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Planprogram för Råängen (Östra Torn 29:8 med
flera).
Förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

skicka ut program till detaljplan för Råängen (Östra Torn 29:8
med flera) för samråd.

Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av byggnadsnämnden
upprättat planprogram för rubricerat område.
Planprogrammet anger förutsättningar och riktlinjer för områdets
framtida struktur och bebyggelsemiljöns utformning. Ambitionen
med planförslaget är att förverkliga den målbild som anges för
området i fördjupningen av översiktsplanen för Brunnshög och
skapa en blandstad med bostäder, service och arbetsplatser.
Programförslaget innehåller bland annat kvartersstruktur med ca
125 000 kvm BTA bostäder och 25 000 kvm BTA verksamheter,
förskola, mobilitetshus, gator och nya allmänna platser.
Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden att fatta beslut
om att skicka ut förslaget till planprogram för samråd. Samråd
planeras ske under september och oktober månad 2021. Efter
samrådet görs eventuella justeringar i planprogrammet innan
byggnadsnämnden fattar beslut om att planprogrammet ska utgöra
underlag för fortsatta detaljplanearbeten inom området.

Underlag för beslutet
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Ärendet

Orienteringskarta, med planområdet markerat

Bakgrund
Syftet med planprogrammet är att ange förutsättningar och riktlinjer
för områdets framtida struktur och bebyggelsemiljöns utformning. I
fördjupningen av översiktsplanen för Brunnshög är det aktuella
planprogramområdet markerat som ett utbyggnadsområde för
blandad bebyggelse. Målbilden där 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, äventyras. Området föreslås ha
småstadskaraktär och innehålla blandad bebyggelse, från stadsvillor
till flerbostadshus. Fastighetsägaren, Lunds domkyrka, har
tillsammans med White arkitekter arbetat med Råängens utveckling
sedan 2015 och har bland annat tagit fram ett visionsdokument för
området kallat ”I gränslandet”. Planförslaget är framtaget med
utgångspunkt i den angivna målbilden från fördjupningen av
översiktsplanen och det framtagna visionsdokumentet.
När Råängen är fullt utbyggt kommer stadsdelen att innehålla ca
150 000 kvm BTA, fördelat på 125 000 kvm bostäder och 25 000
kvm verksamheter.
Skalan på bebyggelsen kommer att variera mellan två och sex
våningar, med ett genomsnitt på fyra och en halv våning. Råängens
läge i stadens utkant men samtidigt som sammankopplande länk
mellan centrala Brunnshög, Science village, Kunskapsparken, Max IV
och ESS har format den stadsstruktur som föreslås för området.
Den sydvästra och centrala delen föreslås byggas upp av tätt
sammanhållna kvarter och intima stadsrum med vyer ut mot det
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omgivande landskapet. I denna del 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 på bebyggelsen kommer att
växa åt nordost. I den nordöstra delen kommer området
huvudsakligen att innehålla verksamheter.

Illustration programförslag
Övriga Brunnshögs kopplande stråk och nätverk förlängs in i och
genom Råängen och blir också stommen i områdets interna nätverk.
Huvudstråken i området kommer att vara spårvägsstråket,
parkgatustråket längs Kunskapsparken och ett grönstråk i nordsydlig riktning som kopplar ihop Kunskapsparken i söder med
Vindarnas park i norr. Nya offentliga stadsrum föreslås skapas för att
fungera som mötesplatser samt förstärka och knyta samman de
kopplande stråken. Ett av de föreslagna
stadsrummen/mötesplatserna, stadsträdgården ”Hage”, är redan
under uppförande i områdets västra delar. Tanken är att
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bebyggelsen i Råängen inledningsvis ska växa fram kring denna
plats.
Som en del av det gröna stråket föreslås en förskola med plats för
åtta avdelningar.
Områdets interna vägnät 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
(eventuellt tre) större mobilitetshus som ska inrymma huvuddelen
av områdets bilparkeringar. Placeringarna är valda för att det
interna vägnätet ska innehålla så lite biltrafik som möjligt. All trafik
inne i området föreslås ske på de gåendes villkor.
Målet är att Råängen ska bli en urban stadsdel med ett stort inslag av
grönska, öppen dagvattenhantering och där möten mellan
människor sätts i första rummet.

Föredragning
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till planprogram
där de överväganden och ställningstaganden som gjorts hittills
framgår i planprogrammet.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att byggnadsnämnden beslutar att
skicka ut det framtagna planprogrammet för samråd. Samråd
planeras att ske under september och oktober månad 2021. Efter
programsamrådet och efter att eventuella justeringar har gjorts i
planprogrammet kommer byggnadsnämnden att fatta beslut om att
planprogrammet ska utgöra underlag för fortsatta
detaljplanearbeten inom området.

Beredning
Domkyrkorådet i Lund har inkommit med planansökan för
fastigheten Östra Torn 29:8. Området är stort och kommer att
innefatta en helt ny stadsdel. För att bedöma lämpligheten av
planansökan och kunna studera områdets utveckling i ett större
sammanhang fick stadsbyggnadskontoret 2019-10-03 i uppdrag av
byggnadsnämndens arbetsutskott att ta fram ett planprogram för
området. Stadsbyggnadskontoret har därefter tagit fram ett förslag
till planprogram.
Stadsbyggnadskontoret har undersökt om genomförandet av
planprogrammet kan medföra en betydande miljöpåverkan och
kommit fram till att det inte gör det.

Barnets bästa
Vid utarbetande av programförslaget har hänsyn tagits till barns
intressen, behov och situation i enlighet med barnkonventionen.
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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.
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.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna för planarbetet finansieras genom avgift enligt taxa. För
att kommande detaljplaner, som bygger på programförslaget, ska
kunna genomföras krävs att exploateringsavtal tecknas med
plansökanden innan detaljplanerna antas. Avtalen kommer att
reglera villkor för exploateringen såsom genomförandet av
detaljplaner, kostnader som uppkommer som följd av
genomförandet samt marköverlåtelser mellan kommunen och
parterna.

Ole Kasimir
Planchef
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