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Vad är en detaljplan?
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Detaljplanen styr hur mark- och vattenområden får användas och utformas för
ett geografiskt avgränsat område. En detaljplan består av plankarta,
planbeskrivning och illustration. Plankartan är juridiskt bindande.
Planbeskrivningen och illustrationen, som inte är juridiskt bindande, förklarar
plankartans innebörd.

Planprocessen

Planprocessen regleras av plan- och bygglagen, PBL. I processen prövas om den
föreslagna förändringen är lämplig utifrån läge, markens beskaffenhet och
behov. Allmänna och enskilda intressen ska vägas mot varandra.
En detaljplan kommuniceras med berörda myndigheter och allmänhet under
samråd och granskning innan den antas. Både under samråd och granskning
finns tillfälle att skriftligen yttra sig över förslaget. Ett eventuellt överklagande
sker efter att planen har antagits.
Detaljplaneprocessen är en demokratisk process, där bland annat beslut om
planuppdrag och antagande av detaljplanen fattas av kommunens politiker.
Detta planförslag är nu i samrådsskede.

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

Förnamn Efternamn
Ole
Kasimir
/Planchef
Titel
Planchef
Planavdelningen, Stadsbyggnadskontoret i Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se
Bilder och illustrationer tillhör stadsbyggnadskontoret om inget annat anges.
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Planens syfte är att planlägga kommunal mark för bostäder inom Centrala
Brunnshög, men även möjliggöra lokaler och kontor, parkeringshus/
mobilitetshus samt parkytor för rekreation och dagvattenfördröjning.

Marken saknar detaljplan idag. Marken har varit ianspråktagen för parkering
och kontorspaviljonger men verksamheten är inte kvar. Marken består av asfalt
och jordupplag och är delvis omgärdat av stängsel.
Kommunen äger all mark inom planområdet och markanvisning ska ske enligt
kommunens markpolicy genom jämförelseförfarande, markanvisningstävling
eller direktanvisning.

Konsekvenserna av planförslagets genomförande blir att Brunnshögs
entrébebyggelse utvecklas. Planförslaget innebär att området får liv och gatorna
som leder till Brunnshögstorget kan byggas klara, och det stärker attraktiviteten
i helhetsmiljön i Brunnshögs centrum. Nya kontor, lokaler för service,
vårdboende och 250-370 nya bostäder möjliggörs i kollektivnära läge.
Genomförandet av planen bedöms inte leda till olägenhet enligt vad som avses i
2 kap. 9 § PBL.

De allmänna intressena att möjliggöra en blandad stad, öka bostadsbyggandet,
att anlägga attraktiva allmänna ytor och länka ihop områden för en trygg och
levande stad kan uppnås med denna detaljplan. Stadsbyggnadskontorets
bedömning är att det inte finns några motstående intressen.

Planområdets area: 2,4 ha
Antal/BTA bostäder: (totalt inklusive vårdboende) 250-370/ 25000-30000 m2
varav BTA offentlig service: (ca 60 vårdboende) 4 300 m2
alternativt BTA kommersiell service/kontor: ca 500-12 100 m2
Allmän plats gata/torg/park area: 2 700/1 000/3 500 m2, totalt 7 200 m2
Antal bilplatser i mobilitetshus: ca 340 (ca 10 000 m2 BTA)
Antal cykelplatser: 900

Inledning
Planens syfte

Planens syfte är att planlägga kommunal mark för bostäder, kontor och service.
Planområdet kan komma att innehålla 250-370 bostäder med inslag av service,
handel och kontor. Det aktuella området är ca 2,4 ha stort och är beläget i
sydvästra hörnet av Centrala Brunnshög, omgärdat av gatorna Odarslövsvägen,
Solbjersvägen och Vetenskapsgatan, samt att det inkluderar Patentgatan.

Planförfarande

Standardförfarandet kan tillämpas. Förslaget till detaljplan är förenligt med
fördjupning av översiktsplan för Brunnshög och länsstyrelsens
granskningsyttrande. Planförslaget bygger vidare på samma struktur och
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innehåll som omgivande kvarter och är inte av betydande intresse för
allmänheten eller av stor betydelse i övrigt, och antas inte medföra en
betydande miljöpåverkan.
Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.

Planhandlingar
-

Plankarta med bestämmelser och illustration
Planbeskrivning

Övriga handlingar
-

Grundkarta
Fastighetsförteckning
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Barnchecklista
Bullerutredning för Portkvarteren, Tyréns, 2019-12-17

Plandata

Orienteringskarta med planområde markerat

Läge och areal

Planområdet omfattar del av Östra Torn 27:2 och är beläget på Brunnshög,
nordost om korsningen mellan Solbjersvägen och Odarslövsvägen.
Planområdets yta uppgår till 2,4 ha.

Markägoförhållande

Fastigheten inom planområdet ägs av kommunen.

Initiativtagare till planen och ärendegång

Det är tekniska nämnden som har tagit initiativ till planen. Tekniska
förvaltningen har på Tekniska nämndens (TN) uppdrag begärt planläggning av
del av Östra Torn 27: 2 (sydvästra delen av Centrala Brunnshög) enligt beslut i
TN 2017-05-17.

Medverkande i planarbetet

Astrid Avenberg Rosell, planarkitekt, stadsbyggnadskontoret
Christian Wilke, arkitekt, stadsbyggnadskontoret/ Brunnshögsprojektet
Eva Dalman, projektchef, kommunledningskontoret/Brunnshögsprojektet
Börje Fennhagen, exploateringsingenjör, tekniska förvaltningen
Emelie Norén, trafikplanerare, stadsbyggnadskontoret
Viktor Edensand, trafikplanerare, stadsbyggnadskontoret
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Tidigare kommunala ställningstaganden
Översiktsplanering

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

En fördjupning av översiktsplanen för Lund NE/Brunnshög antogs av
kommunfullmäktige 2013-12-19. Detaljplanen följer översiktsplanen.

Dispositionsplan för Centrala Brunnshög

Dispositionsplan för Centrala Brunnshög

Ett program inom Brunnshögsprojektet, Dispositionsplan för centrala
Brunnshög, godkänd 2015-04-20 av den politiska styrgruppen, ger detaljerade
anvisningar för hur planområdet ska disponeras. Detaljplanen följer
dispositionsplanen.

Gällande detaljplaner

Området är inte tidigare planlagt förutom en smal remsa mot Odarslövsvägen
som är planlagd för GATA. Den ingår i detaljplanen för del av Östra Torn 27:2 m
fl., L740, som vann laga kraft 2000-12-19.
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Markanvändning och landskapsbild

Marken har tidigare använts för jordbruksändamål, men är nu helt omschaktad.
Den är delvis asfalterad för parkering och uppställningsplats för paviljonger, och
delvis fylld med extra jordmassor.

Planområdets markanvändning. Flygbild 2018.

Historik

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

Fornlämning

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

Service

Offentlig service

Östra Tornskolan (årskurs 3–9), Flygelskolan (årskurs F–5) och Delfinskolan
(årskurs F–3) är de närmaste skolorna. De ligger på ca 1,5 km gångavstånd.
Förskolan Djingis Khan och Toppens Förskola är de närmsta förskolorna på ca
1,2 km gångavstånd och det finns fler inom 1-1,5 km. Fritidshem finns på Östra
Tornsgården vid Östra Torns by, ca 1,5 km från planområdet. En ny skola är
planerad, och beslutad i skolnämnden, öster om planområdet för årskurs F-3,
storlek ca 400 elever. Möjligt uteklassrum finns i Solbjersparken (där Kojskogen
finns).
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Närmsta kyrka är Maria Magdalena kyrka som tillhör Svenska kyrkan, ca 1,2 km
från planområdet. Närmsta träffpunkt för äldre att träffa och lära känna nya
vänner och till exempel ta en fika till självkostnadspris ligger i Maria Magdalena
kyrka. Den heter Träffpunkt Östra Torn och är en del av Träffpunkt Lineros
verksamhet. Befintlig service redovisas i kartan nedan.

Utdrag ur OpenStreetMap under www.lund.se

Kommersiell service

Strax söder om planområdet på Uardavägen finns en livsmedelsbutik, och ännu
längre söderut på Spelmansvägen finns ytterligare en närlivsbutik. Inom cirka
1,5 till 2 km finns två större dagligvarubutiker, dels på Magistratsvägen och dels
på Sparta. Inom Ideon och Pålsjö företagsområde och på Sparta finns det ett
bredare serviceutbud med bl.a. banker, restauranger, frisörer samt hälso- och
sjukvårdsverksamheter.
Öster om planområdet intill Brunnshögstorget planeras för en livsmedelsbutik
och annan kommersiell service.

Trafik och gator

Riksintresse för kommunikationer; befintlig väg

Området ligger 260 meter från befintlig riksväg E22 som ingår i riksintresse för
kommunikationer, enligt 3 kap 8 § miljöbalken.

Gatunät och angöring

Planområdet är beläget norr om Solbjersvägen och öster om Odarslövsvägen.
Det finns idag möjlighet till angöring av området från Odarslövsvägen via
Patentgatan (tidigare Brunnshögsvägen) i planområdets norra kant.
Solbjersvägen är idag en huvudgata med hastighetsbegränsningen 60km/h och
ca 7000 fordon/dygn. Odarslövsvägen har hastighetsbegränsningen 40 km/h
och trafikerades 2019 av 4700 fordon/dygn.
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Planområdet ligger inom 300 meter från spårvagnshållplats Brunnshögstorget.
Spårvägen går från Lund C till ESS och trafikering beräknas starta i slutet av
2020.

Regionbuss Skåneexpress 1 som går mellan Malmö och Kristianstad stannar vid
Lund N trafikplats ca 650 m från planområdet. Planområdet ligger ca 200 m från
hållplats Brunnshög V som trafikeras av regionbusslinjerna 108 (Lund C–
Odarslöv–Gårdstånga), 166 (Staffanstorp–Lund C–Södra Sandby) och 169 (Lund
C–Lund Brunnshög–Malmö). Även stadsbusslinje 20 (Lund C–ESS) trafikerar
hållplats Brunnshög V. 300 m Öster om planområdet ligger hållplats Solbjer som
trafikeras av regionbuss 166. Busslinjerna erbjuder hög turtäthet under
vardagarna.

Gång-, cykel- och motortrafik

I planområdets västra kant längs Odarslövsvägen löper en gång- och cykelbana
som går ner i tunnel under Solbjersvägen invid cirkulationsplatsen.

Parkeringsnorm och parkering

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

Teknisk försörjning
Dagvatten

Planområdet ligger högt i terrängen på vattendelaren mellan Kävligeåns och
Höje ås avrinningsområden.
Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram Dagvattenplan för
Lunds kommun, antagen av kommunfullmäktige 2018-03-22.

Planområdet ingår i huvudavrinningsområdet Kävlingeån. Enligt
dagvattenplanen är Kävlingeån mindre känslig för ökad vattenföring men
känslig för närsalter samt mycket känslig för föroreningar. Enligt
Vattenmyndighetens beslut om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för
ytvatten har Kävlingeån otillfredsställande ekologisk status med kravet att
uppnå god ekologisk status 2027. Den kemiska ytvattenstatusen (exklusive
kvicksilver) är bedömd som god.

Markens beskaffenhet

Översiktlig geoteknisk undersökning är utförd 1993 av K-konsult. Under
fyllnadsmassor och det mullhaltiga ytlagret, ca 0,2-0,5 m utgörs de dominerande
jordarterna av lermorän med varierande inslag av sand-silt-lera. Jordlagren i
området är genomgående mycket täta och grundvattenytan tar tid att mäta.
Undersökningen visar små geotekniska problem och planarbetet kan ur
geoteknisk synpunkt utföras med stor frihet.
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Planområdet ligger inom VA SYD:s verksamhetsområde för VA. VA-ledningar
finns i befintliga huvudgator, Odarslövsvägen och Solbjersvägen.

Övriga ledningar

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

Hälsa och säkerhet
Farligt gods

Planområdet ligger minst 260 meter från rekommenderad färdväg för farligt
gods. Planområdet ligger utanför uppmärksamhetsavståndet 120 meter
enligt ”Bebyggelseplanering och farligt gods - Strategi för bebyggelseplanering
intill rekommenderade färdvägar för transport av farligt gods, antagen av
byggnadsnämnden 2015-11-19”. De rekommenderade skyddsavstånd som
redovisas i denna rapport har tagits fram med en fördjupad riskbedömning och
kan således användas vid utformning av planer utan att det finns behov av
ytterligare riskanalyser.

Buller

Av översiktlig bullerkartläggning 2016 framgår att planområdet är stört av
trafikbuller.
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Tyréns AB har på uppdrag av Lunds kommun utfört en trafikbullerutredning för
fastigheten Östra Torn 27:2 (Portkvarteren), Lund, i samband med ny detaljplan.

Riktvärden för trafikbuller utomhus vid bostäder

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

Markradon

Planområdet ligger inom normalriskområde för radon, på gränsen till
högriskområde. (Normalriskmark 10-50 kBq/m3 och högriskmark >50
kBq/m3.)

Översvämning och skyfall

Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram Översvämningsplan för
Lunds kommun, antagen av kommunfullmäktige 2018-03-22.
Flödesriktningen vid ett 50-årsregn eller 100-årsregn är rakt norrut inom hela
planområdet.

Undersökning om planen kan medföra en betydande miljöpåverkan
Stadsbyggnadskontoret bedömer med vägledning av miljöbedömningsförordningen (2017:966) att planförslaget inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 5-8 §§ miljöbalken, MB. Det
innebär att miljöeffekterna inte behöver redovisas i en strategisk
miljöbedömning enligt 6 kap MB utan det är tillräckligt att redovisningen är
integrerad i planbeskrivningen.
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Övergripande karaktär och disposition

Planens syfte är att planlägga kommunal mark för framför allt bostäder men
även möjliga lokaler och kontor, parkeringshus/mobilitetshus samt parkytor för
rekreation och dagvattenfördröjning.
•
•

Kvartersmark för bostäder, centrumverksamhet och kontor
Allmän platsmark för park, torg och gata

Markanvändning, bebyggelse och stadsbild

Planområdet ligger intill de attraktionspunkter som skapas med
koncentration kring spårvagnshållplatserna, torget och parken.

Centrumetablering vid spårvagnshållplatsen och målpunkter/attraktionspunkter i Centrala
Brunnshög, ur Dispositionsplan för Centrala Brunnshög.

Strukturbildande element ur Dispositionsplan för Centrala Brunnshög

Planområdet berörs av flera strukturbildande element. Det ligger nära
Brunnshögstorget (1. stadsdelstorget), Patentgatan (4. alléerna), Inre gröna
miljöer (5.) Solbjersvägen (7.) och Odarslövsvägen (8.).

Brunnshögstorget angränsar till planområdet. Det ska bli ett stadsdelstorg kantat
av byggnader med bostäder, kontor, allmänna funktioner och handel.
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Principen för bebyggelsen är att flerbostadshus ska byggas kring planområdets
kanter med entréer ut mot gatorna och radhus ska ligga inne i mitten med
entréer från de gröna passagerna. Alla bostäder ska ha tillgång till en
bullerskyddad bostadsgård.

Vy från öster.

Vy från sydost Illustrationer: Brunnshögsprojektet
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Vy från nordväst. Illustrationer: Brunnshögsprojektet

Kvarterens byggrätter, förutom byggrätten för parkerings-/mobilitetshus, har
fått användningen bostäder (B) och ska kunna innehålla bostadshus med
möjlighet till lägenheter av varierande storlek samt radhus. I del av kvarteren
ska kommersiell lokal vara möjlig , företrädesvis i hörn mot gator, och dessa
delar ges planbestämmelsen bostäder med centrumverksamhet i
bottenvåningen (BC1).

I en del av ett kvarter är byggrätten anpassad efter att ett vårdboende ska vara
möjligt och har planbestämmelsen bostäder, vård och centrumverksamhet
(BDC). Alternativt kan hela byggrätten även utnyttjas för verksamheter som
ryms under användingen Centrumverksamhet. I byggrätterna mot
Solbjersvägen, med möjlig direktingång från parkerings-/mobilitetshuset, är
byggrätterna bredare för att även kontor ska bli möjliga. Där är
användningsbestämmelsen bostäder och kontor med möjlighet till
centrumverksamhet i bottenvåningen (BKC1). Byggrätter med möjlighet till
centrumverksamhet i bottenvåningen har också en planbestämmelse om att
bottenplan i huvudsak ska ges sådan höjd att lokaler kan inredas.

Mot gatorna ska förgårdsmarken bli 2,0 meter. Några kvarter ska få varierad
förgårdsmark, 1,0 meter förgårdsmark mot gränden. Framför bostadshuset för
vårdboende är förgårdsmarken bredare för att en bilplats ska rymmas.
Förgårdsmarken får inte förses med byggnad. Det förutsätts att, där så är
möjligt, cykelparkering ordnas på en del av förgårdsmarken. Huvudbyggnader
ska i huvudsak placeras i förgårdslinjen (p). Komplementbyggnader är tillåtna
på bostadsgårdarna med några få undantag, där luftigheten har prioriterats.

Byggrätter för flerbostadshus och kontor regleras med högsta byggnadshöjd
som därmed medger brutet tak eller indragen övre våning och därmed extra
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ytor för bostäder. För en del byggrätter gäller att våning över 4 våningar eller
över 13 meter beräknat mot gårdssida ska vara indragen minst 2,5 meter och
frontespis får undantagsvis uppföras. Detta skapar förutsättningar för att
gårdarna inte ska bli alltför skuggiga och det ger variation och förhoppningsvis
fasader och tak med olika utformning.

Varierade flerbostadshus. LKF, Explorion, Södra Brunnshög. Ill: Liljewalls arkitektkontor.
För flertalet byggnader ska gälla att fasadmaterial i huvudsak ska vara i ljus
kulör mot gård och gata (f2). Särskilt vintertid behöver gårdarna och grändernas
fasader reflektera himmelsljuset ner till marken så att det känns ljust där.
Genomgående bostadsentréer så att trapphuset kan nås från kvarterets utsida
och insida ska gälla många byggrätter för flerbostadshus för att underlätta för
tillgänglighetslösningar (b1).

Radhus som bestämmelse gäller för byggrätter i flera kvarter. Dessa byggrätter
är ganska fria och har en högsta byggnadshöjd som begränsning. Det vertikala
uttrycket är viktigt i dessa längor av radhus. Alla bostäder ska ha egen entré
direkt från markplan (b3). Loftgång är inte tillåtet. Entréerna till radhusen
behöver byggas tillgängliga från början och detta kan lösas på flera olika sätt.
Maximalt antal bostäder är ca 370. Beräknat antal lägenheter inom planområdet
är ca 350 stycken. Dessutom 18-25 radhus, beroende på radhusens bredd. Om
de två husen längs Solbjersvägen blir kontor istället för bostäder minskar antalet
bostäder och det totala antalet bostäder blir cirka 310 stycken.

Byggrätten för parkerings-/mobilitetshus har en byggrätt som är 52,0 meter x
36,0 meter och byggnadshöjden 16,0 meter. Detta ger en möjlighet till 5-6 fulla
parkeringsvåningar, en förhöjd bottenvåning och dessutom uppstickande delar
för hiss och trapphus på taket. I bottenvåningen kan olika mobilitetsverksamheter lokaliseras och i till exempel hörnet Solbjersvägen-Vetenskapsgatan kan
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en kommersiell lokal vara lämplig. Hela byggrätten får planbestämmelsen
parkeringshus med centrumverksamhet i bottenvåningen (PC1).

Radhus mot gränden. Illustration: Brunnshögsprojektet, SBK i Lund.

I anslutning till nerfarten till gång- och cykeltunneln föreslås att en eventuell
transformatorstation (E) lokaliseras. En alternativ lokalisering kan vara i
bottenvåningen i det nordvästra hörnet inom byggrätten för parkeringshus.
Utrymme ska finnas för allmännyttig energianläggning (h) föreslås där.

Bebyggelsetäthet (nettoexploateringstal) är 1,4. Exploateringstalet är den totala
bruttoarean, exklusive garage, källare och förråd, inom föreslagen kvartersmark
samt halva omgivande, trafikförsörjande gata. Gatorna är luftiga och breda kring
planområdet vilket påverkar exploateringstalet. Beräknas exploateringstalet
bara inom planområdet blir det 1,7.

Bostadsgårdarna ska kunna innehålla plats för lek, rekreation och cykelparkering.
De ska göras så ljusa och gröna som möjligt så att de inbjuder till utevistelse för de
boende. Byggnader kring bostadsgårdar och gränden har därför fått en särskild
planbestämmelse om ljus färgsättning på fasaderna (f2). Några gårdar påverkas av
att område ska finnas för gemensamhetsanläggning för angöring och gångväg. De
gemensamhetsanläggningar som endast är för gångtrafik är 2 meter breda och de
som ska kunna tillåta att en bil kör till en handikapparkering är 3 meter breda.

Grönstruktur och offentliga rum

Planområdets bostadskvarter delas av gröna stråk; parkytor och gränder. Ytorna
har planbestämmelsen PARK och TORG. De gröna stråken ska hänga ihop med
angränsande kvarters grönstråk visuellt och tillsammans bilda ett nät genom
storkvarteren i Centrala Brunnshög.
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Park

Parkytorna ska finnas i tre sorter. I hörnet av Patentgatan och Vetenskapsgatan
ska ett öppet fördröjningsmagasin för dagvatten ligga. Ytan ska dessutom ha
karaktären av helt offentlig ”pocket park”, en nedsänkt park eller litet torg.

Nedsänkt park

Parken mitt i området är offentlig men har en mer halvprivat karaktär och ska
ha ett mycket grönt innehåll med träd, buskar och gräsmattor för invånarnas
utevistelse. Denna lilla park ska komplettera de relativt små och skuggiga
bostadsgårdarna och ge bostäderna ett fint läge. Här ska finnas möjlighet till
rekreation, att sitta i solen på kvällen och plats för lek för små barn.

Park/gröning mitt i området

Den tredje parkytan ska ligga mot
cirkulationsplatsen och innehålla gångvägar
samt slänten ner mot gång- och cykeltunneln.
Den ska innehålla höga kraftfulla träd, en
blandning av snabbväxande och städsegröna
träd och buskar som ger en känsla av ökat
avstånd mellan bostäderna och trafikplatsen.
Trädskärm mot trafikplatsen
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Torg och platser

Enligt kvalitetsriktlinjer för Centrala Brunnshög ska gröna
passager korsa kvarteren. Gränderna är dessa gröna
passager och ska endast användas för gång-, cykel- och
behörighetstrafik. De får planbestämmelsen TORG för att
det ska vara möjligt att angöra mobilitetshuset samt
undantagsvis angöra med fordon för tillgänglighet med
särskilt tillstånd samt sopbilar, flyttbilar och leveranser. Det
ska bli en så grön miljö som möjligt, eventuellt med
sittplatser inom TORG-ytan och planteringar i enlighet med
kvalitetsprogram för Centrala Brunnshög.

Gröna passager

Friytor, lek och rekreation

Friytorna inom planområdet är uppdelade och beskrivs ovan. Nobelparken som
ligger 250-350 meter från planområdet och är 3,5 ha stor kompletterar med ytor
för större barns lek och rekreation för alla.

Vatten

Dagvatten från planområdet ska omhändertas inom kvartersmark i möjligaste
mån. Gårdarna ska höjdsättas så att vattnet rinner till gatorna vid skyfall. Den
nordvästligaste gården är ett specialfall där det krävs en särskild passage för
skyfallsvatten från gården. Planbestämmelse om läge för denna gör att
byggnaderna kan höjdsättas naturligt och tillgänglighet kan lösas.

Principerna för lokal höjdsättning i kvarter. Gården ska
höjdsättas högre än omgivande gator. Det ger tillgänglighet
från gården och naturlig avrinning.

På allmän plats ska regnvatten ledas till
dagvattenbrunnar och fördröjas i fördröjningsmagasinet i nordöstra hörnets
parkyta.

Höjdsättningen är sådan att regnvatten ska rinna norrut inom planområdet och
vid skyfall ska vatten breddas norrut i det grönstråk som ska leda från
Patentgatan och till Kunskapsparken. Undantaget är marken öster om
byggnaderna i sydvästra hörnet ner mot gc-tunneln. Här kommer vattnet att
bräddas ner i tunneln och fördröjas där vid kraftiga regn.
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Gatunät, angöring och in-/utfarter

Grundläggande idé är att gatorna kring planområdet har motortrafik och
gränden är för gående och cyklister. Solbjersvägen och Odarslövsvägen är
huvudgator som bär motortrafiken till och från Brunnshög, de föreslås en
hastighetsbegränsning på 40 km/h. Norr och öster om området finns
lokalgatorna Patentgatan och Vetenskapsgatan. Här ges biltrafiken relativt hög
framkomlighet för att tillgodose behov för leveranser och handel.
Hastighetsbegränsningar för de båda lokalgatorna föreslås blir 30 km/h.

Grändens och torgytornas karaktär

Gränden
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Gränden, som har planbestämmelsen (Torg), ska bestå av ca 7,0 meter bred
allmän platsmark och 1,0 eller 2,0 meter förgårdsmark på ömse sidor. Endast
behörighetstrafik tillåts i gränden. I gränden får leveranser av varor till
äldreboendet ske, flyttbilar får undantagsvis köra samt fordon med särskilt
tillstånd.

Patentgatan ingår i planområdet. Denna gata ska ha en centralt placerad refug
med trädrad för att minska vinden som kan bli besvärande i denna öst-västliga
16,9 meter breda gata.

Patentgatan

Angöring ska inte ske inne på bostadsgårdarna. Endast handikappfordon med
särskilt tillstånd får köra till särskild parkeringsplats, ca 25 meter från entréer.
För att möjliggöra angöring inom 25 meter från entré har några gångvägar och
angöringsvägar till möjlig plats för handikapparkering reserverats för
gemensamhetsanläggningar för just detta. Angöring kan eventuellt ske med
korttidsplatser, parkeringsfickor, på Odarslövsvägen och på Solbjersvägen.
Infart till mobilitetshuset kan bara ske från gränden via Vetenskapsgatan.
Huvudsaklig angöring och parkering ska ske i mobilitetshusen, både det inom
planområdet och i mobilitetshuset tvärs över Odarslövsvägen. Infarter tillåts
inte till fastigheterna annat än via gränden.
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Grändens geometri har prövats med körspår.

Kollektivtrafik

Planområdet ligger 300 meter från spårvagnshållplats Brunnshögstorget.
Spårvägen går från Lund C till ESS och trafikering beräknas starta i slutet av
2020. I likhet med idag trafikeras hållplats Brunnshög V av regionbuss 108, 166
och 169. Hållplats Lund N trafikeras av Skåneexpress 1.

Gång- cykeltrafik

Såväl huvudgatorna som lokalgatorna förses med separata gång- och cykelbanor
på båda sidorna av varje gata. Dessa gång- och cykelbanor nås från gränden samt
via en gångväg i sydvästra delen av planområdet samt en gångväg i nordöst som
kopplar området till Brunnshögstorget. Gång- och cykelbanor görs
genomgående där in-/utfarter annars skulle korsat gång- och cykelbanan.
I gränden, som tillåter motorfordon i form av behörighetstrafik, samnyttjas
ytorna för de olika trafikslagen.

Parkeringsnorm och parkering

Gällande parkeringsnorm ska tillämpas.

För att cykeln ska bli attraktiv krävs att mycket god cykelparkering anordnas
inom planområdet. Cykelparkering i olika former med bra kopplingar ska
erbjudas såväl boende som besökare. Inom planområdet ska det därför erbjudas
cykelparkering för såväl vanliga cyklar som el- och lådcyklar.

Bilparkering ska ske i mobilitetshus inom planområdet, 20-200 meter från
bostadsentréer, eller i befintligt parkeringshus väster om Odarslövsvägen, 100300 meter från bostadsentréer. Mobilitetshusen ligger i eller i nära anslutning
till huvudgatorna. Mobilitetshuset inom planområdet har infart från gränden
som nås via Vetenskapsgatan öster om planområdet.

Mobilitetshuset inom planområdet blir ca 10 000 m2 BTA stort och kan rymma
ca 340-400 bilar. Utöver mobilitetshuset finns möjlighet för handikapparkering
inom 25m från bostadsentréer.
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Planområdet med möjliga placeringar av parkeringsplatser för fordon med särskilt tillstånd.
Radien 25 meter är markerad runt dem.

Teknisk försörjning

Geoteknik, grundläggning

Grundläggning kan enligt översiktlig geoundersökning ske utan särskilda krav
och planläggningen har inte behövt ta särskild hänsyn till detta.

El

Befintliga elledningar längs Solbjersvägen och Odarslövsvägen ska flyttas.

Ny transformatorstation kan antingen placeras i parkeringshusets nordvästra
hörn eller inom område för Transformatorstation (E) invid Odarslövsvägen och
cirkulationsplatsen.

Vatten och spill

Ledningar för vatten och spill kan i ett första skede kopplas till en
anslutningspunkt i Odarslövsvägen/Patentgatan. I ett senare skede ska
ledningar ordnas för kommande planområden norr om Patentgatan och
Brunnshögstorget. Dessa planer gör att anslutning även kan lösas norrut i
framtida ledningsstråk. Val av anslutningspunkt påverkar höjdsättningen av
dagvattenledningar inom planområdet.

Dagvatten

Dagvatten ska ledas till fördröjningsmagasin inom planområdet och därefter
norrut från Patentgatan till Kunskapsparken. Detta ledningsstråk som också ska
bli ett grönstråk/grön passage med synligt dagvatten är ännu inte planlagt. En
särskild utredning krävs för att kunna förlägga ledningarna på rätt ställe i detta
stråk så att de inte senare måste flyttas eller begränsar utvecklingsmöjligheterna
för det området. Initialt kan eventuellt en tillfällig lösning av dagvattenstråket
anläggas.
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Inom planområdet ska finnas gemensam sophantering. Det ska finnas en
centralt placerad UWS-anläggning för fyra fraktioner: ofärgat glas, färgat glas,
returpapper och metallförpackningar. Anläggningen är markerad på
planillustrationen. Det blir maximalt 70 meter från alla entréer till UWSanläggningen.

Planförslaget innehåller tre strategiskt placerade platser med områden
reserverade för gemensamhetsanläggning för sophantering (g). Dessa är tänkta
för gemensamma sopsugsnedkast och är även markerade på planillustrationen.
Sopsugsnedkasten är för fyra fraktioner: komposterbart avfall,
plastförpackningar, pappersförpackningar samt restavfall. Det blir maximalt 50
meter från entréer till sopsugsnedkasten.
Huvudledningar för sopsug kommer att gå i Vetenskapsgatan och Patentgatan.
En ledning till nedkasten i planområdet kommer att förläggas i gränden.
Transportriktningen blir mot nordväst i dem alla.

Planområdet med sophantering markerad. UWS och sopsugsnedkast och 50 m radie kring dessa.

Gemensamhetsanläggningar för sophantering är markerade med rött.
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Ledningar för fiber ska bli samförlagda med elledningar och dessa förläggs i
gränden och gatorna.

Hälsa och säkerhet
Buller

Tyréns AB har på uppdrag av Lunds kommun utfört en trafikbullerutredning för
fastigheten Östra Torn 27:2 (Portkvarteren), Lund.
Planförslaget medför ökad trafik på såväl huvudgatorna som lokalgatorna.
Solbjersvägen har idag ca 7000 fordon/dygn och Odarslövsvägen trafikerades
2019 av 4700 fordon/dygn. Beräkningarna av ljudnivåer utgår från prognoser
för trafikmängderna när Centrala Brunnshög är fullt utbyggt år 2040.
Solbjersvägen bedöms få 15000 – 20000 f/d. Odarslövsvägen bedöms få 1500018000f/d. Vetenskapsgatan och Patentgatan bedöms få ca. 3000 – 5000 f/d.

Riktvärden för trafikbuller utomhus vid bostäder

Riktvärdena som redovisas i nedanstående tabell avser frifältsvärden, dvs. en
ljudnivå som inte påverkas av reflexer vid egen fasad.

Resultat och slutsatser

Beräkningsresultatet redovisas nedan tillsammans med en sammanfattning där
resultatet jämförs med gällande riktvärden.

Ljudutbredning - beräknade maximala ljudnivåer från vägtrafik inkl fasadreflexer.
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Beräknade ljudnivåer från trafik. Utbredning i färg är inkl. reflex i egen fasad. Tabellerade värden
avser frifältsvärden och är direkt jämförbara med riktvärdena. Tabellerna avläses ”Våning / Leq /
Lmax”.

Trafikbullerförordningens grundriktvärde (Leq ≤ 60 dBA) överskrids för
fasaderna mot Solbjersvägen och Odarslövsvägen. Detta innebär att någon form
av åtgärd krävs för dessa bostäder. En sådan åtgärd kan vara att bostäderna
planeras genomgående med minst hälften av bostadsrummen orienterande mot
sida som uppfyller Leq ≤ 55 dBA och Lmax ≤ 70 dBA, vilket det görs mot
innergårdarna.
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Med utgångspunkt i bullerutredningens resultat innehåller planförslaget
planbestämmelser för att åtgärder ska utföras i planerad bebyggelse.

I de lägen där ljudnivåer överstiger 60 DBA ekvivalent ljudnivå, markerad med
(m) på plankartan, ska minst hälften av bostadsrummen i en bostad större än
35 m2 ha tillgång till en sida med ljudnivåer som är högst 55 dBA ekvivalent
ljudnivå, samt 70 dBA maximal ljudnivå mellan 22.00 och 06.00, vid fasad. Minst
en uteplats i anslutning till byggnaden ska ha högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå.

Markradon

Området ligger inom mark klassad med normalrisk för radon. Byggnad där
människor stadigvarande vistas ska grundläggas med radonskyddande
konstruktion såvida inte mätningar visar att det inte behövs.

Översvämning och skyfall

Översvämningskartering 2016, planområdet markerat med rött.

Översvämningskartering har gjorts 2016. Planområdet ligger på vattendelaren
mellan Höje å och Kävlingeån och ska avvattnas norrut.

Markhöjder och färdigt golvhöjder har studerats översiktligt för att säkerställa
att områdets höjdsättning hanterar skyfall och kan leda regnvatten norrut.
Planbestämmelse angående markhöjder finns för att säkerställa avrinning vid
kraftiga regn. En särskild planbestämmelse om passage för skyfallsvatten finns
också för att höjdsättningen ska bli bra även utifrån tillgänglighet för
rörelsehindrade.
Nedan redovisas en översiktlig preliminär höjdsättning och flödesriktning vid
kraftiga regn.
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Skiss på skyfallshantering, avrinningsriktningar.

Räddning

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

I de fall träd förhindrar tillgängligheten för räddningstjänsten krävs att
byggnaderna dimensioneras för utrymning utan räddningstjänstens medverkan.
Det innebär att trapphusen ska uppfylla lägst klass TR2, alternativt att
ytterligare en oberoende utrymningsväg ska anordnas.
Utrymning med stöd av RSYD:s stegbil stege – max 11 m höjd, kan ske upp till
våning 4 i de flesta byggrätterna inom planområdet. Brandfordon kan stå på
Vetenskapsgatan, Patentgatan, gränden och även vid parkeringsfickor på
Odarslövsvägen och Solbjersvägen. TR2-trapphus kommer att behövas i
trapphus i byggnaderna närmast Odarslövsvägen och cirkulationsplatsen vid
Solbjersvägen. Där finns ingen möjlighet att stå på gatan. Byggnader som
troligen behöver TR2-trapphus är markerade i plankartans illustration.
Utrymningsfrågan behandlas även i samband med bygglov och bygganmälan.
Tillgängligheten för räddningsfordon har kontrollerats i kvarterens inre
med ”körspår” och utformningen av gränden är anpassad.

Avvägning mellan motstående intressen

De allmänna intressena att öka bostadsbyggandet, att anlägga attraktiva
allmänna ytor och länka ihop områden för en trygg och levande stad kan uppnås
med denna detaljplan.

Planens syfte att planlägga kommunal mark för bostäder har på denna plats inte
några motstående intressen längre. Marken har varit ianspråktagen för
parkering och paviljonger, men verksamheten är inte kvar.
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Organisatoriska åtgärder
Genomförandetid

Planen har en genomförandetid på 10 år från det datum planen vinner laga kraft.
Före genomförandetidens utgång får, mot berörda fastighetsägares bestridande,
detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av
nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid
planläggningen.
Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att
rättigheter som uppkommit genom planen beaktas (4 kap 40 § PBL).

Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet.

Avtal

Markanvisning ska ske enligt kommunens markpolicy genom
jämförelseförfarande, markanvisningstävling eller direktanvisning.

Tekniska och ekonomiska åtgärder

Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar nyanläggs: ett nytt
stadsdelstorg, gatan längs spårvägen, lokalgator kring kvarteren, gröna stråk
med gårdsgator mellan kvarteren, avfallshantering, samt dagvattenfördröjning.

• utbyggnad av gator med trädplanteringar – kommunen ansvarar och bekostar
• nyanläggning av parker, gröna stråk med gårdsgator mellan kvarteren samt
dagvattenfördröjning – kommunen ansvarar och bekostar
• utbyggnad av VA nät - VA SYD ansvarar – exploatören betalar
anslutningsavgifter enligt gällande taxa

• brandvattenförsörjning – brandvatten ordnas i samråd med VA SYD

• energiförsörjningsledningar/nätstationer – Kraftringen ansvarar och avtalar
med exploatören

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

Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av gemensamma
tekniska anläggningar som inte är kommunala

Ansvar för eventuella gemensamma platser för tillgängliga parkeringsplatser tas
av de fastighetsägare som har del i gemensamhetsanläggningen.
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Fastighetsbildning

Avstyckning från Östra Torn 27:2 för att bilda fastigheter kan ske. Ska flera
kvarter utgöra en fastighet måste det finnas ett väsentligt funktionellt samband,
t.ex. en och samma bostadsrättsförening är inte tillräckliga skäl.
All mark som utgörs av allmän plats är redan belägen inom den kommunägda
fastigheten Östra Torn 27:2. Fastighetsreglering för detta behövs därför inte.

Rättigheter

De eventuella avtalsrättigheter som berör styckningslotterna, fortsätter att gälla
oförändrat efter avstyckning om inte fastighetsägare och rättighetsinnehavare
är överens om annat.
Om väsentliga behov för officiellt servitut föreligger kan detta prövas i
lantmäteriförrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988).

Område utlagt för teknisk anläggning (E), transformatorstation, kan avstyckas
och bilda en egen fastighet. Alternativt kan ledningsrätt upplåtas.
Ledningsrätt för underjordiska ledningar kan upplåtas i allmän platsmark
alternativt inom u-område på kvartersmark. Inga u-områden finns i
detaljplanen.

Rätt att lägga ner underjordiska ledningar och inrätta transformatorstationer
inom kvartersmark kan regleras med avtalsservitut mellan parterna om de är
överens.

Gemensamhetsanläggning

Område reserverat för gemensamhetsanläggning (g) på kvartersmark är inte
tvingande utan en illustration på föreslagen utbredning. Annan utformning kan
beslutas i lantmäteriförrättning. I övrigt kan gemensamhetsanläggning inrättas
om gemensamma behov uppstår inom kvartersmark.

Fastighetsindelningsbestämmelser

Några bestämmelser om fastighetsindelning bedöms inte behövas för att
detaljplanen ska kunna genomföras. Om behov uppstår, kan
fastighetsindelningsbestämmelser införas senare genom ändring av detaljplan.

Ansökan om fastighetsbildning, kostnader m.m.

Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos Lantmäterimyndigheten i
Lund att ansöka om fastighetsbildning, inrättande av gemensamhetsanläggning
eller upplåtelse av ledningsrätt. Med ansökan följer lantmäterikostnader samt
eventuell skyldighet att utge ersättning för mark eller utrymme för rättighet.
Lantmäterikostnader åläggs den som har nytta av respektive åtgärd eller annan
vid överenskommelse.
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Konsekvenser

Konsekvenser som följd av avvägningar mellan motstående intressen

Att planområdet exploateras innebär att Brunnshögs entré växer fram.
Planförslaget innebär att gatorna som leder till Brunnshögstorget kan byggas
klara och det stärker attraktiviteten i helhetsmiljön i Brunnshögs centrum. Nya
kontor, lokaler för service, vårdboende och 250-370 nya bostäder möjliggörs i
kollektivnära läge.

Konsekvenser för fysisk miljö
Landskapsbild och stadsbild

Bebyggelsen kommer att ge en portverkan både i Solbjersvägen och för
Odarslövsvägen. Denna plans genomförande kommer att bidra till att göra
Brunnshög tydligare och visa omsorgen om kopplingarna till infrastrukturen.

Flerbostadshus är placerade längs omgivande gator för att skydda gårdarna i
områdets inre. Vårdboende och plats för mobilitetshus är strategiskt placerade.
Radhusen kring gränden som svänger ger kvarteren en intim ombonad känsla.
Avvägningen mellan hög exploatering och god boendemiljö har gjorts för att
stärka boendemiljön. Boendevärdena höjs av att de gröna passagerna genom
området består både av gränder och gröningar inne i planområdet och en grön
skärm mot trafikplatsen.

Mikroklimat

Klockan 10

Den föreslagna bebyggelsens skuggning har studerats.
Vår-/höstdagjämning 21 mars och sommarsolstånd 21 juni kl. 10, 12 och 16.

Sommarsolståndet 20 juni
Klockan 10

12

16

12

16

Vår- och höstdagjämning, 20 mars och 20 september
Solstudie. Illustration: Brunnshögsprojektet
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Solstudierna visar att den centrala parken/gröningen, de gårdar som ligger intill,
vårdboendets gård samt de breda gatorna har mest sol och att delar av
bostadsgårdarna blir ganska skuggiga under stora delar av året med denna
exploatering. Begränsningen till max två- till trevåningshus i kvarterens inre gör
att solen når in i kvarteren, och de gröna passagerna blir soliga och varma nog
att vistas på under sommarhalvåret.
En översiktlig vindstudie har gjorts för Centrala Brunnshög. Den visar att den
förhärskande vindriktningen är västlig. Av vindstudien kan vi lära att det blåser
mycket i Patentgatan, Odarslövsvägen och Solbjersvägen. Det finns några platser
på Solbjersvägen i anslutning till planområdet som är för blåsiga för att stå stilla
och vänta på. När det gäller sittplatser och lekplatser är det för blåsigt i de flesta
gaturum, men lugnt på gårdarna.
Bebyggelsestruktur ska
uppdateras i
ny studie

Vindros för Lund

Ett års simulering, alla vindriktningar - Krav för torg/hållplatser

Bebyggelsestruktur ska
uppdateras i
ny studie

Ett års simulering, alla vindriktningar – Krav för sittplatser/lekplatser

Den översiktliga vindstudien ska uppdateras under planarbetet och redovisas i
granskningsförslaget.

Den översiktliga vindstudien har inte räknat med vegetation, t ex gatuträd.
Trädplantering på Patentgatan bör kunna minska vinden längs den gatan och på
Brunnshögstorget.

En mer detaljerad utredning kan göras i bygglovsprocessen och även ta hänsyn
till vegetation och detaljutformning av byggnaderna. Plantering av trädarter som
får en stor kronvolym bör prioriteras och särskilt placeras på strategiska platser
ur vindsynpunkt.
31 (38)

Grönstruktur och offentliga rum

SAMRÅDSHANDLING
PÄ 25/2017

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

Nobelparken på 3,5 ha ligger 250-350 meter från planområdets bostäder.
Grönplanens begrepp närpark, areal 1-3 ha, kan alltså nås inom rekommenderat
avstånd 300 meter och stadsdelspark på minst 3 ha kan nås inom 500 meter.

Miljökvalitetsnormer
Luftkvalitet

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken, MB, gäller för
kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon, bensen,
kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren.

Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom planområdet.
Trafiktillskottet etc. från den förändring som planförslaget innebär bedöms inte
förändra nivåerna för befintlig bebyggelse.

Vattenkvalitet

Miljökvalitetsnormerna för recipienten kommer inte att påverkas av
planförslaget. Dagvattnet från planområdet kan få förbättrad kvalité (närsalter,
metaller, näringsämnen) tack vare att dagvatten från planområdet ska ledas till
Kunskapsparken, där det fördröjs och renas innan det når recipienten.
Dagvatten ska även fördröjas inom planområdet i en liten nedsänkt park inom
planområdet.
Ett genomförande av detaljplanen och föreslagna åtgärder leder till att
möjligheterna att uppnå MKN för vatten inte försämras. Människors hälsa och
säkerhet bedöms därför inte påverkas.

Dagvatten

Dagvatten ska fördröjas inom planområdet och ett fördröjningsmagasin med
kapaciteten 300 m3 föreslås inom planområdet. Detta magasin tillsammans med
fördröjningsmagasinen i Kunskapsparken bedöms som tillräckligt för att flödena
i recipienten inte ska överskrida vattendom i dikningsföretaget Puggängarna av
1945.

Konsekvenser för hälsa och säkerhet
Risker
Farligt gods

E22 är en rekommenderad väg för transporter av farligt gods. Ingen särskild
riskutredning behövs angående farligt gods eftersom planområdet ligger utanför
uppmärksamhetsavståndet enligt RIKTSAM.
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Området ingår inte i beredskapszonen. Planområdet ligger 1500 meter från ESS.
Stadsbyggnadskontorets utgångspunkt utifrån de riskanalyser som är gjorda är
att beredskapszonen kring ESS inte är styrande vad gäller markanvändningen i
Centrala Brunnshög.

Buller

Konsekvenserna har bedömts utifrån trafikbullerutredning för fastigheten Östra
Torn 27:2 (Portkvarteren), Lund som Tyréns AB utfört.
Konsekvenserna av planförslaget är att det kan vara svårt skapa tillgång till
ljuddämpad sida för vissa bostäder vid kortsidor och hörnlägenheter, se röd
markering i figuren nedan. Här bör förråd, trapphus, wc och andra utrymmen
som ej är bostadsutrymmen placeras. Det går också att tillämpa andra tekniska
åtgärder, som t ex glasskärmar, burspråk mm för att tillgodose tillgång till
ljuddämpad sida.

Röda markeringar som visar områden där det kan bli svårt att tillgodose tillgång till ljuddämpad
sida för minst hälften av bostadsrummen. Här bör förråd, trapphus, wc och andra utrymmen som ej
är bostadsutrymmen placeras. Alternativt kan vissa tekniska lösningar såsom glasskärmar eller
burspråk anläggas för att skapa tillgång till ljuddämpad sida.
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Vid övriga huskroppar uppfylls grundriktvärdet och bostäder kan planeras fritt.
Trafikbullernivån vid samtliga fasader underskrider Leq 65 dBA, vilket medför
att små lägenheter (mindre än 35 kvm) kan planeras fritt.
Riktvärdena för uteplats (Leq ≤ 50 dBA, Lmax ≤ 70 dBA) uppfylls för alla
innergårdar. Om en gemensam uteplats anläggs i ett bullerskyddat läge kan
övriga privata uteplatser placeras fritt utan krav på bullerskydd. Med rätt
konstruktion av fasadväggar, fönster och ev. ventiler är det möjligt att uppfylla
Boverkets riktvärden för trafikbuller inomhus. Fönster, fasader och övriga
byggnadsdelar bör dimensioneras mot buller vid ett senare tillfälle när
byggnadernas utformning och planlösning är mer känd.

Etapp 1 - Bullervärden om de västra byggnaderna byggs senare än de östra

Trafikbullerförordningens grundriktvärde (Leq ≤ 60 dBA) uppfylls på de flesta
fasader, dvs. bostäder kan planeras fritt. Fasader markerade med streckad ring
är där riktvärden överskrids och där tillgång till tyst sida bör finnas. Det kan
också bli svårt att uppfylla riktvärdena för uteplats (Leq ≤ 55 dBA, Lmax ≤ 70
dBA) då det inte längre finns några innergårdar. Om en gemensam uteplats finns
i anslutning till bostad och om denna är i ett bullerskyddat läge kan övriga
privata uteplatser (balkonger) placeras fritt utan krav på buller. För etapp 1 kan
det bli svårt att få till sådana gemensamma uteplatser. Åtgärder med
bullerskärm vid dessa uteplatser kan bli aktuellt under tiden fram tills
resterande bebyggelse byggs.

Etapp 1. Bullervärden om de västra byggnaderna byggs senare än de östra. Tabellerna
avläses ”Våning / Leq / Lmax”.
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De radonmätningar som utförts visar att området/fastigheten betraktas som
normalriskmark varför byggnader utförs radonskyddade.

Skyfall och översvämning

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

Sociala konsekvenser

Konsekvenserna av planförslaget blir att fler bostäder byggs, tryggheten ökar i
och med att fler människor kommer att röra sig i området och ytor för
rekreation förstärks och utökas.

Barnperspektiv

När planförslaget har arbetats fram har hänsyn tagits till barns intressen, behov
och situation i enlighet med barnkonventionen.
Barn berörs av planeringen av Centrala Brunnshög eftersom många barn
kommer att bo och vistas i området i framtiden. I dagsläget är området av
begränsat intresse för denna grupp.

Barnets bästa har beaktats i framtagandet av planen. Området är planerat för tät
bebyggelse med blandade stadskvarter. Nobelparken, Kunskapsparken och
Solbjersparken med Kojskogen erbjuder barn rekreationsmiljöer. Närheten till
Kungsmarken ger tillgång till naturupplevelser och naturlek på nära håll. Den
gröna strukturen med stadsdelsparken skapar en inre lugnare och lekfullare
miljö där barn kan röra sig fritt. Inne i kvarteren finns mötesplatser och intima
gaturum som kan användas av barnen.
De inre allmänna platserna, torg- och parkmiljöer, ska anpassas till de små
barnen. Lekmiljöer ska anpassas till barn med funktionsnedsättningar.

En ny skola för årskurserna F–3 är planerad att byggas cirka 350 meter öster om
planområdet. Skolvägen blir bekvämt kort, 350-500 meter, för de barn som bor i
området och kan gå på denna skola. Närheten till förskolor, skolor, natur och
service skapar goda förutsättningar för barn att gå och cykla i vardagen.

Det finns en inneboende konflikt mellan tillgänglighet med bil och kollektivtrafik
och mindre barns möjlighet att röra sig fritt och säkert i ett område. Genom att
merparten av biltrafiken stannar i mobilitetshusen i närheten av huvudgatorna
kommer trafikbelastningen att vara låg i större delar av området. Det är dock
viktigt att dessa inre gator utformas så motordrivna fordon naturligt rör sig
långsamt för att inte utgöra en säkerhetsrisk för de barn som rör sig i
stadsdelen.
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Planförslaget ger ökat underlag för handel och service vid Brunnshögstorget.
Planförslaget innehåller möjlighet till lokaler för kommersiell service.

Tillgänglighet

Genomförande av planen innebär att kravet på god tillgänglighet och
användbarhet för funktionshindrade kan uppnås. Hur kraven på tillgänglighet i
detalj kommer att tillgodoses redovisas i samband med byggnads- och
markprojekteringen och avgörs därmed vid kommande bygglovsprövning.
Detaljplanen reglerar inte exakt var parkeringsplatser för rörelsehindrade
placeras, men illustrationer visar möjliga placeringar.

Sophanteringen illustreras med gemensamma sopsugsnedkast i tre lägen och ett
läge för UWS. Detta ger ett avstånd på maximalt 50 meter från entré till sopsug
och maximalt 80 meter till UWS.
Reglerna om tillgänglighet och användbarhet i ”Bättre för alla”/”Bygg ikapp
handikapp” bör tillämpas och säkras i exploateringsavtal.

Säkerhet och trygghet

Planförslaget ökar känslan av trygghet i området. Bostäder grupperas runt
gårdar, små parkytor med grönska, gränder och torgbildningar. Det finns
alternativa vägar tack vare den inre gränden och den diagonala
gångförbindelsen från Brunnshögstorget via de små parkerna mot gång- och
cykelvägen vid cirkulationsplatsen. Att ha bostadsentréer inom synhåll, ca 25
meter, ökar känslan av trygghet längs befintligt cykelstråk som går i tunnlar
under Solbjersvägen. Bostäder med fönster ut mot Solbjersvägen och
Odarslövsvägen gör även dessa huvudgator tryggare på kvällar och nätter.

Fastighetsrättsliga konsekvenser

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

Övriga konsekvenser

Trafik - Tredjedelsmålet

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

Spårväg Lund C–ESS, med planerad trafikering 2019, är lokaliserad öster om
planområdet och framtida hållplats ligger 35 meter från planområdets norra del.
Handelskvarteret och bostäderna inom planområdet kommer därmed att ha en
förstklassig kollektivtrafik i direkt närhet. Inom gångavstånd (ca 400 meter)
erbjuds god turtäthet med regionbuss till Malmö.
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Längs spårväg Lund C–ESS kommer cykelvägar att etableras där cyklisten ges
god framkomlighet och en gen väg in till centrala delarna av Lund samt till de
största arbetsplatserna i kommunen. Det är även mycket troligt att
hyrcykelsystemet kommer att ha en station vid spårvägshållplatsen.

Planområdet har mycket god koppling till E22, vilket innebär mycket god
biltillgänglighet. För att nå tredjedelsmålet krävs därför att den fysiska
strukturen inom planområdet gynnar gång och cykling med mycket goda
lösningar både i stort och i detalj. Ett stort ansvar vilar på fastighetsägaren att på
alla sätt uppmuntra till hållbart resande.
Trafik – påverkan på E22

Den omfattande stadsutveckling som planeras på Brunnshög kommer att
generera ett stort resande. Kommunen arbetar hårt för att skapa ett hållbart
transportsystem med fokus på gång, cykel och kollektivtrafik. Ett ambitiöst mål
för trafiken i området har satts, det s k tredjedelsmålet, vilket innebär att max
1/3 av resandet ska ske med bil. Planerad stadsutveckling är så omfattande att
även ett uppfyllande av tredjedelsmålet leder till en hel del biltrafik. För att
kunna hantera denna biltrafik planeras ny av- och påfart från E22 vid Ideon.
Åtgärden innebär att motortrafik på Ideon från/till E22 söderut flyttas från
cirkulationsplatsen i Tpl Lund Norra, vilket resulterar i en mycket stor
avlastning från denna trafikplats som idag är hårt belastad under rusningstid.
Arbete med vägplan pågår, en överenskommelse om finansiering finns mellan
Trafikverket och Lunds kommun, och byggstarten är planerad till 2019.
Trafikverket har i samband med framtagandet av vägplan för denna av- och
påfart genomfört en trafiksimulering med prognosår 2040. Utgångspunkt för
tillkommande trafikalstring har varit en tillkommande bebyggd bruttoarea på
Brunnshög om 1 100 000 kvm (BTA), motsvarande ca 75 % av bedömd
totalutbyggnad på Brunnshög. Trafiksimuleringen indikerar
framkomlighetsproblem på det kommunala nätet, med köbildning som även
påverkar E22.

De lagakraftvunna detaljplaner som finns idag i området, tillsammans med
pågående detaljplanearbeten (Science Village del 1, samt Handelskvarteret och
Parkkvarteren vid Brunnshög C) 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.
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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 m m (steg 1-2 enligt
fyrstegsprincipen). I andra hand kan det vara aktuellt med trimningsåtgärder i
befintligt gatunät (steg 3 enligt fyrstegsprincipen). Trimningsåtgärder som
identifierats som möjliga och med god effekt är t ex separata högersvängfält i
cirkulationen Solbjersvägen-Odarslövsvägen. Det finns utrymme att bygga detta
i de mest 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).

STADSBYGGNADSKONTORET I LUND
Ole Kasimir
planchef

Astrid Avenberg Rosell
planarkitekt
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