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Inledning

finns Utmarksvägen och den framväxande stadsbebyggelsen i Brunnshög. Söder och öster om området
ligger Kunskapsparken.

Bakgrund och Planprocess

Xxxxxxxxxxxxxxxxx

Orienteringskarta - programområdets avgränsning är markerad med vitstreckad linje.

Syfte
I fördjupningen av översiktsplanen för Brunnshög
är det aktuella planprogramområdet, Råängen,
markerat som ett utbyggnadsområde för blandad
bebyggelse. Målbilden i fördjupningen är bland
annat att området ska utformas som blandstad,
alltså möjliggöra kvarter där såväl bostäder som
service och arbetsplatser kan lokaliseras utan att
grundläggande kvaliteter, t.ex. utemiljö för bostäder,
äventyras. Området föreslås ha småstadskaraktär
och innehålla blandad bebyggelse från stadsvillor

till flerbostadshus i ca fyra våningar. Syftet med
planprogrammet är att med utgångspunkt i ovan
beskriven målbild ange förutsättningar och riktlinjer för områdets framtida struktur och bebyggelsemiljöns utformning.

Byggnadsnämnden har gett stadsbyggnadskontoret
i uppdrag att ta fram ett förslag till planprogram
för området. Planarbetet har påbörjats efter att
en planansökan inkommit från Lunds domkyrka.
Syftet är att utveckla en ny stadsdel med blandad
bebyggelse, där avsikten är att skapa en hållbar och
socialt ansvarsfull arbets- och bostadsmiljö inom
området. För att bedöma lämpligheten av planansökan och studera områdets utveckling i ett större
sammanhang har planarbetet inletts med att ett
planprogram tagits fram. Planprogrammet är det
första steget i planprocessen. Det är inte en juridiskt
bindande handling utan anger kommunens viljeinriktning för området.
Programmet kommer att utgöra underlag för kommande detaljplaner inom området. Byggnadsnämnden beslutar om att planprogrammet ska hållas
tillgängligt för samråd. Efter programsamrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och eventuella justeringar av programmet görs

innan byggnadsnämnden tar slutlig ställning till det.
Planprocessen från program till färdiga detaljplaner
är en process som sträcker sig över ett par år. Under
varje steg finns möjligheter att lämna synpunkter,
det regleras av plan- och bygglagen, och processen
ger möjlighet till att genomföra ett bättre planeringsarbete. Den bebyggelsestruktur som redovisas i planprogrammet är inte färdigstuderad utan
utgör ett sätt att illustrera i vilken riktning området
föreslås att utvecklas. Studierna av kvarter, byggnader, platser och så vidare kommer att fördjupas och
vidareutvecklas och detaljeringsgraden kommer att
öka i samband med kommande detaljplanearbeten.

Markägoförhållanden

Planområdet omfattar:
Del av fastighetenÖstra Torn 27:2 som ägs av Lunds
kommun.
Del av fastigheten Östra Torn 29:8 som ägs av Lunds
domkyrka.
Fastigheterna Östra Torn 29:7 och 29:10 som är
privatägda.
Fastigheten Östra Torn S:4 som det saknas ägaruppgifter för.

Fördjupning av översiktsplanen för Brunnshög.
Orange visar områden med
blandad bebyggelse.
Aktuellt område är markerat
med rödprickad linje.

Läge

Planområdet ligger i nordöstra delen av Lund i den
nya stadsdelen Brunnshög. Programområdet gränsar i norr mot Odarslövsvägen, MAX IV och Science
Village. Nordöst om området ligger ESS. I väster

Aktuell planprocess sammanfattad.
Planprogrammet kommer efter inriktningsbeslutet att delas upp i flera olika detaljplaner.
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Visionsarbete
Fastighetsägaren, Lunds domkyrka, har tillsammans med White arkitekter arbetat med Råängens
utveckling sedan 2015. Under detta arbete har det
bland annat tagits fram ett visionsdokument kallat
”I gränslandet”. Det framtagna materialet innebär en
vidareutveckling av den målbild som formulerats för
området i bland annat fördjupningen för Brunnshög,
och tanken är att detta ska utgöra ett strategiskt
ramverk för hela utvecklingsprocessen av området.
Grundbultarna i visionsdokumentet presenteras
nedan:

Vision – I gränslandet

Med vision avses en känsla, en attityd/inställning
eller en kultur som man vill etablera på platsen.
Tanken är att visionen ska sätta agendan och hålla
samman utvecklingen i området över tid.
Den nya stadsdelen ska byggas på en plats där historia, naturvärden och tradition möter stora förhoppningar och planer för framtiden.
Domkyrkans vision för utvecklingen är att skapa en
inspirerande och inbjudande nybyggargemenskap
genom att ta tillvara på möjligheterna i platsens
faktiska och symboliska läge ”i gränslandet”:
I överlappningen mellan staden och landskapet, det
kända och det okända, det storslagna och det
intima och mellan det planerade och det spontana
finns stora möjligheter för dem som vill utmana
kända gränser och som vill vara med och leda utvecklingen mot ett hållbarare sätt att förhålla sig till hela
skapelsen.
Målbilden för området, ”kärnan”, är att skapa en ny
stadsdel som berikar Lunds övriga utbud:
•
•
•

En stadsdel med en blandad bebyggelse bestående av en mångfald av bostadstyper, arbetsplatser och vardagsservice.
En stadsdel vars karaktär och atmosfär framträder i gestaltningen av de gemensamma stadsrummen.
En stadsdel som lever och är attraktiv från
första spadtaget, som organiskt växer och
kontinuerligt utvecklas på ett sätt som väcker
nyfikenhet, glädje och stolthet hos både boende
och besökare.

målen landskapet, grannskapet och värdskapet.

Landskapet
Hållbar långsiktighet och balans
Utvecklingsmålen kopplade till landskapet innebär
bland annat att:
• Ta tillvara på vyerna, vidderna, den högvärdiga
åkermarken och platsens historia.
• Verka för ett ansvarsfullt liv i relation till
människor, djur, natur.
• Ha mod att gå före för att pröva nya tekniker för
hållbart byggande och liv i stadsdelen.
• Bejaka klimatet, hitta lösningar baserade på de
möjligheter och utmaningar som ges av vinden
och solen.

Grannskapet
Flexibilitet och identitet
Utvecklingsmålen kopplade till grannskapet innebär
bland annat att:
• Initiera samarbete, komplettering och utbyte
både inom Brunnshög och mellan stadsdelens
olika delområden.
• Ladda mellanrummen med aktiva och lugna
atmosfärer och vacker gestaltning.
• Skapa en stadsdel vars karaktär och atmosfär
levandegörs i gestaltningen av de gemensamma
stadsrummen.

Bilder ur visionsdokumentet ”I gränslandet”

Värdskapet
Mod och mångfald
Utvecklingsmålen kopplade till värdskapet innebär
bland annat att:
• Bidra till att skapa en forskningsmiljö i världsklass och en regional målpunkt genom att skapa
mötesplatser med ett utbud i gränslandet mellan vetenskap kultur och andlighet där tillfälliga
internationella besökare kan möta det lokala
livet.
• Erbjuda tydligt publika platser, både inomhus
och utomhus, för alla typer av intressen, årstider och sinnesstämningar.
Programförslaget har tagits fram med utgångspunkt
i den framtagna visionen och utvecklingsmålen.

Visionen består av de tre övergripande utvecklings6

7

Planförslag
Illustration planförslag
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Övergripande stadsbyggnadsidé
Fullt utbyggt kommer Råängen att innehålla ca 150
000 kvm BTA fördelat på ca 125 000 kvm (ca 1250
st) bostäder och minst ca 25 000 kvm verksamheter.
Skalan på bebyggelsen kommer huvudsakligen att
variera mellan två och sex våningar, med ett genomsnitt på fyra och en halv våning.
Råängens läge, i stadens utkant men samtidigt som
sammanlänkade koppling mellan de omgivande
regionala målpunkterna, Science village, Max IV,
ESS, Kunskapsparken och centrala Brunnshög, har
format den stadsstruktur som föreslås för området.
Övriga Brunnshögs kvartersstad och dess rumsliga
tydlighet föreslås fortsätta in över sydvästra och
centrala Råängen i form av tätt sammanhållna kvarter och intima stadsrum med vyer ut mot det omgivande landskapet. I denna delen kommer bebyggelsen huvudsakligen att innehålla bostäder. I områdets
nordöstra del föreslås en gradvis övergång mot
Science villages fortfarande täta men mer upplösta
bebyggelsestruktur med större inslag av fristående
byggnadsvolymer. Skalan och våningsantalet på bebyggelsen kommer att växa något åt nordöst. I den
nordöstra delen kommer området huvudsakligen att
innehålla verksamheter.
Centrala Brunnshögs kopplande stråk och nätverk
förlängs in i och genom Råängen och blir på så
sätt också stommen i stadsdelens interna nätverk.
Huvudkomponenterna i nätverket av kopplande
stråk blir spårvägsstråket, parkgatustråket längs
Kunskapsparken, som kopplas samman med Nobelparken i sydväst och Rydbergs torg i Science village,
samt ett grönstråk i sydostlig/nordvästlig riktning
som kopplar samman västra delen av Vindarnas
park och Kunskapsparken. Nya offentliga stadsrum,
som ska fungera som mötesplatser för både besökare och boende/verksamma i stadsdelen, föreslås
skapas för att förstärka och knyta samman de kopplande stråken.
Spårvägsstråket, parkgatustråket och det gröna stråket ger förutsättningar för en indelning av Råängen
i olika delområden. I delområdet norr om spårvägen måste den nya bebyggelsen anpassas efter de
speciella förhållanden som kommer av läget mellan
Odarslövsvägen och spårvägen, men också till de två
kulturhistoriskt värdefulla bostads- och gårdsmiljöerna som finns i området.
För delområdet väster om grönstråket kommer
bostadsbebyggelse i kvartersstruktur att vara det
dominerande inslaget. För delområdet öster om
10

grönstråket kommer den gradvisa övergången från
kvartersstad till den mer upplösta bebyggelsestrukturen i Science village att ske.
Som en del av det gröna stråket föreslås en förskola
med plats för åtta avdelningar. Stommen i det gröna
stråket kommer att utgöras av den grönska som planeras på förskolegården samt av den grönska som
finns på den befintliga gårdsbildningen i anslutning
till Odarslövsvägen.
Söder om parkgatustråket föreslås ett mindre område med fristående bostadshus i direkt anslutning
till Kunskapsparken. Tanken är att utformningen av
husen och dess gårdar ska ge en sömlös övergång
mellan stadsbebyggelsen och parkmiljön.
Områdets interna vägnät löper huvudsakligen i
nordvästlig/sydostlig riktning mellan Odarslövsvägen, spårvägsstråket och parkgatustråket. Vägnätet
sammankopplas med Utmarksvägen via en ny infart
i sydväst och med Odarslövsvägen via en ny infart
i områdets mellersta del samt via påbörjad infart
vid Science village. I anslutning till infarterna vid
Odarslövsvägen planeras för två eller tre mobilitetshus som ska inrymma huvuddelen av områdets
bilparkeringar. Mobilitetshusens placeringar vid
Odarslövsvägen är valda för att det interna vägnätet
i området ska innehålla så litet biltrafik som möjligt.
All trafik inne i området föreslås ske på de gåendes
villkor.
Målet är att Råängen ska upplevas som en urban
stadsdel med ett stort inslag av grönska och där
möten mellan människor sätts i första rummet.
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Huvudkomponenterna i områdets och omgivningens
kopplande stråk och offentliga rum.

•

ling för gång- och cykeltrafik genom området.
Vindarnas park kopplas ihop med Kunskapspar-

•

ken via ett nytt grönstråk genom Råängen.
En stadsfront med framsidor orienteras mot
Kunskapsparken och nya gator förlängs som
stigar ut i parken.

Gaturum

Parkgatustråket
Parkgatustråket löper längs Råängens sydöstra och
nordöstra sida och gränsar i stora delar direkt till
Kunskapsparken. Stråket sammankopplas i sydväst
med det gatustråk som leder fram till Nobelparken i
centrala Brunnshög och i nordost med det grönstråk
i Science village som löper förbi Rydbergs torg och
slutar i Vindarnas park. Stråkets långa raka sträckning kommer sig av att det har anpassats efter den
befintliga stora kraftledning som går genom området. För att få variation längs ett så långt och rakt
stråk föreslås att det delas upp i delsträckor med
olika karaktär.
Från Utmarksvägen och fram till den offentliga
platsen söder om ”Hage” föreslås stråket utformas
som en kopplande lokalgata (se mer nedan) som
kantas av kvartersbebyggelse i norr och växtligheten i Kunskapsparken i söder. När stråket löper över
torget söder om ”Hage” föreslås det utformas som
en integrerad del av torget och inte som en gata som
löper runt om. Detta kan exempelvis göras genom

Gaturum - axionometri från söder

Nätverk av kopplande stråk och offentliga
rum

En huvudkomponent i Råängens stadsstruktur
utgörs av de kopplande publika stråken - gatorna,
gång- och cykelvägarna - samt de publika stadsrummen och platsbildningarna. Ambitionen är att skapa
en stadsdel vars karaktär och atmosfär levandegörs
i gestaltningen av dessa gemensamma stadsrum,
och det är kring dessa bebyggelsen ska växa fram.
De gemensamma stadsrummen kommer att utgöra
ett sammanhängande nätverk som hakar i de redan
etablerade eller planerade nätverken i omgivningen:
• Centrala Brunnshögs och Science villages
gatustråk kopplas vidare in i Råängen och nya
kopplingar skapas till Utmarksvägen och Odarslövsvägen.
• Spårvägsstråket fortsätter som en huvudkopp11

Typsektion lokalgata

Typsektion parkgata

att dess markmaterial anpassas till torget i övrigt
och att stråket ligger i nivå med torget. Från torget
söder om ”Hage” och fram till förskolan föreslås
stråket utformas som en lokalgata (se mer nedan).
Stråket kommer här att kantas av hus på båda sidor,
vilket ger en annorlunda inramning gentemot övriga
delar. Där stråket passerar förskolan kommer det att
utformas så att endast gång- och cykeltrafik är möj-

Typsektion spårvägsstråket
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lig. Här öppnar sig området ut mot Kunskapsparken
och tanken är att förskolegården ska sammanflätas
med parkmiljön i söder. Öster om förskolan föreslås
stråket ha en liknande karaktär som i dess västra
del, med den skillnaden att stråket här utformas
som en lokalgata. I anslutning till ”Lada” föreslås att
Kunskapsparken letar sig in västerut bland bebyggelsen på liknande sätt som vid förskolan.

Spårvägsstråket
Spårvägsstråket kommer att utgöra den tydligaste
kopplingen mellan Råängen och Science village i
nordost samt övriga Brunnshög, och i förlängningen övriga Lund, i sydväst. Genom området föreslås
stråket fortsätta som en huvudkoppling för gång-,
cykel och spårvägstrafik. Biltrafik längs stråket
kommer bara att vara möjlig på delsträckor, men
den kommer att vara nedtonad och huvudsakligen

förekomma i form av angöringstrafik till anslutande bostadskvarter (se karta under trafikstruktur).
Stråket föreslås ha alléplantering längs dess södra
sida. Dess västra del (fram till mobilitetshuset)
kommer att kantas av kvartersbebyggelse på ömse
sidor medan dess östra del (efter mobilitetshuset)
kommer att få en grönare inramning och kantas av
en mer upplöst bebyggelsestruktur. Ambitionen är
att levandegöra stråket längs hela sträckan, dels

Typsektion gränd
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genom att förse kvartersbebyggelsen med rikligt
med entréer mot stråket och dels genom att skapa
goda kontaktytor mellan stråket och angränsande
gårdsmiljöer.

Lokalgator och kopplande lokalgator
Lokalgatorna och de kopplande lokalgatorna kommer att ha liknande sektioner med separata gångbanor, biltrafik och cykling i blandtrafik samt alléplantering med möjlighet till angöring.
Skillnaden på gatorna kommer främst att ligga
i deras funktion och användning. De kopplande
lokalgatorna har som huvuduppgift att leda trafiken
in, genom och ut ur Råängen medan lokalgatorna
främst servar de närmast anslutande kvarteren.
Biltrafiken kommer sålunda att vara ett större inslag
på de kopplande lokalgatorna än på lokalgatorna
och tanken är att detta ska synas i hur gatorna
utformas. Förslagsvis tydliggörs skillnaderna i val
av olika markmaterial på körbanorna hos de olika
gatuslagen, olika hantering av kantsten mellan körbana och gångbana eller något liknande.
Gränder
Gränder är det gaturum med smalast sektion i
området. Gränderna föreslås ha enkelriktad trafik.
Tanken är att de främst ska uppfattas som smitvägar

mellan de omslutande kvarteren och att innergårdarnas grönska, med hjälp av större släpp mellan
byggnadskropparna, ska leta sig ut till och bli ett
inslag i gatumiljön. Tanken är att skalan hos den
omgivande bebyggelsen ska vara något lägre längs
gränderna än längs övriga gator.

Offentliga stadsrum
De större offentliga stadsrummen kommer att vara
centrala för såväl Råängens identitet som stadsdel
som för hur området är tänkt att växa fram. Det är
kring dessa stadsrum som kvarteren och bebyggelsen avses växa och det är dessa som kommer att
utgöra områdets huvudsakliga gemensamma mötesplatser. Ambitionen är att etablera dessa stadsrum
på ett tidigt stadium för att sedan låta den omkringliggande strukturen ta form. Tanken är att idéerna
kring stadsrummens funktion och innehåll ska
växa fram och tydliggöras ju längre planerings- och
byggprocessen fortgår. För ”Hage” har idéerna redan
kommit så långt att projektet har byggts. Planerna
kring ”Loge” och ”Lada” är fortfarande på ett tidigt
stadium vad gäller användning och utformning.
”Hage”/torget
Det stadsrum som kallas ”Hage” är redan byggt
på Råängen. Hage är tänkt som en urban inhäg-

Offentliga stadsrum - axionometri från söder

”Lada”

”Hage” - axonometri från söder

nad trädgård, omgiven av enkla tegelväggar på tre
sidor. Inhägnadens fjärde sida är öppen och riktad
mot Kunskapsparken. Den fjärde sidan utgörs av
en baldakin av lättviktsstål, ett stort träbord, en
dricksvattenfontän och en ugn. ”Hage” är skapad för
att utgöra en plats där människor kan mötas, samlas
och prata, till en början som ett utplacerat objekt
mitt i det öppna landskapet men så småningom som
ett rum eller en oas i staden.
”Hage” - skiss

Söder om Hage föreslås en öppen torgbildning.
Tanken är att denna ska utformas med ett stort
sammanhängande golv så att den omkringliggande
gatan görs till en del av platsen och de kringliggande husen upplevs stå uppe på torget. På tre sidor
kommer Hage och torgbildningen att omgärdas av
tät kvartersbebyggelse, medan den fjärde, sydöstra,
sidan kommer att mötas av fristående byggnader.
Platsen sammankopplas på så sätt med Kunskaps”Hage” - foto från uppförandet

”Loge”

”Hage”
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”Lada” - axonometri från söder

”Loge” - axonometri från söder

parken via utblickar mellan byggnaderna. För att bidra till stadslivet är det viktigt att bottenvåningarna
hos den omgivande bebyggelsen förses med lokaler
med utåtriktad verksamhet.

”Loge”/Förskolan
Centralt i området, som en del av grönstråket som
sammanfogar Vindarnas park med Kunskapsparken,
ges plats för en förskola med åtta avdelningar. Förskolans grönskande gårdsmiljö avses sammanflätas
med grönskan i Kunskapsparken och endast en
gång- och cykelväg kommer att skilja miljöerna
Inspirationsbild för miljön vid ”Loge” och mötet med Kunskaparken, Vilhelmsro skole av RUBOW arkitekter.
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åt. En del av förskolebyggnaden föreslås innehålla
utåtriktad verksamhet och delar eller hela gården
föreslås vara tillgänglig för boende och allmänhet
under de tider förskoleverksamheten inte använder
den.

”Lada”/växthuset
I områdets östra del föreslås ett offentligt stadsrum,
”Lada”, som föreslås bestå av såväl en torgbildning
utomhus som allmänt tillgängliga delar inne i en
byggnad. Torgbildningen föreslås utformas som ett

sammanhängande golv på samma sätt som torgbildningen söder om ”Hage”. Tanken är att delarna
inomhus ska utgöras av någon form av växthus eller
liknande med plats för gemensam odling.

Grönstruktur
Råängen planeras som en stadsdel där grönskan
är en central beståndsdel i stadsrummen. Genom
området föreslås ett grönt stråk som sammanbinder

Grönstruktur - axonometri från söder

Bostadskvarter bilder

Inspirationsbild för växthusets möte med torgbildning vid
”Lada”

17

Grundtanken för Råängen är att skapa en struktur
som är uppbyggd efter rutnätsstadens mönster med
tydliga kvarter som ger en inramning till de publika
rummen, men samtidigt är öppen för en variation av
utbyggnadsscenarion och ger flexibilitet för framStads- och bebyggelsestruktur - axionometri från söder

Bostäder
Huvuddelen av områdets bostäder föreslås finnas
samlade i kvartersstrukturen väster om områdets
gröna stråk och i nordöstra delområdets södra delar
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Bostadskvarter
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Stads- och bebyggelsestruktur

tiden. Tanken är att variation huvudsakligen ska
åstadkommas genom att byggnaderna i kvarteren
uppförs i olika storlekar, höjder och karaktär och
med olika användning och innehåll. Kvartersstrukturen som helhet föreslås vara uppbyggd med en
tydlig front av sammanhållen stadsbebyggelse mot
de omgivande landskapsrummen och de större
offentliga stads- och gaturummen, och med en mer
uppbruten sida mot de mer informella gaturummen.
Huvuddelen av området är uppbyggd enligt detta
bebyggelsemönster.
De fysiska förutsättningarna innebär dock att
området även kommer att innehålla inslag av mer
friliggande bebyggelse. De befintliga kulturhistoriska bostadshusen, parkhusen i anslutning till
Kunskapsparken, mobilitetshusen, ”Loge”/förskolan
och ”Lada”/växhusen är exempel på bebyggelse som
bryter kvartersmönstret och skapar mer dynamik i
områdets struktur.

än
Gr

Vindarnas park med Kunskapsparken. Förskolegården och den befintliga bostads- och gårdsmiljön vid
Odarslövsvägen kommer att utgöra huvudkomponenterna i detta gröna stråk. Områdets offentliga
platser föreslås innehålla mycket grönska. ”Hage” är
en urban trädgårdsmiljö, ”Loge” innehåller förskolan och dess gröna gård och ”Lada” planeras som
en växthusmiljö med möjligheter till odling. Huvuddelen av områdets gator kommer att förses med
alléplanteringar och innehålla öppen dagvattenhantering. Såväl spårvägsstråket som parkstråket
kommer att ha en grön inramning. Valet att samla
parkeringar i mobilitetshus ger goda förutsättningar
för att skapa gårdsmiljöer med ett stort inslag av
uppväxt grönska. Tanken är att denna på sina ställen
ska ges kontakt med omgivande stadsrummen via
släpp mellan husen.

Bostadskvarter

”Hage”

”

t
ke
trå

ks

ar
”P

Uppbyggnad av bostadskvarteren och ”parkhusen” - inzoomad planillustration.

samt i det området som benämns parkhusen.

Bostadskvarteren
Bostadskvarteren i programförslaget är uppbyggda
enligt ett mönster med en sluten sida med högre
bebyggelse mot de större offentliga rummen, såsom
t.ex. parkstråket, det stora grönstråket eller spårvägsstråket, och en mer uppbruten eller öppen
sida med lägre bebyggelse mot de mer informella
rummen, såsom t.ex. gränderna eller lokalgatorna. Tanken är att varje kvarter ska erbjuda en stor
variation av byggnadstyper och bostadsvarianter.
Flerfamiljshus, radhus och stadsvillor föreslås kombineras i samma kvarter. Våningsantalet kommer att
variera mellan två och sex våningar och fasadliven
kommer att vara korta. För att skapa god kontakt
mellan bostadsmiljöerna och de offentliga rummen
samt levandegöra kvarterens kantzoner föreslås
att entréer förläggs ut mot de omgivande gatu- och
stadsrummen och att förgårdsmarken gestaltas med
stor variation och omsorg.
Kvarterens gårdar föreslås få ett stort inslag av
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”Parkhusen”

grönska. Valet att samla bilparkeringen i mobilitetshus ger goda möjligheter att etablera stora träd
inne på gårdarna. Den öppna dagvattenhanteringen
i området kommer också att vara en synlig del i
gårdarnas gestaltning. Med släpp mellan husen på
väl valda ställen i kvarteren är tanken att de gröna
gårdsmiljöerna ska bli en tillgång även för de omgivande stadsrummen.
Tanken är att bostadskvarteren ska innehålla inslag
av gemensamhetslokaler och lokaler för utåtriktade verksamheter. Dessa föreslås placeras i bottenvåningar eller i friliggande mindre byggnader i
kvarteren.
Parkhusen
Parkhusen är benämningen på det område med
byggnader som ligger mellan parkstråket och
Kunskapsparken. Bebyggelsen här föreslås liksom
i bostadskvarteren att huvudsakligen innehålla
bostäder med inslag av gemensamhetslokaler eller
verksamhetslokaler i bottenvåningarna. Framför
allt är det viktigt med lokaler i bottenvåningarna på
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Sektion som visar verksamhetslokal mot gränd i bostadskvarter.

Sektion som visar ett av ”parkhusen” stående som en del
av parkmiljön.

de två husen som ligger i anslutning till ”Hage” och
dess torgbildning. Områdets läge i kantzonen mellan
Kunskapsparken och kvartersstaden ställer stora
krav på att såväl byggnaderna som deras gårdsmiljöer ges en omsorgsfull och genomtänkt gestaltning.
Ambitionen är att de färdiga bostadsmiljöerna ska
hantera övergången mellan staden och parken på ett
sätt som sammanflätar miljöerna och upplevs som
naturlig och inkluderande för såväl de boende som
allmänheten.
Parkhusen planeras att utföras som fristående byggnader i fyra till sex våningar.

dess utformning och gestaltning. Delar av deras bottenvåningar ska förses med lokaler med utåtriktad
verksamhet som många i området kan dra nytta av,
såsom exempelvis cykelservice, återbruksstationer,
paketutlämning eller liknande. Likaså är det viktigt
att deras fasader utformas så att de anpassas till och
tillför något till omgivningen. Det västra mobilitetshuset måste exempelvis gestaltas så att dess östra
sida anpassas till den angränsande gårdsmiljön och
grönstråket där medan dess västra sida bör gestaltas så att det smälter samman med den föreslagna
stadsmiljön där.

Mobilitetshusen
I anslutning till de två infarterna till området från
Odarslövsvägen föreslås två, eller eventuellt tre,
stora mobilitetshus placeras. Tanken är att dessa
ska inrymma i princip hela parkeringsbehovet för
bebyggelsen i området. Mobilitetshusen kommer
att uppföras som fristående byggnader i upp till
sex våningar. Tanken är att mobilitetshusen ska bli
en tillgång i stadsmiljön utöver att enbart erbjuda
bilparkeringsplatser. Stor omsorg måste läggas om

hetsområdet i Science village. Den nordöstra delen
av Råängen är påverkad av den säkerhetszon som
finns kring ESS, vilket också gör att delar av området är olämpligt för bostäder.
Den kvartersstruktur som är framtagen i programförslaget ger en flexibilitet kring vilka kvarter som
ska utformas för huvudsakligen bostäder eller
verksamheter. Tanken med detta är att inte för tidigt
i planeringsprocessen låsa upp exakt var den gradvisa övergången ska börja och sluta. Den struktur och
den indelning i bostadskvarter och kvarter med
verksamheter som redovisas på illustrationen kan
således komma att förändras.
Den gradvisa övergången mellan bostäder och
verksamheter kommer att innebära en förskjutning
i skala hos bebyggelsen åt nordost. Våningsantalen
och hushöjderna föreslås således att bli högre där
än i områdets övriga delar. Övergången kommer
också att innebära att bebyggelsen i den nordöstra
delen kommer att ha ett större inslag av fristående
byggnader med större volymer. Det som i bostadskvarteren utgör innergård kommer i kvarteren med
verksamheter att utgöra delar av byggnaderna.
I det område som ligger kring spårvägen öster om
grönstråket är de fysiska förutsättningarna såda-

na att det inte finns plats för kvartersbebyggelse.
Området föreslås därför bestå av mer fristående
byggnader med huvudsakligen verksamheter. Tanken är att spårvägsstråket ska mötas med grönskande gårdar och att byggnaderna huvudsakligen ska
placeras med en tydlig stadsfront längs de omgivande gatorna.

Befintlig gårdsbebyggelse
De två befintliga bostadsfastigheterna längs
Odarslövsvägen har ett kulturhistoriskt värde som
innefattar såväl dess byggnader som dess uppväxta
trädgårdsmiljöer. Miljöerna föreslås sparas i sin
helhet och inkorporeras som en del i den nya strukturen. Upplevelsen av dem kommer att skifta från
uppväxta oaser i det öppna landskapet till gröna
lungor i en tät stadsstruktur, men dess huvuduppgift för omgivningen; att de innebär ett avbrott i det
dominerande mönstret, kommer att kvarstå. Den
östra fastigheten kommer att ingå som en visuell del
av det gröna stråket som sammanbinder Vindarnas
park med Kunskapsparken genom Råängen. Den
omgivande nya bebyggelsen föreslås utformas för
att förstärka upplevelsen av grönstråket. Den västra
fastigheten kommer mer att uppfattas som en del

I östra delen av området planeras för en gradvis övergång från bostäder till verksamheter och en förskjutning i skala.

Förskola
Förskolan i områdets mitt planeras innehålla åtta
avdelningar, se mer under ”Loge”, ovan.

Verksamheter
Öster om grönstråket föreslås användningen av
bebyggelsen att gradvis skifta från huvudsakligen
bostäder till verksamheter. Ambitionen är att skapa
en naturlig övergång mellan Råängens kvartersbebyggelse med bostäder till det renodlade verksam-

Mobilitetshus i Köpenhamn, med omsorgsfullt gestaltad fasad, levande bottenvåning och lekplats på taket.
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av en platsbildning mellan kvarteren. Bebyggelsen
i anslutande kvarter föreslås ansluta i skala till det
lägre bostadshuset.

Råängens framväxt

En central del av Råängens identitet som stadsdel
är tänkt att komma ur den idé om hållbar framväxt
som är framtagen för området. Tanken är att området ska växa fram med en tidshorisont som ger utrymme för att allt inte byggs på en gång, utan istället
kan utvecklas stegvis och på ett sätt som välkomnar
samarbete mellan olika aktörer och uppmuntrar till
att nya idéer och kunskaper testas och manifesteras
i området.
Den framtagna stadsstrukturen med dess ramverk
av kvarter, gatustråk och stadsrum, är framtagen för
att ge utrymme för denna stegvisa utveckling och
erbjuda flexibilitet kring framtida utbyggnadsscenarion.
De offentliga rummen är avsedda att etableras tidigt
som s.k. strategiska projekt kring vilka bebyggelsen
sedan kan växa fram. Stadsträdgården ”Hage” är
redan uppförd i områdets sydvästra del och kommer
att vara den samlande gemensamma referenspunkten för områdets framväxt i den delen. Hur ”Hage”
kommer att upplevas och användas kommer att
förändras över tid och i takt med att det öppna landskapet omvandlas till stad, men dess funktion som
samlingsplats kommer att kvarstå och ge karaktär
åt området. Det är tänkt att de strategiska projekten ”Loge”/förskolan och ”Lada”/växthusen också
ska etableras tidigt och fungera på liknande sätt för
bebyggelsens framväxt i områdets mellersta och
nordöstra del.

Framväxten av byggnaderna i kvarteren kan komma
att ske på ett liknande sätt, där allt inte byggs färdigt
på en gång utan att det i varierad grad ges utrymme
för senare tillägg i kvartersbebyggelsen.
När Råängen är fullt utbyggt kommer stadsdelen att
innehålla ca 150 000 kvm BTA, fördelat på ca 125
000 kvm bostäder och minst ca 25 000 kvm verksamheter.

Trafikstruktur

Gång- och cykeltrafik
Spårvägsstråket kommer även fortsättningsvis att
utgöra huvudkoppling i det övergripande gång- och
cykelvägnätet. Dess norra sida föreslås utformas
som ett separat gång- och cykelstråk. Endast på en
delsträcka, väster om det västra mobilitetshuset,
kommer viss sällantrafik för motorfordon på de
gåendes villkor att tillåtas längs stråket. På spårvägsstråkets södra sida kommer angöringsstrafik
till bebyggelsen att vara möjlig längs stråket fram
till efter förskolan. Cykling kommer här att ske i
blandtrafik och gångtrafik på separat gångbana. De
omgivande gatorna, Utmarksvägen och Odarslövsvägen, är utformade med separata gång- och cykelbanor på vardera sidan om körbanan. Gatorna inne i
området föreslås samtliga att utformas med cykling
i blandtrafik och separata gångbanor. Gatorna kommer att vara utformade så att gång- och cykeltrafiken huvudsakligen kommer att vara de prioriterade
trafikslagen i området och signalera att all biltrafik
sker på de gåendes villkor. Det är endast områdets
två huvudslingor för motortrafik som kommer att
utformas så att det syns att biltrafiken där har högre
prioritet. I de delar där dessa löper över områdets

Råängens stegvisa framväxt kring de offentliga rummen, här exemplifierat med området kring ”Hage”.

Föreslagen trafikstruktur i och omkring området.

platsbildningar, ”Hage” och ”Lada”, ska de dock ges
en gestaltning som gör dem till en del av platserna. Utöver spårvägsstråket föreslås helt separata
gång- och cykelvägar finnas längs Kunskapsparken
i områdets östra del, som smitvägar mellan eller genom ett par kvarter samt söder om förskolan längs
Kunskapsparken.

Kollektivtrafik
Programförslaget kommer att ge ett betydligt större
resandeunderlag för de befintliga busslinjerna
och spårvägen som trafikerar närområdet. I övrigt
innebär förslaget inga förändringar av kollektivtrafiken. Befintliga hållplatser är utplacerade för att ge
området en god tillgänglighet till kollektivtrafiken.
Vägtrafik
Utmarksvägen och Odarslövsvägen utgör huvudgator som leder trafiken till och från området.
Via en ny infart från Utmarksvägen i områdets
sydvästra del och två infarter från Odarslövsvägen
leds trafiken in i området. Strategin är att området
ska innehålla så lite motortrafik som möjligt. Av
denna anledning föreslås mobilitetshusen, som ska
innehålla i princip all parkering till området, placeras i direkt anslutning till infarterna från Odarslövsvägen. Den trafik som behöver leta sig vidare in
i och genom området föreslås göra det via en av två
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huvudslingor, en i västra delen av området och en
i östra delen av området. Dessa ska utformas så att
det tydligt framgår att de utgör just huvudslingor
för biltrafiken i området. På områdets övriga gator
kommer biltrafik också att vara tillåten, men tanken
är att den i huvudsak ska utgöras av sällantrafik. Det
ska sålunda vara tydligt i gatornas utformning att all
trafik där sker på gåendes eller cyklisters villkor.

Parkering och angöring
Lunds kommuns parkeringsnorm ska följas för både
bil- och cykelparkering i området.
Cykelparkeringar ska placeras på gårdar, i byggnader, i nära anslutning till entréer och på förgårdsmark. Välanpassade och yteffektiva utrymmen bör
anordnas för parkering och hantering av såväl vanliga cyklar som elcyklar, lådcyklar och cykelkärror.
Det är viktigt att ta med cykelparkeringarna som en
integrerad del av såväl byggnadernas som gårdarnas
helhetsgestaltning, bland annat för att undvika att
för stora delar av gårdarna tas i anspråk av hårdgjorda cykelparkeringar.
I princip all bilparkering för området föreslås
samlas i två, eller eventuellt tre, mobilitetshus i
anslutning till Odarslövsvägen. Valet att lösa parkeringsbehovet på detta sätt ger möjlighet dels att
åstadkomma gårdar med mycket grönska i kvarteren och dels att uppnå den stadsmiljö med väldigt
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litet inslag av biltrafik som eftersträvas i området.
Tanken är att trafiken som rör sig inne i området
huvudsakligen ska utgöras av sällantrafik. Angöringstrafik till exempelvis förskolan eller någon
verksamhetslokal kommer att gå via områdets
två huvudslingor. Inslag av markparkeringar och
angöringsplatser föreslås finnas inne i området för
att täcka det behov som finns kring bland annat
handikapparkering och angöring till verksamheter,
men ambitionen är att dessa ska ges en nedtonad
gestaltning som understödjer idén om en så bilfri
miljö som möjligt.
Mobilitetshusen ska göras till en tillgång i stadsmiljön utöver att enbart erbjuda bilparkeringsplatser
och stor omsorg måste således läggas om dess
utformning och gestaltning. Stora delar av deras
bottenvåningar ska förses med lokaler med utåtriktad verksamhet som många i området kan dra nytta
av, såsom till exempel återbruksstationer, varuutlämning eller gemensam cykelservice. Likaså måste
husens fasader utformas så att de tillför något till
omgivningen. De kan exempelvis förses med stort
inslag av fasadgrönska, användas som klättervägg
eller nyttjas för gatukonst.
Programförslaget är utformat med utgångspunkt att
behovet av bilparkering ska minska och att hållbart

resande ska främjas. 1/3-delsmålet som finns för
övriga Brunnshög gäller även för Råängen. 1/3-delsmålet innebär att minst en tredjedel av trafiken till
och från Brunnshög görs med gång- och cykeltrafik,
minst en tredjedel med kollektivtrafik och högst en
tredjedel med bil. Bostäderna bör således kopplas
till bilpool och andra mjuka åtgärder som främjar
resande med gång, cykel och kollektivtrafik ska
tillämpas. Omfattningen, placeringen och utformningen av parkeringslösningarna fastställs inte i
planprogrammet utan kommer att studeras vidare i
kommande planarbeten utifrån investeringskostnader, genomförbarhet och markägarskap.

Teknisk försörjning

Dagvatten och skyfall
Området ingår i verksamhetsområde för dagvatten.
Övergripande dagvatten- och skyfallsutredningar
har genomförts baserat på den föreslagna bebyggelsestrukturen. Följande slutsatser görs kring skyfallsoch dagvattenhanteringen i området baserat på
dessa inledande utredningar:
Förutsättningar för att avleda skyfallsvatten från
området och vidare till Kunskapsparken bedöms
vara hanterbara. Området lutar naturligt mot
parken och den föreslagna gatustrukturen skapar

Skyfallssimulering som visar maxdjup och hur vattnet rör sig inom området.
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inga instängda områden. Några lågpunkter som inte
kan byggas bort eller hanteras vid exploateringen
bedöms inte heller finnas inom området. Avrinning
från det norra delområdet samt från områdena norr
om Råängen och som rinner in i området måste
särskilt detaljstuderas i det fortsatta arbetet. En
skyfallsgata som anpassas för att avleda detta flöde
vidare till Kunskapsparken måste anläggas genom
området. Då skyfallsvattnet från norr riskerar att
samlas och översvämma området söder om mobilitetshuset (C på kartan med maxdjup) bör någon av
gatorna som leder söderut därifrån utformas som
en skyfallsgata. I området söder om ”Hage” (F på
kartan med maxdjup) finns också risk för översvämning. För att minska vattennivån i det läget bör det
undersökas vidare hur detta bäst hanteras. Möjligtvis kan lutningarna på det föreslagna gatunätet til�låta att området höjs något. Placering av byggnader
i anslutning till detta läge måste styras så att färdigt
golv ligger ca 20 centimeter över vattennivån. Det
behöver även säkerställas att framkomligheten inte
riskeras.
Vid projektering av bostadsområdena väster om Råängen är det viktigt att dessa områden höjdsätts så
att inget vatten rinner in i Råängen utan leds direkt

in i det dike i Kunskapsparken som är anlagt för att
ta hand om detta vatten.
Inom varje kvarter bör det finnas öppningar i
bebyggelsestrukturen åt syd/sydost som möjliggör
avvattningsvägar vid skyfall. I samband med fortsatt
detaljplanering kommer bl.a. områdets höjdsättning
och byggnadernas placeringar studeras ännu noggrannare för att säkerställa en fungerande skyfallshantering.

Kunskapsparken är utformad med ett dagvattensystem med bäckar och dammar som ska kunna rena
och fördröja dagvattnet från bl.a. Råängen.
Dagvattenhanteringen för delområdet norr om spårvägen föreslås att lösas med ett konventionellt dagvattennät dit avrinningen kan ledas efter att det har
renats. Rening och fördröjning föreslås ske via en
dagvattendamm och ett BGG-system (se förklarande
bild) i gatorna innan vattnet leds vidare i ledningar
under spårvägen och bort till den stora uppsamlande dagvattendammen i Kunskapsparken.
För delområdet söder och sydost om spårvägen är
förutsättningarna sådana att dagvattenhantering
måste hanteras utan underjordiska ledningar. Detta
är något som inte har gjorts i någon större utsträck-

Skyfallssimulering som visar flödesvägar där gul färg innebär ett mindre maxflöde medan rött innebär ett större
maxflöde.
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Förslag på indelning av området i avrinningsområden för dagvattnet. Varje delområde ges separat avledning till dagvattensystemet i Kunskapsparken (A-F). Område markerat med G är en dagvattendamm.

ning i Sverige i modern tid och kommer att ställa
höga krav på inblandade parter såväl vid planering,
anläggande som drift- och underhåll. Den framtagna strukturen möjliggör att dagvattnet leds ytligt
i ett öppet kanalsystem, i ett s.k. BGG-system eller
en kombination av dessa system längs gatorna och
vidare ner till Kunskapsparkens dagvattenbäckar
och dagvattendammar. Längs parkstråket kommer
dagvattnet eventuellt att ledas söderut via ett öppet
svackdike. Vid val av kanaler för avledning av dagvattnet kommer det södra delområdet att behöva
delas in i mindre avrinningsområden som avleds
mot bäcksystemet i Kunskapsparken på flera olika
ställen längs parkgatustråket. Förslag på områdets
indelning i delområden framgår av kartan ovan.
Ett BGG-systemen använder sig av öppna förstärkningslager som kan hantera dagvatten och föroreningar
(B, det blå) under mark samtidigt som det på samma yta
ovan mark kan hantera transport och trafikbelastning (G,
det grå) eller ge vegetationen (G, det gröna) de växtbäddsbetingelser som behövs för att de ska frodas.
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Programförslaget fastställer inte vilket dagvattensystem som ska väljas, utan detta kommer att utredas vidare i kommande detaljplanearbeten. Med ett
kanalsystem i gatorna växer gatubredderna något
jämfört med ett BGG-system, men den stadsmässighet som eftersträvas i området är möjlig att åstadkomma oavsett vilket system som väljs i slutändan.
Gårdsmiljöer på enskilda fastigheter ska utformas
med stort inslag av genomsläppliga markmaterial
Överst: Ränndalar (mindre kanaler) i Bo01 området i
Malmö.
Nederst: Regnbädd med ett öppet förstärkningslager i
ett BGG-system, Vellinge.

Föreslagen ledningsdragning i området. Sträckning för befintlig 130 kV kraftledning är svartprickad.

samt ytlig avledning av dagvatten för att reducera
dagvattenmängderna till det kommunala dagvattensystemet. Ambitionen är att dagvattenhanteringen
ska synliggöras i området och användas för att ge
mer grönska på såväl gårdarna som på den allmänna platsmarken.
Dräneringsvatten från kvartersmark och gaturum
föreslås avledas i ledningar.

tagits fram redan i samband med planprogrammet
kring hur de olika ledningsslagen kan organiseras
i området på ett sätt som ändå ger möjlighet att
skapa högkvalitativa gaturum med mått anpassade
efter människornas behov. Förslaget redovisas på
karta ovan.

Föreslagen ledningsdragning för sopsug, alternativ A.

Föreslagen ledningsdragning för sopsug, alternativ B.

Ledningar, nät m.m.
Inom området krävs full utbyggnad med ledningar
för fjärrvärme, el, tele, bredband och VA. Ett par
nätstationer kommer att behöva uppföras i området.
Den föreslagna strukturen har anpassats efter den
130 kV kraftledning som finns nedgrävd i området.
Då en stor del av renhållningen föreslås att lösas
med sopsug kommer gatorna i området att innehålla mer ledningar än vad som är brukligt i andra
delar av Lund. Av denna anledning har ett förslag

Renhållning och återvinning
Programförslaget är utformat så att det kommer att
vara möjligt för renhållningsfordon att ta sig fram
längs de föreslagna vägarna och gatorna i området. Tanken är att avfallshantering för bostäderna
i området huvudsakligen ska ske med sopsug (för
fraktionerna: matavfall, papper, plast och restavfall).
Placeringen av huvudledningar för sopsug föreslås
läggas i spårvägsstråket, och eventuellt i Odarslövsvägen, och sedan ledas in i kvarteren (se alternativ kring ledningsdragningar på kartorna nedan).
Ledningarna ska inte ligga under planteringszoner.
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Sopinkast till sopsug ska placeras på kvartersmark.
Den centrala anläggningen som tar emot soporna
som kommer med sopsug placeras i västra delen av
Brunnshög.

För de sopfraktioner som inte omfattas av sopsugssystemet bör sopsorteringsstationer anläggas. Det
kan ske med ett underjordiskt system (UWS). UWSkärl kan placeras på allmän plats för alla fastigheter
och bör ägas av Renhållningsverket.
I de stora mobilitetshusen föreslås att lokaler för
återvinning/återbruk tillskapas.
Räddning
Området ligger inom normal insatstid, det vill säga
mindre än tio minuter. Inom programområdet ska
det anordnas tillgång till brandvatten, uppställ-

Principskiss och bild på ett exempel på sopsugsanläggning. Den här typen av sopsugsanläggning har en räckvidd
av 1,5 km och förväntas hålla i 50 år.

ningsplatser och god framkomlighet för utryckningsfordon. För vissa byggnader inom området
kan det bli aktuellt med tr2-trapphus för att kunna
åstadkomma de alléplanteringar som planeras
längs gatorna och undvika för stora hårdgjorda ytor.
Programförslaget är utformat så att det kommer
att vara möjligt för räddningsfordon att ta sig fram
längs de föreslagna vägarna och gatorna i området.
Tillgången till brandvatten, utrymningsstrategier
och uppställning för räddningsfordon kommer att
studeras vidare i kommande planarbeten och i samband med bygglovsprocessen.

Genomförande

• Nya dagvattenanläggningar (dagvattenkanaler eller BBG-system) längs de nya gatorna i programområdet och eventuell en mindre dagvattendamm
norr om spårvägen.
• Nya anslutningar till Kunskapsparken från programområdet, både gångvägar och dagvattenstråk.
• Två nya allmänna platsbildningar i området,
”Hage” i väster samt ”Lada” i öster.
• Nya korsningar med spårvägen; en gatuöverfart
och en gång- och cykelpassage.

Fortsatt planarbete
Planprogrammet är ett övergripande dokument som
anger förutsättningar för förtätning och förädling
i området som helhet. I samband med det fortsatta arbetet kommer flera olika detaljplaner att tas
fram. Området kan komma att omfattas av fyra- sex
detaljplaner, se karta nedan. Antal detaljplaner
styrs inte av planprogrammet och deras antal och
avgränsning kan komma att förändras.

Tekniska och ekonomiska åtgärder

Fastighetsrättsliga åtgärder och konsekvenser

Ett genomförande av hela programförslaget innebär,
förutom utbyggnaderna inom kvarteren, nyanläggning/ombyggnad av följande allmänna anläggningar:

Området är idag indelat i fem olika fastigheter med
olika ägare. De två privata bostadsfastigheterna avses finnas kvar som de är. Övriga delar av programområdet kommer att ges en ny fastighetsindelning.
På kartan på nästa sida redovisas de områden inom
programområdet som föreslås läggas ut som allmän
platsmark. Ansvarsfördelningen under genomförandeskedet är beroende av i vilken takt och vid vilken
tidpunkt fastighetsägarna genomför respektive
projekt. För att säkra kommunens intressen kan det
vara nödvändigt att avtal mellan kommunen och
inblandade fastighetsägare träffas i ett tidigt skede.

• Ny förskola, ”Loge”.
• Nya allmänna gator i hela programområdet.
• Ombyggnad av befintlig serviceväg norr om spårvägen till körbart gång- och cykelstråk.
• Nya infarter samt eventuell ombyggnad av befintliga infarter till programområdet från Odarslövsvägen och Utmarksvägen.
• Ombyggnad av del av gång- och cykelvägen i
anslutning till programområdet längs Utmarksvägen.

Karta över programområdets möjliga framtida indelning i olika detaljplaner. Område 1 är sannolikt området för den första
detaljplanen. Övriga siffror anger ingen ordning.
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Ansvars- och kostnadsfördelning

Masshantering

För att kommande detaljplaner ska kunna genomföras krävs att exploateringsavtal tecknas med
plansökanden innan detaljplanerna antas, samt att
kommunen i form av markägare tecknar markanvisningsavtal för den kommunala marken. Rubricerade avtal reglerar villkor för exploateringen såsom
genomförande av antagna detaljplaner, kostnader
som uppkommer som följd av genomförandet samt
marköverlåtelser mellan kommunen och parterna.

Övergripande undersökningar kring skyfall,
dagvatten och höjdsättning visar att inga stora
justeringar måste göras av områdets topografi. Ett
eventuellt underskott av massor finns i området.
Detta kommer att undersökas vidare i det fortsatta
planarbetet.

Karta med föreslagen allmän platsmark inom programområdet (markerad med blått).

”Lada”
”Hage”

”Lada”
Förskola

Konsekvenser
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Sammantagande är den påverkan som planförslaget
förutses få sådan att den inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan.
En miljökonsekvensbeskrivning, framtagen av
Tyréns AB och reviderad av kommunen, ingår som
en bilaga till fördjupningen av översiktsplanen för
Lund NE/Brunnshög. MKBn är avgränsad till att
behandla konsekvenserna avseende riksintressen,
jordbruksmark, vatten/miljökvalitetsnormer för
vatten samt trafik och buller. Eftersom denna miljökonsekvensbeskrivning är gjord i tidigare planskede
behövs ingen ytterligare utredning. Detaljplanen
hänvisar till miljökonsekvensbeskrivningen som ingår som bilaga 1 i fördjupningen av översiktsplanen
för Lund NE/Brunnshög, antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19.

Planområdet berörs av regleringar och skyddsvärden i form av riksintresse för naturvården och fornlämningar och berör värdefull jordbruksmark (klass
8,9 och 10). Planområdet är påverkat av buller från
vägar och spårväg och är påverkat av skyddsavstånd
till ESS och Nanolab.
Planförslaget innebär att jordbruksmark omvandlas
till en ny stadsdel med blandad bebyggelse. Utbyggnad av vägar, infrastruktur, VA, energisystem m.m.
krävs inom hela planområdet.
Ett genomförande av planförslaget kommer att
innebära att högvärdig jordbruksmark tas i anspråk
för ny stadsbebyggelse. Frågan har behandlats i
samband med fördjupningen av översiktsplanen för
Brunnshög. Kommunens och länsstyrelsens bedömning är att ianspråktagandet av jordbruksmark är
motiverad för utvecklingen av stadsdelen Brunnshög.
Gällande regleringar och skyddsvärden, omgivningspåverkan och så vidare kan hanteras inom ramen
för detaljplaneverktyget.

för Brunnshög och kommunens och länsstyrelsens
bedömning är att ianspråktagandet av jordbruksmark är motiverad för utvecklingen av stadsdelen
Brunnshög.

Kulturmiljö

Programförslaget har utformats med hänsyn till de
kulturhistoriska värdena i området. De två befintliga
bostadsfastigheterna längs Odarslövsvägen föreslås
sparas i sin helhet och inkorporeras som en del i
den nya strukturen. Tanken är att byggnaderna och
trädgårdsmiljöerna ska förses med bevarandebestämmelser i kommande detaljplaner. Upplevelsen
av miljöerna kommer att skifta från uppväxta oaser
i det öppna landskapet till gröna lungor i en tät
stadsstruktur, men dess huvuduppgift för omgivningen; att de innebär ett avbrott i det dominerande
mönstret, kommer att kvarstå.
Utmarksvägens raka sträckning fram till Odarslövsvägen kommer att brytas av ett nytt kvarter,
men den historiska sträckningen föreslås markeras i
gestaltningen av kvarteret och dess byggnader. Mot
norr föreslås sträckningen fortsätta genom en port
i byggnaden där. Mot söder föreslås sträckningen
markeras med ett gavelmotiv som sedan ansluter till
en port in till gården, se bilder nedan. Förslagen har
tagits fram i dialog med Lunds stadsantikvarie.

Grönstruktur

Den befintliga jordbruksmarken inom planområdet
kommer att tas i anspråk för ny stadsbebyggelse.
Trädgårdsmiljöerna på de befintliga gårds- och
Markering av Utmarksvägens sträckning genom nytt
kvarter.

Riksintressen och jordbruksmark
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Området berör den del av riksintresset för naturvården där det för att bevara områdets värden
rekommenderas fortsatt jordbruk med åkerbruk,
ängsbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av landskapselement. Frågan har behandlats i
samband med fördjupningen av översiktsplanen
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bostadsfastigheterna bör tas tillvara och förses med
med bevarandebestämmelser i kommande detaljplaner. Programförslaget har utformats med hänsyn till dessa och med ambitionen att dessa miljöer
ska bli en tillgång för området. Ett sammanhängande kombinerat grön- och gångstråk som kopplar
samman Vindarnas park och Kunskapsparken föreslås genom planområdet. Den befintliga grönskan på
fastigheten Östra Torn 29:10 och grönskan på den
planerade förskolan kommer att utgöra huvudkomponenterna i detta grönstråk.
Gatumiljöerna och bostadsgårdarna ska förses med
mycket trädplanteringar. Med hjälp av en genomtänkt utformning av vegetationen och med ett
stort inslag av öppna dagvattenlösningar avses den
biologiska mångfalden gynnas inom hela exploateringsområdet.
Mötet med Kunskapsparken och bebyggelsen sker
huvudsakligen via en alléförsedd gata som löper
längs hela planområdets södra och sydöstra sida.
Söder om förskolan föreslås grönskan i Kunskapsparken att sammanflätas med grönskan i planområdet. Även platsbildningen kring ”Hage” och
platsbildningen kring ”Lada” föreslås ges kopplingar
med grön inramning till Kunskapsparken. För ”parkhusen”, bostadshusen söder och sydost om ”Hage”,
mellan gatan och Kunskapsparken, krävs att särskild
omsorg läggs kring utformningen av gårdsmiljöerna
för att mötet mellan de privata fastigheterna och
den allmänna parken ska bli så sömlöst som möjligt.
Programförslaget innebär att nya kopplingar
kommer att skapas från planområdet och in genom
Kunskapsparken, förslagsvis i anslutning till de
lokalgator som mynnar ut mot parken.

Trafik

Gång- och cykeltrafik
Programförslaget innebär en utveckling av gångoch cykelnätet i Brunnshög. Området ansluts till
de befintliga gång- och cykelvägarna längs Odarslövsvägen, Utmarksvägen och norra sidan av spårvägen. Området planeras för låga biltrafikmängder och
de nya gatorna ska ges en utformning som innebär
att trafiken i huvudsak sker på de gåendes villkor.
Vid utformningen av områdets platsbildningar,
såsom till exempel ”Hage”, är det av denna anledning också viktigt att gatan gestaltas och förses med
markmaterial som gör att gatan upplevs som en del
av platsbildningen. Samtliga gatutyper inom området förses med separata gångbanor medan cykling
föreslås ske i blandtrafik.
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Kollektivtrafik
Programförslaget innebär att resandeunderlaget
för befintliga busslinjer och spårvägen ökar. Inom
området planeras det inte för några nya hållplatser,
utan de befintliga hållplatserna i Science village, vid
MAX IV samt direkt väster om Utmarksvägen är utplacerade för att ge området en god tillgänglighet till
den redan utbyggda kollektivtrafiken i stadsdelen.
Biltrafik
Det lokala gatunätet inom programområdet ansluts
med nya in-/utfarter till Utmarksvägen och Odarslövsvägen och sammankopplas på så sätt med det
övergripande gatunätet. Ambitionen är att det interna vägnätet i området ska innehålla låga trafikmängder och utformas huvudsakligen för blandtrafik på
de gåendes villkor. De stora mobilitetshusen, som
försörjer hela området med parkering, föreslås ligga
i direkt anslutning till Odarslövsvägen för att dra in
så lite biltrafik i området som möjligt. Biltrafiken
inne i området kommer således huvudsakligen att
utgöras av sällantrafik, leveranser, sophantering och
liknande.
Parkering
Parkeringen i området föreslås huvudsakligen lösas
i två , eller eventuellt tre, stora och samlande mobilitetshus som placeras i strategiska lägen vid Odarslövsvägen. I området kommer det dock även att
finnas ett visst inslag av mindre markparkeringar/
angöringsplatser. Dessa ska bland annat innehålla
handikapparkeringar samt möjlighet till lastning
och lossning för leveranser och dylikt.
Cykelparkering avses lösas i direkt anslutning till
bostäderna på förgårdsmark, på gårdar, i bottenvåningar eller i källare.

per dygn. Majoriteten av dessa bedöms trafikera
Odarslövsvägen och Utmarksvägen, medan endast
en mindre del kommer att belasta områdets lokala
vägnät. Biltrafiken från programområdet bedöms ge
en ökning på ca 1100-1800 fordon per dygn på
Odarslövsvägen. Huvudslingorna inne i området beräknas belastas av ca 300-1000 fordonsrörelser per
dygn och övriga gator ca 100-400 fordonsrörelser
per dygn. Trafikprognosen har legat till grund för
den översiktliga bullerutredning som genomförts.

inte når upp till den för beräkningarna använda
hastigheten på 60 km/h.
Ljudnivåerna på den större delen av bostadsinnergårdarna kommer att klara riktvärdena för uteplats
vilket innebär att gemensamma uteplatser som
klarar riktvärde kan anläggas här.
När det gäller ljudnivåerna på eventuella balkonger, klaras inte riktvärden för uteplats i riktning ut
mot spårväg och vägar men riktvärdena klaras vid
de största delarna av fasaderna som vetter in mot
innergårdarna. Därmed kan man bygga balkonger
i dessa riktningar som uppfyller riktvärde för uteplats. Bygger man balkonger ut mot gator/spårväg
där riktvärdena inte uppfylls måste man antingen
ha en balkong i andra riktningen där riktvärdena
klaras eller ha tillgång till en gemensam uteplats i
markplan där riktvärdena klaras.
I delområdet norr om spårvägen mellan områdets
två infarter från Odarslövsvägen, är bebyggelsen
utspridd och klarar inte riktvärdena för uteplats någonstans. Detta gör att dessa byggnader lämpligen
används för verksamheter.
Möjligheterna att klara riktvärdena på förskolegården (50 dBA, ekvivalent ljudnivå och 70 dBA
maximal ljudnivå) är goda.
Den övergripande trafikbullerutredningen visar att
det är möjligt att planera enligt föreslagen kvartersstruktur om vissa kompensationsåtgärder genomförs.
Fördjupade bullerutredningar kommer att göras
för respektive delområde i samband med fortsatta
detaljplanearbeten.

Ekvivalentnivåer buller (Leq) i området. Färgerna visar
ljudnivåer i dBA 1,5 meter över mark.

Maxnivåer buller (Leq) i området. Färgerna visar ljudnivåer i dBA 1,5 meter över mark.

Trafikbuller
En övergripande trafikbullerutredning har genomförts för den föreslagna bebyggelsestrukturen.
Trafikbullerutredningen utgår från beräknad trafik
år 2040 och ett genomsnittligt våningsantal på 4,5
våningar för byggnaderna i området. Slutsatserna av
trafikbullerutredningen är följande:
Ljudnivåerna från väg- och spårvägstrafik blir
år 2040 relativt höga längs Odarslövsvägen och
spårvägen. De ekvivalenta ljudnivåerna vid den nya
bebyggelsen kommer att ligga över riktvärdet 60
dBA, som gäller för större lägenheter, vid de fasader
som vetter mot Odarslövsvägen och vid någon liten
del av fasader på nedre våningsplan längs spårvägens norra sida. Riktvärdet på 65 dBA som gäller för
mindre lägenheter, högst 35 kvm, klaras dock. Vill
man bygga större lägenheter här behöver de göras
genomgående med minst hälften av bostadsrummen
orienterade i riktning bort från Odarslövsvägen/
spårvägen. Noteras bör dock att ljudnivåerna längs
spårvägen troligtvis kommer att vara något lägre än
redovisat då den verkliga hastigheten på grund av
hållplatsstopp och sänkt hastighet vid korsningar

Hälsa och säkerhet

Luft
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft inom Lunds
kommun överskrids inte. Luftföroreningarna ligger
inom godtagbara nivåer inom programområdet.
Trafiktillskottet från den förändring som programförslaget innebär bedöms inte förändra nivåerna för
befintlig bebyggelse.
Trafikalstring
Programområdet omfattar ca 1250 bostäder, ca 25
000 kvm verksamheter, förskola och mobilitetshus.
En trafikprognos har tagits fram och visar att området fullt utbyggt genererar ca 3700 fordonsrörelser
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längre sittfunktioner förväntas.
Rödmarkerade områden (gård 4 och området mellan gård 10 och 14) visar de områden som behöver
undersökas ytterligare för att öka komforten och
säkerheten för gående.
Topografi och grönska som planeras i området har
inte tagits med inte i den aktuella vindsimuleringen.
Vindstudien kommer att fördjupas i det fortsatta
planarbetet.

Skuggstudie - tillgång till direkt solljus på mark, vårdagjämningen 21 mars.

Skuggning/solljustillgång
Den föreslagna bebyggelsestrukturens solljustillgång har studerats, vårdagjämning 21 mars. Studien
visar att stora delar av Råängens bostadsgårdar och
förskolegården kommer att ha en acceptabel (över
två timmar) eller god tillgång till direkt solljus (mer
än fem timmar) på vårdagjämningen. Det finns dock
några innergårdar som har delar med mestadels
skugga, vilket bör beaktas vid utformningen av
gårdarna. Funktioner som lekplatser och sittplatser
bör placeras så att de har tillgång till både sol och
skugga.

Vind
Då programområdets placering i det öppna landskapet innebär att området kommer att vara utsatt för
mycket vindpåverkan har en inledande vindstudie
tagits fram för den föreslagna bebyggelsestrukturen. Ett webbaserat simuleringsverktyg, Sims¬cale,
och klimatdata från SVEBY, som tar ett medelvärde
för perioden 1981 till 2010, har använts i denna
vindanalys.
Studien visar att de flesta gårdarna i Råängen är väl
skyddade från vinden och att de i huvudsak kan användas för längre vistelse. Det finns några områden,
såsom gårdarna 4, 10, 11, 12, 14, 15, där vindskydd
kan förbättras genom att integrera vegetation där

Statistiskt resultat av “Pedestrian Wind Comfort” (PWC) analys. Vindhastigheten beräknad 1,5 meter från marken. Färgskalan visar London LDCC komfortkriterier baserad på olika frekvenser av vindhastigheter under året i Råängen, Lund. Områden inringade med röd ring visar ytorna som behöver utredas ytterligare för att öka komfort och säkerhet för gående.

Markföroreningar och sanering
Programområdet har huvudsakligen utgjort jordbruksmark och innehåller inga kända markföroreningar. Fördjupade undersökningar av eventuella markföroreningar samt erforderlig sanering
genomförs senare under planerings-/byggprocessen. Sanering av eventuellt förorenad mark ska ske
innan byggnation.

Radon
Den översiktliga radonkartläggning som finns över
Lund visar att programområdet utgör nästan högriskmark (25-40 kBq/m3). Radonhalten påverkar
vilket grad av radonskydd som grundläggningen
av byggnaderna ska utföras i. Noggrannare radonmätningar kommer att genomföras i samband med
kommande detaljplaner och markundersökningar.

Risk
På Odarslövsvägen kommer det att transporteras
farligt gods till de planerade verksamheterna Lunds
Nanolab och Pro Nano i Science village. Av den
riskutredning som gjorts för Lunds Nanolab/Pro
Nano framfår att följande åtgärder rekommenderas
för de byggnader som ligger i direkt anslutning till
Odarslövsvägen:
- De ska utföras så att alla lokaler i byggnaden har
tillgång till minst en utrymningsväg som inte mynnar mot transportvägen.
- De ska förses med ventilationsintag som placeras
på tak eller sida som inte vetter mot vägen. Mekanisk ventilation ska göras avstängningsbar.
- Känsliga verksamheter som exempelvis skola,
förskola, äldreboende och publika samlingslokaler i
direkt anslutning till lokal transportväg ska utföras
med fasad i obrännbart material mot transportvägen. Fönster i dessa fasader utförs i brandteknisk
klass EW 30.
Den beredskapszon som finns kring ESS påverkar
områdets östra delar. Strålsäkerhetsmyndigheten
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Del av området som påverkas av beredskapszonen kring
ESS.

har gjort bedömningen att det kan inträffa händelser på ESS som motiverar att brådskande åtgärder
vidtas för allmänheten utanför anläggningen men
att allvarliga deterministiska effekter för allmänheten utanför anläggningen kan uteslutas. Inom
det markerade området på kartan ovan gäller att
människor antingen ska kunna gå inomhus, stanna
inomhus eller ta sig bort från området i händelse av
larm från ESS.

Sociala aspekter

Boendetypologi
Den nya bostadsbebyggelsen föreslås att utgöras av
flerfamiljshus med inslag av en-och tvåbostadshus.
De två kulturhistoriskt värdefulla bostadshusen
vid Odarslövsvägen avses bevaras. En blandning
av hustyper och upplåtelseformer eftersträvas för
att åstadkomma den blandstad och variation som
eftersträvas i området.
Tillgänglighet
Området innehåller inga stora höjdskillnader och
möjligheterna att lösa tillgängligheten är goda. I
samband med byggnads- och markprojekteringen
avgörs kraven på hur tillgängligheten i detalj kommer att tillgodoses.

Barnperspektiv
Vid utarbetande av programförslaget har hänsyn till
barns intressen, behov och situation i enlighet med
barnkonventionen tagits. Gång- och cykeltrafiken
prioriteras inom hela området. Trafikplaneringen
för området innebär att gatorna i området kommer
att ha låga trafikmängder och att trafik kommer att
ske på de gåendes villkor.
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Gång- och cykelförbindelser i och i anslutning till
området gör det lätt att ta sig till närliggande parker
och skolor. Bostadsgårdar skyddade från trafik och
med ett stort inslag av grönska kan anläggas med
möjlighet till lek för framför allt yngre barn. En ny
större förskola möjliggörs inom programområdet.
Tanken är att förskolans gård ska vara tillgänglig
för allmänheten under de tider då det inte är någon
verksamhet på förskolan. Området ligger i direkt anslutning till Kunskapsparken som erbjuder massor
av aktiviteter och lekmöjligheter för barn i området.

Planeringsförutsättningar
Utredningar i planarbetet

• Arkeologisk utredning steg 2, 2018, Arkeologerna,
Statens historiska museer
• Trafik, mobilitet och parkering i Råängen, 2021,
Trivector
• Bullerutredning Råängen, 2021, Trivector
• Dagvattenutredning Råängen, 2021, Edge
• Skyfallsanalys Råängen, 2021, Afry Infrastructure
AB
• Vind- och skuggstudie Råängen, 2021, White
arkitekter

Tidigare ställningstagande

ÖP 2018
I ÖP 2018 är programområdet utpekat som ett
stadsutvecklingsstråk för ny blandad bebyggelse.
Längs med de markerade stråken samt längs gaturummen och platserna inom markerade områden
ska förtätningen och stadsutvecklingen ske med fokus på att stärka stadslivet. Detta för att binda ihop
staden både socialt och rumsligt så att den sociala
hållbarheten, samverkan och innovation, handeln
samt de hållbara transportmedlen gång-, cykel- och
kollektivtrafik stärks i kommunen.
Stadsutvecklingsstråken ska förbinda stadsdelscentrum med stadskärnan/ortscentrum, längs huvudgator samt koppla skolor och fritidsanläggningar till
stadskärnan/stadsdels- och ortscentrum via cykel-

Lunds översiktsplan 2018.
Rödsteckad linje visar stadsutvecklingsstråk. Orangefärgade ytor visar blandad bebyggelse. Steckade cirklar är
ytor för stadsintegrerat näringsliv.
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stråk. Genom att förlänga stråken ut till utbyggnadsområden blir de nya områdena väl integrerade.

FÖP Brunnshög
I fördjupningen av översiktsplanen för Brunnshög
finns följande målbilder för hur programområdet
ska utformas:
Området ska utformas som blandstad. Med blandstad
avses kvarter där såväl bostäder som service och
arbetsplatser kan lokaliseras utan att grundläggande
kvaliteter, såsom utemiljö för bostäder, äventyras.
Inom programområdet föreslås det finnas ett större
inslag av bostäder än i centrala Brunnshög. Området
ska ha en funktionell, social och estetisk blandning
och det ska vara befolkat under hela dygnet. Lunds
innerstad utgör förebild för utbyggnaden i Brunnshög
när det gäller rumslighet och skala. Programrådet
föreslås ha småstadskaraktär och innehålla blandad
bebyggelse från stadsvillor till flerbostadshus upp till
ca fyra våningar.
Ett riktvärde för exploateringen i Brunnshög är ett
exploateringstal över 1,0.
Prioriterade handelslägen i Brunnshög är lägen utefter spårvägsgatan (Spårväg Lund C– ESS). Det planeras kommersiella lokaler vid spårvagnshållplatser,
torg och andra noder enligt principen ”det är bättre
att samla än att sprida” service i en stadsdel.
Trafikplaneringen ska ha sin utgångspunkt i fotgängarens och cyklistens situation och önskemål. Spårvägen ska vara en ryggrad i transportsystemet och i
bebyggelsen. Biltrafikens anspråk ska prioriteras ned
jämfört med rådande planeringspraxis.
Grönska och vatten ska vara en stark del av områdets
identitet. Inom kvarteren ska bebyggelsen utformas
på ett öppnare, mer fristående sätt mot de gröna
stråken. Varje liten park ska utgöra en intressant
mötesplats. De gröna rummen ska hänga samman via
gröna kopplingar. Vatten ska ledas via genomsläppliga ytor på kvartersmark till gemensamma stråk för
dagvatten. Huvudstråket ska ligga i parkmark eller i
annan mark som kan ta hand om översvämningsvatten.
Gällande detaljplaner
För spårvägen gäller detaljplan P90. Programområdet i övrigt är inte detaljplanelagt tidigare.
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omfattar bl.a. områdena Kungsmarken, Maskängen,
Sularpskärret, Fågelsångsdalen och Sularpsbäcken.
I området finns riksintressanta geologiska värden
såsom själva åsens topografi , vissa bergarter, lagerföljder och rullstensåsar. Odlingslandskapen vid
Kungsmarken och Önneslöv-Dalby-Måryd utgör två
representativa landskap i slättbygden. För att bevara
områdets värden rekommenderas fortsatt jordbruk
med åkerbruk, ängsbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av landskapselement.
Jordbruksmarken i området klassas som värdefull
jordbruksmark (klass 8,9 och 10).

Bebyggelse och stadsbild
Riksintresse för naturvården - grönstreckat område.

Riksintressen och jordbruksmark
Området berörs av riksintresse för naturvården
(LST 3:6, Harmonisering. Riksintresseområdet
är område N86: Hardeberga-Södra Sandby-Dalby-Krankesjöområdet. Riksintresseområdet sträcker sig från Odarslövsvägen i väster till strax öster
om Krankesjön i öster, en sträcka på ca 15 km. Det

Programområdet gränsar i norr mot Odarslövsvägen, MAX IV och Science Village. Nordost om området ligger ESS. I väster finns Utmarksvägen och den
framväxande stadsbebyggelsen i centrala Brunnshög. Söder och öster om området har Kunskapsparken nyligen anlagts.
Huvuddelen av området utgör idag åkermark. Marken lutar svagt från Odarslövsvägen mot sydost och
öster, vilket ger goda utblickar mot det omgivande
jordbrukslandskapet. Den nyanlagda spårvägen
genomkorsar området i sydvästlig/nordostlig rikt-

ning. Mellan spårvägen och Odarslövsvägen finns,
förutom jordbruksmark, två privata bostadsfastigheter. Den västra fastigheten innehåller ett bostadshus i 1,5 plan och ett garage. Tomten är inbäddad
i grönska i form av häckar och träd. Den östra
fastigheten innehåller ett bostadshus i 1,5 plan samt
en långsmal ladugårdslänga med sadeltak. Tomten
innehåller frodig grönska i form av flera stora träd,
buskar och häckar. Byggnaderna och tomterna med
sin växtlighet har ett kulturhistoriskt värde.
Följande befintliga och planerade miljöer har en
påverkan på hur programområdet kan komma att
utformas:
Planerade sektioner för Odarslövsvägen i anslutning till
planområdet.

Odarslövsvägen och Utmarksvägen
Odarslövsvägens och Utmarksvägens framtida
utformning behandlas i detaljplan P101. Den del av
Odarslövsvägen som passerar programområdet har
i huvudsak en sektion på ca 26 meter. Den innehåller gång- och cykelbanor samt breda alléplanteringar på båda sidor av körbanan. I de lägen där vägen
passerar de befintliga gårdarna ersätter gårdarnas
grönska alléplanteringarna i gatan och gatusektionen görs smalare. Detta ger vägen en variationsrikedom och möjlighet att bevara gårdarnas grönska
och karaktär i landskapet. Tanken är att gårdarna
kommer att utvecklas, allt eftersom stadsdelen
bebyggs, från öar i det öppna landskapet till att bli
gröna oaser i en tät stadsbebyggelse.

Ortofoto från 2019. Programområdet är inringat med vita prickar.

Typsektion för Utmarksvägen i anslutning till planområdet.
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Spårvägen vid Råängen sett från sydväst.

Spårvägen
Spårvägen löper genom området med två spår.
Spårområdet utgörs av en gräsyta vars yttre gränser
markeras med vit betongsten, den så kallade ”vita
linjen”. Mellan spåren står gröna belysningsstolpar.
På Spårvägens norra sida ligger en asfalterad serviceväg som också fungerar som gång- och cykelväg.
Ett stort dike löper längs spårvägens södra sida. Det
är inte planerat för några hållplatser inom programområdet. De närmaste finns väster om Utmarksvägen samt norr om Odarslövsvägen i Science village.

Illustrationsplan över Kunskapsparken.

Kunskapsparken
Söder och öster om planområdet håller Kunskapsparken på att anläggas. Kunskapsparken är en
21 hektar stor rekreationspark som bland annat
inrymmer ett odlingsområde och en skogsträdgård.
Parken kommer att utgöra gränsen mellan stad och
land. Ambitionen är att parken ska väva in och förankra stadsdelen Brunnshög i det skånska landskapet och att man på ett respektfullt sätt ska möta det
traditionella åkerbruket med vall och en småskalig
stadsnära odling. Parken kommer dels att fungera
som den stora parken för en helt ny stadsdel i Lund
och dels utgöra en viktig koppling till den befintliga staden på så sätt att den blir en målpunkt och
anledning för människor som inte bor i just denna
stadsdelen att ta sig dit.
Parken kopplar till både norra och centrala Brunnshög och erbjuder flera viktiga entréer samtidigt som
den kantar exploateringsområdet och möjliggör en
tät blandad stad i kollektivtrafiknära lägen.
Parken fyller flera viktiga funktioner som till exempel fördröjning och rening av dagvatten från hela
Brunnshög, rörelser för träning och ridning och
upprätthållande och utveckling av den stora kunskapen om odling i Lund.

Science village
Science village är under planering och genomförande. Området kommer bland annat att innehålla
forskningsinstitut, kontor, tillfälliga forskarbostäder,
universitetslokaler och besöks- och servicekontor. Stadsbyggnadsidén bygger på rutnätsstadens
kvartersstruktur och det planeras för servicelokaler
i många bottenvåningar. Området kommer att ha
ett finmaskigt gatunät med små byggnadsareor.
Ambitionen är att fasadlängderna ska vara korta och
gatumiljöerna händelserika och varierade. Skalan på
bebyggelsen i området är i huvudsak i 4-6 kontorsvåningar med inslag av enstaka höga byggnader.
Science village har en spårvägshållplats på Rydbergs
torg, som blir det samlande torget mitt i området.
Max IV
MAX IV är en synkrotronljusanläggning med därtill
hörande kontor, laboratorieverksamhet, informationslokal och verkstäder. De dominerande
byggnaderna är den 13 meter höga cirkelformade
hallbyggnaden samt den höga rektangulära kontorsbyggnaden som vänder sig mot huvudentrén till
anläggningen från Odarslövsvägen. Anläggningen är
gestaltad med utgångspunkt i det storskaliga landskapsrummet och omges av ett öppet parklandskap
med karaktär av naturmark. I områdets sydöstra
del, närmast Odarslövsvägen, finns dagvattendammar och promenadslingor.

Henrikssons kranbilar
Norr om Odarslövsvägen, mellan MAX IV och
Science village, ligger Henrikssons kranbilar, en
verksamhet i en gårdsmiljö som omgärdas av höga
poppelträd.

Väster om Utmarksvägen
För området väster om Utmarksvägen är inget
detaljplanearbete igångsatt än. Fördjupningen av
översiktsplanen för Brunnshög anger att detta
område ska planeras för blandad stadsbebyggelse.
Liksom för övriga Brunnshög ska stadsmiljön här
vara tät, grön och levande i mänsklig skala med bra
förutsättningar för god bebyggd miljö, verksamheter
och service. I anslutning till Utmarksvägen finns en
spårvägshållplats som kommer att utvecklas till en
platsbildning i stadsdelen.
Vindarnas park
Norr och väster om Science village och Henrikssons
kranbilar ligger vindarnas park. Parken har skapats
för att dämpa de bistra vindarna på en av Lunds
högst belägna platser och samtidigt kunna erbjuda
ett högkvalitativt rekreationsområde. Över 30 000
träd från hela världen är planterade inom området.
Utformningen har dock sin bas i sydsvenska lövträd.
Vindarnas park letar sig ner med en smal remsa till
Odarslövsvägen. Parken kommer att sammankopplas med Kunskapsparken via gröna platser inom
Science village.

Foto Henrikssons kranbilar från sydväst.

Illustrationsplan som visar planerad bebyggelse i Science
village. Vindarnas park och Henrikssons kranbilar i väster.
Illustration gjord av FOJAB.
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Flygfoto MAX IV sett från nordväst. Från hemsida till
MAX IV.
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Strukturplan Brunnshög med grönstruktur. Råängens läge är rödmarkerat

Grönstruktur
Större delen av programområdet utgör odlingsmark. De inslag av annan grönska som finns inom
området består av de frodiga trädgårdsmiljöer som
finns på de befintliga gårds- och bostadsfastigheterna. Kunskapsparken gränsar till programområdet
i öster och söder. Entrén till Kunskapsparken från
Odarslövsvägen är en fortsättning på det nordsydliga grönstråket genom Science Village, som via
Möllareparken knyter samman Vindarnas park med
Kunskapsparken. Entrén till Kunskapsparken från
Utmarksvägen är också fortsättningen på ett grönstråk. Detta östvästliga grönstråk ska binda samman
den ovala stadsdelsparken Nobelparken i centrala
Brunnshög med Kunskapsparken.
Vindarnas park mynnar ut vid Odarslövsvägen i anslutning till den uppväxta gårdsmiljön. Tanken är att
även denna koppling ska fortsätta söderut genom
området och fram till Kunskapsparken.
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Trafikstruktur

Gång- och cykeltrafik
Programområdet är kopplat till det övergripande
gång- och cykelvägnätet med separerade gång- och
cykelbanor längs Odarslövsvägen, Utmarksvägen
och spårvägen. Här finns möjlighet för snabbare
cykling mot centrala Brunnshög, Norra Fäladen och
Lunds stadskärna. Kunskapsparken kommer att
erbjuda stråk för rekreativ cykling, cykelvägar som
leder runt dammar och kulle. Det kommer också att
finnas stråk som kopplar ihop de bebyggda områdena i omgivningen genom parken. Tanken är att
gångstråket i Vindarnas park i framtiden ska kopplas ihop med Kunskapsparken söderut.

Gång- och cykeltrafik - planerad övergripande struktur
från fördjupningen av översiktsplanen för Brunnshög.

Kollektivtrafik - planerad övergripande struktur från
fördjupningen av översiktsplanen för Brunnshög. Blå linje
- spårväg, röd linje - buss, svarta punkter - hållplatser.

IV. Spårvägen innebär att området kopplas till en
förstklassig kollektivtrafik med hög komfort och god
turtäthet till Brunnshög, Ideon vidare in till centrala
delarna av Lund och slutligen Lund C.

Risk och hälsa

Vägtrafik
Programområdet nås med vägtrafik via de omgivande gatorna Odarslövsvägen och Utmarksvägen.
Gatorna håller, i enlighet med gällande detaljplaner,
på att omvandlas till stadsgator med trädplanteringar och längsgående gång- och cykelvägar på båda
sidor om gatorna.
Vägtrafik - planerad övergripande struktur från fördjupningen av översiktsplanen för Brunnshög. Röda linjer huvudgator, gula linjer - lokalgator.

Buller
Trafiken på Odarslövsvägen, och även i viss mån
Utmarksvägen och spårvägen, ger upphov till
bullernivåer som överskrider gällande riktvärden.
En översiktlig bullerutredning har genomförts för
programområdet. Slutsatserna av den redovisas i
avsnittet om konsekvenser.

Vibrationer
Spårvägen kan påverka delar av programområdet
i form av stomljud. Detta konstaterades i samband
med att gällande detaljplan för spårvägen togs fram
Vibrationer - zon där stomljud från spårvägen påverkar
bebyggelse och byggnadstekniska åtgärder måste vidtas.

Kollektivtrafik
Kollektivtrafik utgörs i första hand av spårväg
Lund C – ESS. Hållplatser finns väster om Utmarksvägen samt i Science Village. Spårvägen kompletteras av regionbusstrafik längs Odarslövsvägen,
framför allt i form av en ny planerad linje till Malmö.
Två hållplatser finns i anslutning till programområdet, hållplats Science Village/ESS och hållplats MAX
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2013. Stomljud är vibrationer i väggar och bjälklag
som överförs till luften. Överföring av mekanisk
vibration i stommen till tryckvariationer i luft ger
upphov till ett luftburet ljud, stomljud. För stomljud
finns inga nationella riktvärden, men det är sedan
många år allmänt vedertaget att tillämpa det riktvärde som Miljöförvaltningen i Stockholm formulerat i Miljö 2000, ett miljöprogram antaget 1995
av kommunfullmäktige i Stockholm. I det sägs att
stomljud (i bostäder) som alstras av trafik i tunnlar
inte skall överskrida 30 dB(A), vid mätning av maximal ljudnivå med tidskonstanten ”Slow”. Normalt
tillämpas detta riktvärde även för stomljud alstrat
av markförlagd trafik, speciellt för bostadsrum
som saknar utsikt mot trafiken och som därmed
inte drabbas av luftburet ljud via t ex fönster. Ny
bebyggelse, som placeras i den zon där stomljuden
beräknas överskrida 30 dB(A) längs spårvägen,
rekommenderas bli utförda med stomme av tyngre
material, t ex betong, för att dämpa eventuella vibrationer från passerande spårvagnar. Då minskas även
risken för störande stomljud från trafiken.

750 V likspänning, och alstrar därmed elektriska
och magnetiska fält av statisk karaktär (DC-fält). De
elektriska fälten skärmas av byggnadsmaterial och
vegetation, medan magnetfält är betydligt svårare
att skärma av. För människor, djur och de flesta
verksamheter ger de elektromagnetiska DC-fälten
ingen påverkan. Magnetfälten kan dock ge upphov
till störningar i viss avancerad teknisk apparatur.

Elektromagnetiska fält
Elektriska fält alstras av spänningsskillnader och
mäts i enheten volt/meter (V/m). Magnetiska fält
alstras av elektriska strömmar och mäts i enheten
tesla (T). Eftersom detta är en stor enhet används
vanligen mikrotesla (µT), en miljondels tesla. Är
strömmen likström bildas ett statiskt fält (DC-fält).
Rör det sig om växelström bildas ett magnetiskt
växelfält. DC-fält och växelfält mäts i samma enhet,
men har olika egenskaper och ger därmed upphov
till olika konsekvenser. Spårvägen ska drivas med

Risk
E22 är en rekommenderad väg för transporter av
farligt gods. Till verksamheter i Science Village kan
leveranser av farligt gods komma att ske via E22
och sedan Odarslövsvägen. E22 är klassad som en
transportled för farligt gods men det finns ingen indikation i nuläget på att Odarslövsvägen kommer att
ges den klassningen. I samband med att detaljplan
togs fram för Lunds Nanolab och Pro Nano i Science
Village genomfördes en riskanalys ”Riskanalys Östra
Torn 27:13 (Nano) Underlag för detaljplanearbete
(revidering 2018-08-29)” av Brandskyddslaget.
Utifrån genomförd analys bedömdes det vara rimligt
med åtgärder utmed de vägar där transporter till
Lunds Nanolab och Pro Nano förekommer. Dessa åtgärder gäller således för ny bebyggelse i anslutning
till Odarslövsvägen. Följande åtgärder rekommenderas för byggnader i direkt anslutning till aktuella
transportvägar:
- De ska utföras så att alla lokaler i byggnaden har
tillgång till minst en utrymningsväg som inte mynnar mot transportvägen.
- De ska förses med ventilationsintag som placeras
på tak eller sida som inte vetter mot vägen. Mekanisk ventilation ska göras avstängningsbar.

Farligt gods transporteras på E22 och Odarslövsvägen.

Beredskapszon runt ESS - vitprickad.

- Känsliga verksamheter som exempelvis skola,
förskola, äldreboende och publika samlingslokaler i
direkt anslutning till lokal transportväg ska utföras
med fasad i obrännbart material mot transportvägen. Fönster i dessa fasader utförs i brandteknisk
klass EW 30.
- Tidsstyrning av transporter bör undersökas även
för transporter till/från andra verksamheter.
Närheten till ESS innebär en påverkan på programområdets östra del. Strålsäkerhetsmyndigheten har
gjort bedömningen att det kan inträffa händelser på
ESS som motiverar att brådskande åtgärder vidtas för allmänheten utanför anläggningen men att
allvarliga deterministiska effekter för allmänheten
utanför anläggningen kan uteslutas. Strålsäkerhetsmyndigheten anser därför att det krävs beredskapsplanering för allmänheten kring ESS. En beredskapszon på 700 meter inrättas därför. Inom

beredskapszonen ska människor antingen kunna gå
inomhus, stanna inomhus eller ta sig bort
från området i händelse av larm. Ett VMA-system
måste installeras vid ESS som täcker hela
beredskapszonen.

Historik, kulturmiljö och arkeologi

Historik
Programområdet har sedan länge använts som jordbruksmark tillhörande Östra Torns by. På begäran
av biskop Faxe 1813 skulle Östra Torn enskiftas
1914, så att utflyttade gårdar nyuppfördes längs
Getingevägen eller Odarslövsvägen. Den gamla huvudvägen från Lund mot Kristianstad och Eslöv gick
via Getingevägen och Odarslövsvägen mot nordost.
Tidvis har landsvägen kallats Stockholmsvägen. Idag
är den avbruten av motorvägen E22 och Norra Fäladens utbyggnad. En viss nybebyggelse uppfördes

Historiska kartor över området. 1912, 1940, 2002 och 2019. Programområdet är vitmarkerat.
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i området.
Med röd markering avses att byggnaden anses som en
kulturhistoriskt värdefull byggnad.
Med svart markering avses ”Byggnad som ingår i eller
tillsammans med andra bygger upp en kulturhistoriskt
värdefull miljö”.

Flygbild på fastigheterna Östra Torn 27:15 och Östra Torn
29:7, tagen innan träden på Östra Torn 27:15 fällts och
Utmarksvägen fick en ny dragning.

na österut mellan de framträdande gårdarna längs
dess väg. De större gårdsenheterna består ofta av
en äldre friliggande mangårdsbyggnad flankerad av
ekonomibyggnader som anordnats kring en rektangulär gårdsplats, som på flera ställen är stensatt.
Karaktärsskapande är även trädgårdarna med
häckar och trädplanteringar i gränserna. Till gårdarna hör ofta betesängar. Byggnader, gårdsplatser,
trädgårdsanläggningar och betesängar behöver ges
skydd i kommande detaljplaner.
I korsningen Utmarksvägen och Odarslövsvägen låg
ursprungligen fem mindre hus, idag finns endast två
kvar. I norr, på fastigheten Östra Torn 27:15, ligger
ett bostadshus i gult tegel från slutet av 1800-talet.
Tillhörande uthus är nyligen rivna. Likaså är de storvuxna och karaktärsskapande träd som låg i tomtgräns i anslutning till Odarslövsvägen fällda. I söder,
på fastigheten Östra Torn 29:7, ligger ett egnahem i
puts från 1930 med garage och fruktträdgård med
angöring från Utmarksvägen. I samband med att
Odarslövsvägen byggs om kommer vägsektionen att

anpassas och göras smalare än övriga delar av vägen
i det aktuella läget. Detta med hänsyn till de kulturhistoriska värdena hos de två fastigheterna. Målet
“Den gamla riksvägens läge och inramning såsom
omgivande träd- och häckvegetation, tomtgränser
och bebyggelse bevaras på sådant sätt att helhetskaraktären i den kulturhistoriskt värdefulla vägmiljön
inte går förlorad“ beaktas sålunda här. Vid framtida
detaljplaneläggning föreslås både huset på 27:15
och egnahemmet på 29:7 förses med rivningsförbud
och varsamhetsbestämmelser. Trädgården på 29:7
föreslås tas tillvara.
Längre österut på Odarslövsvägen kommer vägsektionen likaså att göras smalare och anpassas efter
de två befintliga fastigheterna där. Fastigheten norr
om vägen, Östra torn 29:32, används av en kranbilsfirma och rymmer en upplagsplats för containers,
uppställda bilar och en lagerbyggnad. Ekonomibyggnaderna är nyuppförda på 1900-talet efter en brand.
Ett äldre boningshus är rivet och ersatt med ett nytt
på 1960-talet. Bostadshus och trädgård ligger i den
nordöstra delen och är tillsammans med gränsvegetation karaktärsskapande mot vägen. En högvuxen
poppelplantering mot väster utgör blickfång mot

Fastigheterna Östra Torn 27:15 och Östra Torn 29:7 sett från väster på Odarslövsvägen. Träden på Östra Torn 27:15 har
fällts sedan bilden togs.

efter enskiftet utefter vägen. Mellan Östra Torn och
Östra Odarslöv finns rester av äldre gårdsmiljöer
och ensamliggande äldre småhus. Efter sekelskiftet
uppfördes enstaka egnahem på 1920-talet.
Lunds utfart mot Östra Torn förbands norrut mot
Odarslövsvägen via Utmarksvägen. Angränsande fälader och vångar togs i samband med enskiftet i anspråk för odlingslotter för byns kvarliggande gårdar
längs den nyanlagda Utmarksvägen. Detta kom att
verkställas först 1824. Gårdarna avstyckades senare
och blev egna brukningsenheter. De gårdsenheter
som tillkom under mitten av 1800-talet är i stort
sett bevarade. Endast en liten gård och två mindre
hus har försvunnit. Förutom jordbrukande större
arrendegårdar finns flera husmansgårdar längs de
båda vägarna.
Kulturmiljö
Området omfattas av den ”Kulturmiljöinventering
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för Lund NE/Brunnshög” som togs fram 2012. Med
utgångspunkt i denna gör stadsbyggnadskontoret i
samråd med stadsantikvarien nedanstående värdering av värdefull kulturmiljö inom programområdet:
Såväl Odarslövsvägens som Utmarksvägens sträckningar har kulturhistoriska värden som ska beaktas
i samband med att ny bebyggelsestruktur tas fram
för området.
Karaktärsskapande för Odarslövsvägen är de parvis
grupperade fastigheterna som med sina byggnader
och vegetation skapar avbrott och vägsekvenser
och utgör blickfång i det i övrigt öppna landskapet.
De smala partierna bidrar till att skapa de mest
intressanta och bevaringsvärda delarna av vägen.
Karaktärsskapande är även enskilda gårdar med
trädgårdar som ligger mot vägen.
Karaktärsskapande för Utmarksvägen är vägens
smala sektion, dess rakhet, de växelvisa utblickar-

Östra Torn 29:10

Flygbild på fastigheterna Östra Torn 29:10 och Östra Torn
29:32.

Östra Torn 29:32

Östra Torn 29:10
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vägen. Söder om vägen ligger på 29:10 ett egnahem
i rött tegel med en väl bevarad ekonomilänga i gult
tegel med en extra rödmålad halvvåning och stort
enhetligt tak i korrigerad eternit. Dessa är uppförda
1938 efter en brand.
Tillsammans är de två fastigheterna starkt karaktärsskapande för Odarslövsvägen med bostadshus,
trädgårdar, tydliga gränser och med framträdande
trädplanteringar. Den långa och storslagna ekonomibyggnaden på 29:10 ger ett värdefullt tillskott till
vägen.
De två egnahemshusen föreslås bevaras i samband
med framtida detaljplaneläggning. Den värdefulla
ekonomilängan söder om vägen bör förses med
rivningsförbud och skyddsbestämmelser. De två
trädgårdarna föreslås tas tillvara.
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Arkeologi
En arkeologisk utredning steg 2 har utförts för
programområdet av Arkeologerna, Statens historiska museer. I samband med utredningen påträffades
sex anläggningar (tre gropar, 2 stolphål och en härd)
och ett våtmarkslager. Anläggningarna var kraftigt
förstörda av markarbeten och endast ett par centimeter djupa. Inga ytterligare arkeologiska åtgärder
föreslås inom utredningsområdet då lämningarna är
dåligt bevarade och boplatsområdet begränsat och
kraftigt stört av vägar och kabelnedgrävningar.
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