både hotellets och Akademiska
Hus fastigheter. Hotellets leveranser och underjordiska garage föreslås nås
från Idépromenaden. Ett mindre antal markparkeringar föreslås också finnas
mot Idépromenaden samt på den södra delen av hotellets innergård. För
Akademiska Hus fastigheter kan Idépromenaden användas för exempelvis
leveranser och sophämtning.
Norr om Ideongatan förslås Molekylvägen ligga kvar i befintligt läge. Gatan
har en viktig funktion för att kunna nå parkeringshuset på fastigheten Syret
1 samt för att angöra samtliga fastigheter inom kvarteret. Leveranser till
Wihlborgs nya byggnad norr om Ideongatan föreslås främst ske via
Molekylvägen.
I korsningen Ideontorget/Idépromenaden ansluter idag även en interngata på
kvartersmark på den norra sidan av Ideongatan som idag används som
tillfartsväg för markparkeringar i området samt för leveranser till
verksamheterna. I ett längre perspektiv bör även gatan kunna fungera som
en förlängning av Idépromenaden, för att kunna hantera det stora
nordsydliga gång- och cykelflödet som behöver korsa Ideontorget.
Parkering
Samtliga fastighetsägare inom planområdet har inkommit med separata
parkeringsutredningar för respektive byggaktörs föreslagna bebyggelse.
Wihlborgs parkeringsutredning är utförd av Sweco, daterad 2018-10-02. I
utredningen uppskattas ny bebyggelse ge upphov till ett parkeringsbehov på
377 bilparkeringsplatser. Utöver det kommer föreslagen ny bebyggelse
innebära att ca 110 av de 143 bilplatser på fastigheterna Syret 7 och 8 att
försvinna. En beläggningsstudie utförd i området visar dock på en
beläggning på ca 32 %, vilket innebär att endast 53 av de 143 platserna
används idag. Detta indikerar att ca 20-30 platser behöver ersättas för att
klara de befintliga verksamheternas behov. För att lösa den nya
bebyggelsens parkeringsbehov föreslås ett underjordiskt garage på
fastigheten söder om Sölvegatan. Garaget uppskattas ha en kapacitet på ca
130 parkeringsplatser, vilket innebär att ca 250 parkeringsplatser behöver
lösas utanför fastigheten. I den översiktliga ”Parkeringsstrategi för Ideon”
som Wihlborgs tar fram för sitt parkeringsbestånd på Ideonområdet framgår
att beläggningen på deras ca 1750 parkeringsplatser endast är ca 45 %. Det
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bedöms därmed finnas tillräckligt med kapacitet för att lösa parkeringsbehovet för den nya bebyggelsen inom det egna parkeringsbeståndet.
Cykelparkeringsbehovet för Wihlborgs uppskattas i rapporten till ca 630
cykelparkeringsplatser. Dessa föreslås lösas dels i det underjordiska garaget,
dels i cykelrum inomhus i markplan och dels utomhus i markplan för
besökare.
Akademiska Hus parkeringsutredning är utförd av Trivector, daterad 201806-28. I denna uppskattas parkeringsbehovet uppgå till cirka 69
bilparkeringsplatser enligt Lunds kommuns parkeringsnorm. Utöver det
kommer föreslagen ny bebyggelse innebära att cirka 56 befintliga
parkeringsplatser som exploateras kommer att behöva ersättas, varpå det
totala bilparkeringsbehovet uppgår till cirka 125 parkeringsplatser. Dessa
bedöms kunna lösas i Akademiska Hus befintliga parkeringsbestånd inom
500 meters gångavstånd. Ledig kapacitet bedöms finnas på parkeringsytan
norr om Kemicentrum samt vid Biologiska institutionen.
Cykelparkeringsbehovet beräknas i rapporten till 287 parkeringsplatser
enligt Lunds kommuns parkeringsnorm. Dessa föreslås huvudsakligen lösas
i nära anslutning till studentbostäderna.
För hotell saknas ett normtal i Lunds kommuns parkeringsnorm men det
finns en praxis inom Stadsbyggnadskontoret som anger ett bilparkeringstal
på 0,15 bilparkeringsplatser/hotellrum. Enligt denna har First Hotel Ideon
beräknat sitt parkeringsbehov till ca 36 platser. Det planerade garaget under
hotellet bedöms ha plats för ca 40 parkeringsplatser. Det föreslås i planen
även ca 10 st. parkeringsplatser i markplan intill hotellet. Det uppskattade
behovet av cykelparkeringsplatser är ca 60 st. varav 10 är för personal och
övriga för gäster till hotellet. Dessa föreslås placeras i entrénära lägen.
Gällande parkeringsnorm ska tillämpas.
Marklov
Inom område betecknat med ”n” gäller, i enlighet med 4 kap 15 § PBL,
utökad lovplikt för trädfällning.
Teknisk försörjning
Energiförsörjning, el, tele och bredband
Föreslagen bebyggelse kan anslutas till befintliga system för värme, el, tele
och bredband. Ledningar för fjärrvärme och fjärrkyla finns i direkt
anslutning till planområdet.
Inom planområdet finns en stor mängd ledningar. En stor del av befintliga
ledningar hanteras inom spårvägsprojektet. Flera befintliga ledningar flyttas
inom ramen för detta projekt och de samlas i Ideongatan och Ideontorget.
Intilliggande markområden förbereds därmed för exploatering.
Inom områdena som föreslås bebyggas och som ligger i anslutning till
Ideontorget och Ideongatan så finns bl.a. ledningar för fjärrvärme och
fjärrkyla som den föreslagna bebyggelsen är i konflikt med. Kraftringen
önskar ett 3 meter bebyggelsefritt mått från centrum av ledningar för
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fjärrkyla och fjärrvärme. Detta innebär att ett bebyggelsefritt område om
cirka 6 meter behöver ordnas kring ledningar för fjärrvärme och fjärrkyla.
Vidare behövs en marktäckning om minst 0,8 meter för de aktuella
ledningarna. Exploatören bekostar flytt av ledningar och ändringar som
exploateringen medför.
Här nedan redogörs för den föreslagna bebyggelsens konflikter med
ledningar för fjärrvärme och fjärrkyla och hur de föreslås hanteras i
detaljplanen:
-

Hotellets föreslagna utbyggnad ligger ovanpå en ledning för fjärrkyla
som behöver flyttas. Ledningen föreslås flyttas och placeras under ett
nytt gång- och cykelstråk öster om hotellets nya byggrätt. Ledningsrätt
kan upplåtas inom område som på plankartan betecknas med u. Uområdet på plankartan klargör att marken ska vara tillgänglig för
allmännyttiga underjordiska ledningar.

-

Den bebyggelse som föreslås väster om Idépromenaden (Akademiska
hus) är placerad för nära ledningar för fjärrkyla. Konflikterna med
befintliga ledningars placering finns utmed det föreslagna
studentbostadshuset och i den norra delen av den föreslagna byggrätten
för kontor, forskning och utbildning. Ledningar som flyttas föreslås
placeras på allmän plats, under Idépromenaden eller Ideontorget.

-

Den bebyggelse som föreslås norr om Ideontorget (Wihlborgs) är
placerad ovanpå en befintlig ledning för fjärrvärme som försörjer
Gammahuset. Denna ledning kommer att behöva flyttas inför
exploatering av det aktuella området.
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Den i detaljplanen föreslagna nya bebyggelsen är i konflikt med Kraftringens ledningar
inom områdena som ringats in med röd streckade linjer i bilden ovan. Observera att
förslaget till ny bebyggesle i skissen ovan inte längre är aktuellt. Men konflikterna med de
aktuella ledningarna för fjärvärme och fjärrkyla är i princip oförändrade.

En ny nätstation och teknikhus för markvärme kan uppföras på område för
tekniska anläggningar (E-område). Det är av stor vikt att en ny
nätstation/teknikhus i den täta miljö som föreslås ges en omsorgsfull
gestaltning. Inför bygglov och genomförande bör därför diskussioner mellan
stadsbyggnadskontoret, Kraftringen och exploatören föras för att nå fram till
en överenskommelse om en tillfredställande utformning.
En ny nätstation föreslås även placeras i bottenvåningen på den nya
byggnad som föreslås i korsningen Ideongatan-Molekylvägen.
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Vatten-, avlopp- och dagvattenhantering
Området ligger inom verksamhetsområde för VA (VA SYD). Föreslagen
bebyggelse kan anslutas till befintligt system för vatten-, spillvatten och
dagvattenhantering.
En övergripande dagvattenutredning har 2018-06-11 tagits fram av Tyréns
för Ideon och Pålsjö företagsområde och Medicon village. Syftet med
utredningen är att studera hur förtätningarna påverkar dagvattenhanteringen
och översvämningsrisken samt att föreslå behov av utjämning.
I utredningen så konstateras att fördröjning på allmän plats inte är möjligt
med hänsyn till att det saknas tillräckligt med utrymme för de volymer som
krävs. Kvartersmark inom planområdet ska därför möjliggöra fördröjning
och infiltration av dagvatten. Ett 10 års regn med klimatfaktor ska kunna tas
om hand på kvartersmark. Maximalt flöde till det kommunala
dagvattennätet får inte överskrida 20 l/s och hektar tomtyta. Fördröjning kan
t.ex. ske i underjordiska magasin, i planteringar och växtbäddar och med
genomsläppliga markmaterial. Vidare kan vegetationsbeklädda tak bidra till
att dagvatten fördröjs. Det föreskrivs därför med planbestämmelse att minst
50% av nybyggda takytor ska utföras vegetationsbeklädda.
Varje exploatör ansvarar för att till granskningen av detaljplanen ta fram
egna dagvattenutredningar, tillsammans med en eller flera konkreta
lösningar på var och hur erforderlig fördröjning avses säkerställas. Vidare
behöver exploatörerna förankra att de valda lösningarna bedöms vara
godtagbara av VA-syd.
Att fördröjning sker på kvartersmark ska säkerställas i exploateringsavtal.
På plankartan finns dessutom en upplysningsruta om att dimensionerade
flöde av dagvatten till allmän ledning inte får överstiga 20l/s/ha vid ett 10års regn.
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Skyfallshantering

Översvämningskartering 2016 som visar största översvämningsdjup i olika delar av området vid
ett 100-års regn.

Med hänsyn till att planområdet ligger högt i förhållande till omgivningen så
kommer vatten i samband med stora regn (100-års regn) att framförallt rinna
från området åt norr, söder och väster. Höjdsättningen av området ska
anpassas så att vatten inte blir stående invid byggnader. Strategier för att
kunna uppnå detta kommer att utredas närmare i granskningsskedet. En
övergripande skyfallsutredning för hela Ideon och Medicon Village har
2018-11-05 tagits fram av Tyréns. Denna utredning kommer också att
utgöra utgångspunkt för att i granskningsskedet undersöka strategier och
lösningar.
Renhållning
Miljörum föreslås i bottenvåningar på ny bebyggelse. Avfall föreslås hämtas
med renhållningsfordon från de allmänna gatorna inom planområdet.
Höjdsättning/topografi
Topografin i området föreslås i stort vara oförändrad utmed Ideontorget och
Ideongatan. Förändringarna är större utmed den norra delen av
Idépromenaden. Höjdsättningen av området kommer att studeras vidare i det
fortsatta arbetet med detaljplanen. Vidare kommer konsekvenserna av de
privata exploatörernas etappvis utbyggnad för utbyggnaden av allmän plats
att utredas.
Räddning
Området ligger inom normal insatstid för Räddningstjänsten Syd (10
minuter). Brandvattenförsörjning ska efter behov kompletteras i området.
Räddningstjänsten Syds råd och anvisningar för utrymning vid nybyggnation ska
tillämpas vid projektering.
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I de fall träd förhindrar tillgängligheten för Räddningstjänsten så krävs att
byggnaderna dimensioneras för utrymning utan räddningstjänstens medverkan.
Utrymningsfrågan behandlas även i samband med bygglov.
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GENOMFÖRANDE
Organisatoriska åtgärder
Genomförandetid
Planen har en genomförandetid på 10 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).
Huvudmannaskap för allmänna platser
Lunds kommun är huvudman för allmänna platser.
Avtal
Exploateringsavtal ska upprättas med ägarna till samtliga fastigheter inom
detaljplaneområdet och behöver undertecknas av parterna innan föreslagen
detaljplan kan antas. Avtalen ska reglera hur detaljplanens genomförande
ska ske, bl.a ansvar och kostnadsfördelning för utbyggnad av allmän
platsmark, fastighetsbildningsåtgärder, dagvattenhantering mm. Avtalets
huvuddrag redovisas nedan under tekniska och ekonomiska åtgärder.
Markanvisningsavtal berörande de delar av byggrätterna som är belägna
inom kommunal mark är upprättade med Wihlborgs fastigheter AB och
Hotel Ideon Gästeri AB.
Tekniska och ekonomiska åtgärder
Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av allmänna
anläggningar
Kommunen ansvarar för genomförandet av ombyggnader och utbyggnad av
allmän platsmark. De åtgärder som krävs i föreslagen detaljplan utgör en del
av en större utbyggnad enligt det ramprogram för Ideon och Pålsjö
Företagsområde från 2010 som tidigare upprättats. Inför varje ny detaljplan
i ramprogramområdet ska det således tecknas exploateringsavtal som bl.a.
reglerar ansvar och kostnadsfördelning för utbyggnad av de allmänna
anläggningar som respektive detaljplaneområde har nytta av.
Kostnaderna för genomförandet av de allmänna platserna ska fördelas i
förhållande till ny byggrätt som medges i detaljplan.
Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar nyanläggs/byggs
om:
•
•
•
•

Ideontorget
Norra delen av Idépromenaden
Ny anslutning till E22
Spårväg
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Just nu pågår arbete med en ny anslutning till motorvägen E22, vilket är en
förutsättning för att förtätningar med ny bebyggelse ska kunna ske inom
ramprogramsområdet. Den nya anslutningen med tillhörande åtgärder ska
genomföras av Trafikverket och medfinansieras av kommunen. De
fastighetsägare inom ramprogramområdet som får nya byggrätter genom
detaljplaner ska ta en andel av kommunens kostnader.
Spårvägsbidrag
Spårvägen är en förutsättning för att området ska kunna utvecklas enligt de
ambitioner som finns hos parterna och ska medfinansieras av
fastighetsägarna. Avtal om medfinansiering av Spårvägen har sedan tidigare
tecknats med två av fastighetsägarna inom planområdet.
Medfinansieringsersättning med motsvarande villkor ska regleras med den
tredje fastighetsägaren i samband med tecknande av exploateringsavtal.
Fördröjning av dagvatten på kvartersmark
Dimensioneringen av dagvattenfördröjningen på kvartersmark ska utgå ifrån
VA-syds krav på utflöde innan anslutning till det allmänna VA-nätet kan
ske. Respektive fastighetsägare ansvarar för att det tas fram en
dagvattenutredning som visar hur och var de avser hantera de
fördröjningsåtgärder som förtätningen genererar. Dessa åtgärder ska
bekostas av respektive fastighetsägare och regleras i exploateringsavtal.
Övrigt
Fastighetsägarna ansvarar och bekostar samtliga åtgärder inom kvartersmark
som genomförandet av detaljplanen kräver, så som flytt av ledningar,
sanering av mark, bulleråtgärder etc.
Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av gemensamma
tekniska anläggningar
Planförslaget innebär att följande gemensamma anläggningar nyanläggs/byggs om:
•
•
•

Utbyggnad av gemensamhetsanläggning med körvägar, angöring och
parkering, bekostas av exploatören.
Uppförande av nya nätstationer och teknikhus för markvärme bekostas av
Kraftringen.
Exploatören bekostar flytt av ledningar och ändringar som exploateringen
medför.

Inlösen, ersättning
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har
fastighetsägare rätt till ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte
utnyttjas.
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Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildningsåtgärder
Avstyckning
Kvartersmark inom detaljplanen kan avstyckas och utgöra egna fastigheter.
Fastighetsreglering
Fastighetsregleringar som ska utföras för ett genomförande av detaljplanen
redovisas i tabell och karta nedan.

Tabell över område som ska överföras genom fastighetsreglering.

Karta över områden som ska överföras genom fastighetsreglering.

Om väsentliga behov för officiellt servitut föreligger kan detta prövas i
lantmäteriförrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988).
Gemensamhetsanläggningar
Gemensamhetsanläggning för gemensam interngata, parkeringsplatser och
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sophantering kan inrättas i detaljplanens sydvästra del, beläget på
Helgonagården 6:16. På så sätt kan ny och befintlig bebyggelses behov i den
här delen av planområdet samordnas.
Ledningsrätt
Ledningsrätt kan upplåtas inom u-område eller inom allmän platsmark.
Kvartersmark för nätstation (tekniska anläggningar) kan avstyckas
alternativt upplåtas med ledningsrätt. I samband med ledningsrättsupplåtelse
alternativt avstyckning ska tillfart säkras servitut.
X-område
Officialservitut kan inte bildas för x-område enligt fastighetsbildningslagen.
Parterna bör överväga avtalsservitut för reglering av x-område vid ett
fastighetsrättsligt genomförande av detaljplanen.
Ansökan om fastighetsbildning, kostnader m m
Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos Lantmäterimyndigheten i
Lund ansöka om fastighetsbildning (avstyckning och fastighetsreglering),
inrättande av gemensamhetsanläggning eller upplåtelse av ledningsrätt. Med
ansökan följer lantmäterikostnader samt eventuell skyldighet att utge
ersättning för marköverföring eller utrymme för rättighet.
Lantmäterikostnader åläggs den som har nytta av respektive åtgärder eller
annan vid överenskommelse.
KONSEKVENSER
Avvikelser från gällande översiktsplan
Översiktsplanen för Lunds kommun (ÖP 2010) anger att området kan
förtätas och utvecklas med verksamheter. Med hänsyn till att förslaget
innehåller blandad stadsbebyggelse med bl.a. bostäder så bedöms det inte
vara förenligt med översiktsplanen. Detaljplanen ska därför handläggas med
s.k. utökat planförfarande. I det ramprogram som sedermera togs fram för
Ideon och Pålsjö företagsområde så är en av flera strategier för områdets
framtida utveckling att det tillåts blandade användningssätt.
En ny översiktsplan har tagits fram för Lunds kommun. Den 11 oktober
2018 beslutade kommunfullmäktige att anta Lunds nya översiktsplan.
Beslutet att anta översiktsplanen har dock ännu inte vunnit laga kraft. I den
nya översiktsplanen så anges att planområdet kan användas för ny blandad
bebyggelse. Planförslaget strider således inte mot den nya översiktsplanen.
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.
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Genomförande av planförslaget innebär förtätning med ny bebyggelse inom
tätorten Lund vilket är önskvärt ur miljösynpunkt bl.a. genom att en stor del
av infrastrukturen är befintlig samt att åkermark kan undantas från
exploatering. Vidare kan placeringen i ett mycket bra läge för kollektivtrafik
bidra till mindre resor med bil. Den nya bebyggelsen föreslås uppföras på
mark som i huvudsak används som parkering eller park. Parken har
karaktären av skydds- eller buffertzon och bedöms ha låga vistelsevärden.
Balanseringsprincipen ska dock tillämpas för den kommunala marken inom
planområdet. För den kommunala marken så har därför en s.k.
balanseringsbedömning gjorts där även parkens ekologiska värden har
bedömts. De ekologiska värdena går inte att ersätta inom planområdet.
Riskkällor från verksamheter som angränsar till planområdet har
dokumenteras och konsekvensutretts i en riskanalys. En s.k. miljöteknisk
undersökning har tagits fram. Vidare har konsekvenserna av vägtrafikbuller
utretts. Dagvattenhantering och konsekvenser av höjdsättning vid skyfall
kommer att utredas vidare i granskningsskedet.
Påverkan på riksintressen
Väg E22 är riksintresse för kommunikation. Även väg E6.2 (Norra Ringen)
som ansluter till E22 västerifrån vid trafikplats Lund Norra är riksintresse.
En ny detaljplan tas fram för väg E22 som hanterar en ny av-/påfart samt en
breddning av vägen. Syftet med detaljplanen är att avlasta trafikplats Lund
Norra och därmed även väg E6.2 från den trafik som ska in och ut från
Ideon och Pålsjö företagsområde. Genom att väg E22 föreslås breddas så
bedöms framkomligheten på den också förbättras mot dagens situation. I
Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie för stråket Malmö – Lund från 2017 ingår
aktuell vägombyggnad och visas i en helhet tillsammans med andra
planerade trafikombyggnader.
Omkringliggande planering
Den omfattande stadsutveckling som planeras på Brunnshög kommer
generera ett stort resande. Kommunen arbetar hårt för att skapa ett hållbart
transportsystem med fokus på gång, cykel och kollektivtrafik. Ett ambitiöst
mål för trafiken i området har satts, det s.k. tredjedelsmålet vilket innebär att
max 1/3 av resandet ska ske med bil. Planerad stadsutveckling är så
omfattande att även ett uppfyllande av tredjedelsmålet leder till en hel del
biltrafik. För att kunna hantera denna biltrafik så planeras en ny av- och
påfart från E22 vid Ideon i detaljplan ”Östra Torn 27:2 m.fl., del av”
PÄ23/2014. Åtgärden innebär att motortrafik på Ideon från/till E22 söderut
flyttas från cirkulationsplatsen i trafikplats Lund Norra, vilket resulterar i en
mycket stor avlastning från denna trafikplats som idag är hårt belastad under
rusningstid.
Trafikverket har i samband med framtagandet av vägplan för denna av- och
påfart genomfört en trafiksimulering med prognosår 2040. Utgångspunkt för
tillkommande trafikalstring har varit en tillkommande bebyggd bruttoarea
på Brunnshög om 1 100 000 kvm (BTA), motsvarande ca 75% av bedömd
totalutbyggnad på Brunnshög. Trafiksimuleringen indikerar
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framkomlighetsproblem på det kommunala nätet, med köbildning som även
påverkar E22.
De lagakraftvunna detaljplaner som finns idag i området, tillsammans med
pågående detaljplanearbeten motsvarar mindre än 20% av Brunnshögs fulla
utbyggnad. Den utbyggnad och trafikalstring som nu aktuella planer
förväntas orsaka ligger därmed långt ifrån den utbyggnad och trafikalstring
som varit indata till genomförd trafiksimulering.
För att trafiksimuleringens indikerade problem ska uppstå krävs alltså en
utbyggnad som förutsätter att många fler detaljplaner tas fram och vinner
laga kraft, och därtill att inga ytterligare trafikdämpande eller
kapacitetshöjande åtgärder genomförs. Vid framtagandet av dessa
kommande detaljplaner kommer Trafikverket och Länsstyrelsen att ha god
kontroll över utvecklingen.
Uppföljning av utvecklingen
För att följa utvecklingen kommer kommunen att ta fram en
uppföljningsplan. Med kontinuerlig uppföljning finns möjlighet att vid
behov sätta in kompletterande åtgärder. Kompletterande åtgärder är i första
hand ytterligare förstärkningar av arbetet för hållbart resande: utvecklad
kollektivtrafik, gång och cykel, Mobility Management, justerad parkeringsnorm mm (steg 1-2 enl fyrstegsprincipen). I andra hand kan det vara
aktuellt med trimningsåtgärder i befintligt gatunät (steg 3 enl fyrstegsprincipen). Trimningsåtgärder som identifierats som möjliga och med
god effekt är t ex separata högersvängfält i cirkulationen SolbjersvägenOdarslövsvägen. Det finns utrymme att bygga detta i de mest belastade
relationerna, dvs från Odarslövsvägen till Solbjersvägen/E22, samt från
Solbjersvägen/E22 mot Sölvegatan. I sista hand kan det bli aktuellt med
större infrastrukturåtgärder (steg 4).
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.
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Naturmiljö och biologisk mångfald
Inom planområdet ligger idag en park som heter Scheeleparken. Den
föreslås till stora delar bebyggas. En balanseringbedömning har gjorts och
det har konstaterats att de ekologiska värdena inte går att ersätta inom
planområdet. Även om en del återplantering sker så kommer de gröna
miljöerna inte att få samma utbredning. Detta kommer således att påverka
den biologiska mångfalden negativt inom planområdet.
Mark och grundläggning
En översiktlig geoteknisk och miljöteknisk undersökning har i juli 2018
upprättats av COWI AB för den privatägda marken inom planområdet. En
översiktlig geoteknisk undersökning och miljöprovtagning har 2016-09-27
upprättas av ÅF Infrastructure AB för den kommunalägda marken inom
planområdet. De delar av rapporterna som behandlar områdets geotekniska
förhållanden sammanfattas nedan. Resultaten av utredningarna
sammanfattas under avsnittet Förutsättningar.
Förutsättningar för grundläggning inom området bedöms vara goda då
jorden huvudsakligen utgörs av mycket fast lermorän.
Grundläggning bedöms kunna utföras på konventionellt sätt med hel
kantförstyvad bottenplatta, längsgående grundsulor, utbredda plattor direkt
på packad fyllning på lermorän fyllning eller naturlig lermorän efter att all
organisk jord (mulljord/torv) har avlägsnats. Kontroll av slänt stabilitet ska
utföras efter att grundläggningsmetod har bestämts.
I COWI AB:s rapport så lyfts det dock fram att det i en av undersökningspunkterna i planområdets nordvästra del (undersökningspunkt CW01), på
cirka 3,5 meters djup under markytan, påträffats ett ca 1,5 meter
lermoränsskikt med en hållfasthet som bedöms vara extremt låg.
Framtagna undersökningar är av översiktlig karaktär. När framtida
byggnaders utformning och exakta läge är bestämda ska kompletterande
geotekniska undersökningar utföras för att bättre klarlägga jordlagerföljd
och jordlagrens tekniska egenskaper för varje enskilt objekt.
Markradon
Vid normalriskmark ska byggnader utföras radonskyddade. Vid
högriskmark ska byggnader utföras radonsäkrade.
Markföroreningar
ÅF Infrastruktur AB (ÅF) har på uppdrag av Lunds Kommun utfört en
miljöteknisk markundersökning på del av fastigheten Helgonagården 8:1 i
Lund. En översiktlig miljöteknisk markundersökning har i juli 2018
upprättats av COWI AB för den privatägda marken inom planområdet.
Resultaten av utredningarna sammanfattas under avsnittet Förutsättningar.
Att sanering av förorenad mark ska utföras innan startbesked för uppförande
av nya byggnader eller ianspråktagande av befintliga byggnader för nytt
ändamål ges regleras med planbestämmelse.
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Stadsbild och stadssiluett
Planförslaget innebär en förändring av områdets stadsbild. De urbana
kvaliteterna inom planområdet kommer att utvecklas i samband med ett
genomförande detaljplanen. Detta innebär bl.a. att området kommer att vara
mer attraktivt att uppehålla sig i och att långsamt röra sig igenom.
Planförslaget innebär en förändring av stadsiluetten. De höga byggnader
som föreslås i området, kommer att ge ett mindre avtryck på Lunds
stadssiluett.
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 bebyggelsens skuggning har studerats. Vårdagjämning 21
mars kl.10, 12 och 16 samt sommarsolståndet 21 juni kl. 10, 12 och 16.
På bilderna nedan så redovisas skuggförhållandena vid vårdagjämning. På
morgonen vid vårdagjämning står solen lågt och både gårdar och allmänna
platser är till stora delar skuggade. Gammahuset, Delta 5 och IKDC skuggas
av den nya bebyggelsen. Klockan 12:00 vid vårdagjämning så är
solförhållandena goda på Idépromenaden öster om hotellet.
Solförhållandena är även goda på hotellets gård, öster och väster om
studentbostadshuset och på den nordöstra delen av Ideontorget.
Gammahuset och byggnaden Delta 5 skuggas av den nya bebyggelsen. Kl
16:00 så är huvuddelen av de allmänna platserna och innergårdarna
skuggade. Solförhållandena är dock goda på den norra delen av Ideontorget
och på delar av den stora innergården söder om Ideongatan.

Förslag vårdagjämning kl 8:00

Förslag vårdagjämning kl 12:00

Förslag vårdagjämning kl 16:00
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På bilderna nedan redovisas skuggförhållandena vid sommarsolståndet. På
morgonen vid sommarsolståndet den 21 juni kl 8:00 så är solförhållandena goda
på stora delar av Ideontorget och Ideongatan. Solförhållandena är även goda på
hotellets gård, på gården söder om den föreslagna nya bebyggelsen utmed
Ideongatan och på de södra delarna av Idépromenaden. De norra delarna av
Idépromenaden och de södra delarna av Ideontorget ligger i dock skugga. Den
norra delen av IKDC och Gammahuset kommer att skuggas av den nya
bebyggelsen. Klockan 12:00 så är solförhållandena på den norra sidan av
Ideontorget och Ideongatan mycket goda. Solförhållandena är också mycket goda
på Idépromenaden och på gårdarna söder om Ideontorget och Ideongatan.
Gammahuset kommer dock att skuggas av den nya bebyggelsen. Klockan 16:00
så är solförhållandena goda på stora delar av Ideontorget och Ideongatan. Större
delen av Idépromenaden är dock skuggad. Byggnaden Delta 5 skuggas delvis av
den nya bebyggelsen.

Förslag sommarsolstånd kl 8:00

Förslag sommarsolstånd kl 12:00

Förslag sommarsolstånd kl 16:00

Vindförhållanden
Området är högt beläget i staden Lund. Det är därför starkt utsatt för alla
förekommande vindriktningar. Dominerande vindriktning är sydväst till
väst, och förekommer mest sommar, höst och vinter.
Ideontorget och Ideongatan utgör ett brett och utsträckt rum som är
orienterat i östvästlig-riktning. Här riskerar vindhastigheterna att bli höga.
Vindens påverkan kan dämpas genom åtgärder såsom omsorgsfull
fasadutformning, husens inbördes placering, skärmtak och vindskärmar vid
entréer och hållplats/torg samt plantering av vindbromsande träd och
häckar/buskar längs gatan.
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Princip för hur man genom horisontell skärm eller dylikt kan minska effekten av att
vind från hög höjd förs ner i markplanet.

Generellt ska vid gestaltningen av bebyggelsen särskilt beaktas kraven på
vinddämpande åtgärder, speciellt gäller detta beträffande kvarterens västoch sydfasader samt takens utformning. Skärmtak och lodräta vindfång vid
entréer samt vertikal grönska utgör betydelsefulla fasadkomplement för en
god vinddämpning i området.
Hälsa och säkerhet
En bedömning av lämplig markanvändning med hänsyn till hälsa och säkerhet har
utförts av Sweco. Bedömningarna beskrivs i ”PM - Riskutredning Ideontorget,
2018-11-07” och sammanfattas här nedan.
I PM:et hänvisas även till följande tidigare genomförda riskutredningar och
underlag:
-

-

PM Riskutredning av verksamheter som kan påverka människors hälsa
och säkerhet, Studentkåren 4, Lund, 2017-12-06, Sweco.
Riskutredning av verksamheter som kan påverka människors hälsa och
säkerhet, Röda stråket, Akademiska Hus AB, Lund. DGE Mark och
Miljö 2016-06-01.
Riskutredning av verksamheter som kan påverka människors hälsa och
säkerhet, underlag till ramprogrammet för Norra universitetsområdet i
Lund, Akademiska hus AB, Kävlinge. Wuz risk consultancy AB 2014-1120.
Mejlkorrespondens med företagen Glycoprobe AB 2012, Camurus 2010
och 2018, Ramidus AB 2012, BioInvent AB 2012 (samt riskutredning
2015), och Probi AB 2012)
Samtliga tillstånd för brandfarliga och explosiva varor inom kvarteret
Syret
Platsbesök och intervju med fastighetsvärd, Wihlborgs, 2018-04-24.
Brandskyddsdokumentation och brandritning, 2015-04-22, Firetech
engineering AB.
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Identifierade riskkällor för området är:
A. Aerosollaboratoriet i IKDC
B. Kvarteret Syret
C. V-husets brandlaboratorium
D. Kemicentrum
E. Naturgasledning under mark
F. Scheelevägen, transport av farligt gods

2

3

4

5

6
7

1

Karta ur PM - Riskutredning Ideontorget, 2018-08-10. Avstånd till riskkällor har
markerats och enskilda byggnadsvolymer har numrerats.

Norr om planområdet bedrivs det verksamheter som hanterar kemikalier,
brandfarlig gas, lösningsmedel och biologiskt material, i form av forskning
på läkemedel. Verksamheterna bedrivs av 5 olika företag som alla är
förlagda i samma byggnad, Gammahuset. Som underlag för
riskinventeringen av Gammahuset har ansvarig fastighetsvärd intervjuats.
Dessutom har olika inventeringslistor som gjorts sedan tidigare samt
tillstånd för brandfarliga och explosiva varor granskats. Utöver detta har
respektive företag kontaktats i syfte att få uppdaterad information om
verksamheten. I Gammahuset hanteras olika mängder brandfarlig vara
utspritt inom byggnaden. Den totala mängden understiger 3 m3. Nordöst om
det nya området finns en mindre förvaring för brandfarlig gas och ett hus för
förvaring av brandfarlig vätska. Öster om huset för brandfarlig vätska ligger
Delta 5, där det förvaras brandfarlig vätska klass 1. Söder om Gammahuset
finns det en neutraliseringskammare som måste flyttas för att göra plats för
det nya kontorshuset.
Öster om planområdet bedrivs ingen farlig verksamhet som påverkar
planläggningen av detta område.
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Söder om planområdet finns aerosollaboratoriet i IKDC och en förskola.
Aerosollaboratoriet bedriver forskning om aerosoler och gas. Där hanteras
även brandfarlig vätska i begränsad omfattning.
Nordväst om planområdet ligger Kemicentrum. Enligt tidigare genomförd
riskanalys finns det ett skyddsavstånd från kemicentrums östra del till ny
bebyggelse på 50 meter.
Söder om planområdet är V-husets brandlaboratorium beläget. Tidigare
utredningar, visar att avståndet till det nya området innebär en
tillfredställande riskreduktion.
Av de fem riskkällor som identifierats medför två av dem krav på åtgärder,
aerosollaboratoriet och kvarteret Syret. Brandfarlig vara i aerosollaboratoriet
medför ytskiktskrav på tillkommande bebyggelse. I Kvarteret Syret finns
det ett brandfarlig-gaslager, två brandfarlig vätska-lager, en
neutraliseringskammare och diverse hantering av brandfarlig vara inom
Gammahuset. Utgångspunkten för riskutredningen är att brandfarlig vara
inom Gammahuset ska förvaras i brandklassade skåp (EI 60), egna
brandceller, inkluderat brandcellens alla fyra väggar (EI 60) eller liknande
avskiljning. Med den information som finns tillgänglig i dagsläget går det
inte att säga att kravet ovan uppfylls i hela huset. Åtgärderna föreslås vidtas
innan detaljplanen antas. Den aktuella riskutredningen föreslås revideras
med uppgifter om att åtgärderna har utförts inför detaljplanens antagande.
I PM - Riskutredning Ideontorget, 2018-11-07, rekommenderas att följande
åtgärder genomförs inför byggnationen av de nya byggnaderna
(kommentarer till hur åtgärderna kommer att säkerställas i kursiv):
- Fasadbeklädnad på byggnad som ligger inom 9 meter från
aerosollaboratoriets förvaring av brandfarlig vara ska uppfylla lägst
klass A2-s1,d0, oberoende av byggnadsklass. Detta regleras med
planbestämmelse.
- Gaslagret utanför Gammahuset ska placeras minst 3 meter från
närliggande bebyggelse eller avskiljas brandtekniskt i lägst klass EI 60.
- Brandfarlig vara i Gammahuset ska avskiljas brandtekniskt EI 60.
Brandklassningen kan göras antingen i Gammahuset eller i motstående
byggnads yttervägg. Brandfarlig vara i Gammahuset ska avskiljas
brandtekniskt innan detaljplanen antas.
- Luftintagen på hus 2, 3, 4 och 5 bör placeras på sida som vetter bort från
Gammahuset i syfte att minska risken att dålig lukt tas in i byggnaderna.
Detta regleras med planbestämmelse.
- Neutraliseringskammaren flyttas så att den är belägen minst 8 meter från
de nya byggnaderna. Förslagsvis förflyttas den till kemicentrum, där
man i dagsläget bedriver liknande verksamhet. Flyttas inför byggnation
av hus 2 och 3.
- Fasaderna på hus 6 och 7 som vetter mot Scheelevägen och som är inom
10 meter klassas i EI 30. Detta regleras med planbestämmelse.
I PM - Riskutredning Ideontorget, 2018-11-07, utreds även konsekvenserna
av olycka med farligt gods på Scheelevägen. I utredningen konstateras att
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det enligt Lunds kommuns strategi för bebyggelseplanering intill
rekommenderade färdvägar för farligt gods kan där förekomma transport av
farligt gods på Scheelevägen, som ligger intill detaljplaneområdet.
Sannolikhet och konsekvens för olycka med farligt gods behandlas i
riskanalysen för norra campus daterad 2014 och utförd av Wuz risk
consultancy AB. Sannolikheten för en olycka med farligt gods bedöms vara
låg eftersom en sådan olycka kräver flera samtida fel (en olycka med stort
våld som orsakar brand eller läckage i kombination med en extern brand
som sprider sig till lasten). Dessutom bedöms det i rapporten vara troligt att
antingen föraren eller räddningstjänsten släcker en sådan brand innan skada
uppstår på närliggande bebyggelse. I rapporten bedöms konsekvensen av en
sådan brand begränsas till ett avstånd om 10-15 meter från fordonet.
Fasaderna på hus 6 och 7 (se kartan ovan med numrerade byggnadsvolymer)
ligger på ungefär 10,50 respektive 9,25 meter från plats där en olycka med
farligt gods skulle kunna inträffa. Avstånden mellan husen och plats för
olycka är inte uppenbart tillfredställande för att konsekvensen av en olycka
med farligt gods ska kunna bortses ifrån med stöd av tidigare gjord
riskanalys. Det föreslås därför att de nuvarande skyddsavstånden
kompletteras med ytterligare säkerhetshöjande åtgärder av typen
stängda fönster i fasad, förstärkt yttervägg eller liknande. Fasaderna på hus
6 och 7 som vetter mot Scheelevägen och som är inom 10 meter klassas i
brandteknisk klass EI 30. Med planbestämmelse regleras att ytterväggar ska
uppfylla brandteknisk klass EI 30. Fönster ska utföras i brandteknisk klass
EW 30 samt att fönster i brandteknisk klass endast får vara öppningsbara
med verktyg, nyckel eller dylikt.
Vägtrafikbuller
En trafikbullerutredning har 2018-06-11 utförts av Ramböll. Av utredningen
framgår att det med mindre åtgärder finns goda förutsättningar att uppföra
kontor, hotell och bostäder som innehåller gällande riktvärden.
Riksdagen har i förordning (2075:276) om trafikbuller vid bostadsbyggande
antagit riktvärden utomhus vid nybyggnad av bostäder, gällande från 1 juni
2015. Från den 1 juli 2017 har regeringen beslutat om en höjning av
förordningens ursprungliga riktvärden med 5 dB(A). Bostäder bör därför
lokaliseras så att följande nivåer ej överskrids:
Utomhus vid fasad - 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå*
Utomhus vid uteplats - 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå
Utomhus vid uteplats i anslutning till bostad - 70 dB(A) maximal ljudnivå**
*Om 60 dB(A) ändå överskrids bör minst hälften av alla bostadsrum i en bostad vara vända
mot en sida där 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och där 70 dB(A)
maximal ljudnivå inte överskrids under nattid 22.00-06.00.
**Om 70 dB(A) ändå överskrids bör nivån inte överskridas med mer än 10 dB och max 5
ggr/timme under dagtid 06.00-22.00

Med uteplats avses ett särskilt avgränsat område i närhet till bostad.
Uteplatser till bostäder kan vara såväl balkonger och anordnade platser på
egen tomt eller på en gemensam yta.
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Bebyggelseförslaget uppfyller kraven i trafikbullerförordningen om buller
vid fasad utomhus med avseende på inomhusmiljö vid bostäder. Därmed
kan bebyggelsen utformas fritt med planlösningar utan att anpassas för
buller. Vid flera bostadsfasader dock överskrids riktvärdet för ljudnivå vid
uteplats. Lösningar för att klara ljudnivåer vid uteplats kan behöva studeras
vidare, liksom eventuell lokalisering av en gemensam uteplats inom
bostadstomten där ljudnivån klarar riktvärdena.
Med planbestämmelser regleras därför att minst en uteplats (kan vara
gemensam) i anslutning till byggnaden ska ha högst 50 dBA ekvivalent
ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. Med hänsyn till att bostadstomten
och friytan är begränsad så regleras även att en eller flera större takterrasser
ska anordnas. Detta för att tillgodose bostädernas behov av friyta (plan- och
bygglagen 8 kap 9 §)
Balanseringsprincipen
Balanseringsprincipen ska tillämpas för den kommunalägda marken inom
planområdet. För Scheeleparken så har därför en s.k.
balanseringsbedömning påbörjats där även parkens ekologiska värden
bedöms. Granskningshandlingarna för detaljplanen kommer att kompletteras
med resultatet av balanseringsbedömningen och de åtgärder som föreslås.
Det finns en skulptur i parkens västra del som behöver flyttas inför
exploatering. I samband med utbyggnaden av Beta 6-7 anlades en
fördröjningsdamm i den nordvästra delen av fastigheten Vätet 1. Denna
kommer också att behöva flyttas inför exploatering.
Sociala konsekvenser
God bebyggd miljö
Planförslaget innebär att befintliga markparkeringar och en befintlig grönyta
med låga vistelsevärden kan omvandlas och användas för nya byggnader
med blandad användning och med lokaler i bottenvåningarna. Detta ger
förutsättningar för en mer upplevelserik och befolkad plats som bl.a. kan
bidra positivt till områdets attraktivitet och upplevelsen av trygghet.
Tillgång till rekreativ miljö
LTH parken ligger ca 100 meter väster om planområdet och Forskarparken
ligger ca 450 meter söder om planområdet. De båda parkerna ligger alltså
inom gångavstånd från planområdet. I takt med att områdena förtätas enligt
framtagna ramprogram så föreslås Forskarparken byggas om och tillföras
funktioner som ger högre rekreativa värden.
Befolkning och service
Förslaget innebär en förtätning av staden, vilket ökar underlaget för stadens
service. Planförslaget innebär ett stort tillskott av blandad bebyggelse med
tonvikt på kontorslokaler som föreslås byggas kring en spårvagnshållplats
som kommer att utgöra en viktig kollektivtrafiknod i området. Detta innebär
framförallt att dagbefolkningen och flödena till och från området kommer
att öka. Den föreslagna bebyggelsestrukturen avser dessutom verka för att
synliggöra områdets service genom att t.ex. entréer och olika typer av
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lokaler placeras utmed de allmänna platserna. Flödet av människor på
Ideontorget och Ideongatan bedöms på sikt också att öka i takt med
utbygganden av Brunnshögsområdet.
Barnperspektivet
Ideon och Pålsjö företagsområde och LTH bedöms endast användas av barn
i liten utsträckning. I planområdet ingår dock allmänna stråk och platser
som kan komma att användas av barn. I planförslaget föreslås bostäder för
studenter och lokaler för centrumverksamheter. Eftersom de planerade
bostäderna avses hyras ut till studenter bedöms det vara begränsat med barn
som kommer att bo i området. Detaljplanen reglerar dock inte bostadstyp.
Det finns intressekonflikter mellan önskemål om hög täthet och friytor
utomhus som kan ge möjlighet till goda lekmiljöer för barn.
Detaljplanen kommer att ställas ut för samråd och granskning. Berörda
sakägare ges då tillfälle att yttra sig över planförslaget. Det ingår inte i
planprocessen att hålla samråd särskilt riktade mot barn.
Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov och
situation i enlighet med barnkonventionen tagits.
Tillgänglighet
Genomförande av planen innebär att kravet på god tillgänglighet och
användbarhet för funktionshindrade kan uppnås. 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.
Säkerhet och trygghet
Planförslaget ger förutsättningar för mer upplevelserika och befolkade
platser som bl.a. kan bidra till att området upplevs tryggare och mer
attraktivt.

STADSBYGGNADSKONTORET I LUND

Ole Kasimir
planchef

Daniel Wasden
planarkitekt
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