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

Planprocessen

Planprocessen regleras av plan- och bygglagen, PBL. Processen är en prövning
om innehållet i ett planförslag är lämpligt utifrån läge, markens beskaffenhet och
behov. Då byggnadsnämndens uppdrag gavs under den gamla lagstiftningen
(ÄPBL) prövas denna detaljplan mot Plan- och bygglag (1987:10).

I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. En
detaljplan kommuniceras med berörda myndigheter och allmänheten under
samråd och granskning innan den antas. Både under samråd och under
utställning finns tillfälle att skriftligen yttra sig över förslaget. Ett eventuellt
överklagande sker efter att planen har antagits.
Detaljplaneprocessen är en demokratisk process där bland annat beslut om
planuppdrag och antagande av detaljplanen fattas av kommunens politiker.
Planförslaget befinner sig nu i samrådsskede.

Vill du komma i kontakt med oss?
Åsa Nyberg
Planhandläggare

Ole Kasimir
Bitr planchef/Planchef
Planchef

Förnamn Efternamn
Titel

Planavdelningen, Stadsbyggnadskontoret i Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se
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Sammanfattning
Syfte, förslagets innehåll och konsekvenser
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny bebyggelse med högt markutnyttjande
för handel, service, kultur, skola och boende, att möjliggöra ett nytt allmänt
parkeringsgarage under mark, att möjliggöra en ny attraktiv mötesplats på
allmän plats i kvarteret, att möjliggöra hållplatser för regionbusstrafiken, att
säkerställa tillräckliga friytor för Vårfruskolan samt att skydda den
kulturhistoriskt intressanta bebyggelse som avses bevaras. Planförslaget kan
sammanfattas:
-

-

-

-

-

-

-

-

Ny bebyggelse i kvartersgräns ger förutsättningar att läka platsen från de
rivningarna som genomfördes i samband med genombrottet.
Tillkommande byggnader och funktioner ska accentuera det nya Galten;
som genom sitt läge i staden och varierade innehåll bidrar till en
vitalisering av Mårtenstorget.
Strukturen bygger på att bevara samtliga tre gathus mot Mårtenstorget
och att i gårdsmiljön bakom dessa välbekanta byggnader medge nutida
tillägg av bebyggelse.
Sydvästra delen av planområdet medger underjordisk parkering i två
plan. Syftet med detta är att frigöra Mårtenstorget från bilparkering.
Infart till garaget kommer att ske från Bankgatan.

Östra delen av planområdet utgörs alltjämt av kvartersmark för bostäder
och skola samt i norr, invid Mårtenstorget, även av lokaler för handel och
centrumändamål.

Allmän plats finns huvudsakligen i västra delen av planområdet. Två
platsbildningar möjliggörs; mötesplatsen med en storvuxen platan
centralt i kvarteret respektive busstorget i korsningen av Bankgatan-Lilla
Tvärgatan.
Tre passager på allmän plats utgör genvägar och binder samman
Mårtenstorget, Bankgatan och busstorget.

Vårfruskolans ytor omfördelas och skolgårdens ytor omprogrammeras
till sitt innehåll.

Avsikten med en utökad byggrätt norr om skolans huvudbyggnad är att
ytor för skolbyggnad respektive skolgård kan fördelas om över tid, så att
såväl ändamålsenliga undervisningslokaler som kvalitativ utemiljö kan
uppnås.
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-

Inom ytan för busstorget finns möjlighet till skolgård på tak och
underliggande parkeringsgarage. Om bussarna i en framtid får en annan
placering eller andra funktionskrav medger detaljplanen att ytan
omfördelas till torg eller skola. Sekundär användning (S) även av
stadens ”golv” syftar till att markytan i framtiden kan omfördelas.

Det högsta husets påverkan på riksintresset för kulturmiljö, belyses närmare i
en kulturmiljökonskvensbedömning, där även övriga av detaljplanens effekter
på kulturmiljön framgår.

Avvägning mellan motstående intressen

Avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen handlar i hög grad om att
balansera detaljplanens genomförbarhet i relation till stadsbyggnadsmässiga
kvaliteter, utrymme för skola och skolgård samt påverkan på stadskärnans
attraktionskraft och kulturmiljö.

Ett genomförande av planförslaget skulle tillföra nya byggnader i kvarteret som
följer stadskärnans grundläggande planstruktur, där bebyggelsen skapar tydliga
gatu- och gårdsrum. Förslaget innebär samtidigt att ett fåtal byggnader med
kulturhistoriska värden helt eller delvis rivs, vilket har vägts mot de möjligheter
detta ger för att utveckla kvarteret som mötesplats. I detaljplaneförslaget har
avvägningen gjorts att de rivningar och tillägg som föreslås är möjliga att pröva
till förmån för utveckling av stadskärnans mötesplatser och attraktivitet.

Förtätning av innerstaden påverkar många. Förvisso innebär förslaget viss
negativ påverkan på enskilda intressen, men sammantaget bedöms olägenheten
vid ett genomförande inte vara av den art som avses i 2 kap 3 § ÄPBL (1987:10).
I nya PBL finns motsvarande bestämmelse i 2 kap 9 § PBL (2010:900).
Planområdets area: ca 19 100 kvm
Antal/BTA bostäder: tillkommande BTA uppgår till ca 13 000 m2
Offentlig service: Byggrätt för skolbyggnad utökas, medan skolgårdens
utrymme begränsas något och kompenseras med yta på tak
Kommersiell service: tillkommande BTA handel, centrumverksamhet eller
kontor uppgår till ca 6 000 m2
Allmän plats torg area: ca 3 200 m2
Antal bil-/ cykelparkeringar: ca 205-210 fysiska bilplatser i garage att
samnyttja/ca 100 allmänna cykelplatser (varav 10 samt Lundahoj i
angränsande kvarter söder och väster om regionbusshållplatsen).

Till ovanstående siffror tillkommer utökad byggrätt inom Galten 25 samt
möjlighet till inredd vind i gathuset på Galten 7.
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Inledning
Planens syfte
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny bebyggelse med högt markutnyttjande
för handel, service, kultur, skola och boende, att möjliggöra ett nytt allmänt
parkeringsgarage under mark, att möjliggöra en ny attraktiv mötesplats på
allmän plats i kvarteret, att möjliggöra hållplatser för regionbusstrafiken, att
säkerställa tillräckliga friytor för Vårfruskolan samt att skydda den
kulturhistoriskt intressanta bebyggelse som avses bevaras.

Planförfarande

Normalt förfarande tillämpas. Då byggnadsnämnden beslutade om
detaljplaneuppdrag redan 2010, följer detaljplaneprocessen plan- och bygglagen
SFS 1987:10.

Planhandlingar
-

Planprogram
Plankarta med bestämmelser
Illustration
Planbeskrivning

Övriga handlingar
-

-

Behovsbedömning för miljöbedömning
Barnchecklista
Arkeologisk förundersökning 2018 för kvarteret Galten, Kulturhistoriska
Föreningen för Södra Sverige, 2019-01-07
Översiktlig markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR/GEO)
och tillhörande PM, SWECO, 2019-05-01
Översiktlig miljöteknisk markundersökning, SWECO, 2019-05-07
Dagvattenutredning, SWECO, 2019-04-10; uppdaterad 2020-05-20
Trädinventering och –utredningar:
Naturvärdesinventering, Ekologigruppen 2019-02-26
PM Bevarandevärde träd i kvarteret Galten, Lund, VIÖS, 2019-04-09
Inventering och bedömning av träd, Trädkonsult i Skåne, 2019-02-25
Konsekvensbeskrivning av riksintresset i kvarteret Galten,
stadsantikvarie Henrik Borg, 2019-05-22
Kulturmiljörapport 2020:20 Kv. Galten 12, 13, 14, 15 m. fl. Arkeologisk
schaktningsövervakning; Kulturhistoriska Föreningen för Södra Sverige
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Plandata

Orienteringskarta med ungefärligt planområde. Källa kommunens intrakarta 2019-03-12.

Lägesbestämning
Planområdet är beläget direkt söder om Mårtenstorget och begränsas av
Råbygatan i öster, Lilla respektive Stora Tvärgatan i söder samt Bankgatan i
väster.

Areal
Övervägande del av kvarteret Galten ingår i planområdet, men
fastigheten Galten 5 är undantagen. Anledningen till detta är att
Galten 5 omfattas av detaljplan från 2011, vilken bedöms vara
aktuell och inte rimlig att ompröva. Planområdets areal uppgår till
ca 19 100 m2.
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Markägoförhållande
Det finns både privatägda och kommunala fastigheter inom planområdet.
Fastigheterna Galten 8-15, 19-20 och Innerstaden 2:1ägs av Lunds kommun.
Galten 5, 7, 25-28 samt Innerstaden 5:14 är i privat ägo. Till ytan överväger
andelen kommunal mark.

Initiativtagare till planen och ärendegång
Byggnadsnämnden har på eget initiativ initierat planläggningen.
Markanvisningsavtal har tecknats mellan Lunds kommun och CentrumShopping
Lund AB (som ingår i samma koncern som NorCap Development A/S).
CentrumShopping Lund AB är ett 50/50 % joint venture mellan den danska
utvecklaren, NorCap Development A/S och Wästbygg AB.

Inom ramen för planarbetet genomförde exploatören ett parallellt uppdrag, där
förslaget av Marge arkitekter med Land Arkitektur, Tyréns och WSP som
underkonsulter har bearbetats som underlag för planförslaget.

Medverkande i planarbetet
Förslaget från det parallella uppdraget har under samrådsfasen
vidarebearbetats av konsulterna i nära dialog med exploatör och
stadsbyggnadskontor. Under samrådsfasen har Katarina Grundsell (ansv.
arkitekt Marge), Alf Orvesten (ansv. landskapsarkitekt Land Arkitektur, Sophia
Hammarberg (ansv. trafikplanerare Tyréns) och Paul Hansson (antikvarie på
WSP) medverkat.
Från Stadsbyggnadskontoret har följande personer medverkat:
planchef Ole Kasimir
planarkitekt Åsa Nyberg
stadsantikvarie Henrik Borg
trafikplanerare Viktor Edensand och André Kingstedt
lantmätare Viola Lindgren
landskapsarkitekt Maria Lindvall
planadministratör Madeleine Rosqvist
biträdande stadsarkitekt Pia Laike
kartingenjör Beata Szyszko Bibel

Från Tekniska förvaltningen har följande personer medverkat:
projektutvecklare Lena Bengtsson Übelacker
landskapsarkitekt Karin Sjölin
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Tidigare kommunala ställningstagande
Planuppdrag och inriktningsbeslut
Byggnadsnämnden (BN) fattade beslut om planläggning 2010-10-07, varför
detaljplanen hanteras enligt tidigare lagstiftning Plan- och bygglag (1987:10),
som idag benämns ÄPBL.

Översiktsplan

Enligt översiktsplanen, ÖP 2018, är området utpekat som blandad bebyggelse,
med ytor för stadsliv och stadsintegrerat näringsliv. Kvarteret ligger även inom
ett område som är prioriterat för fotgängare. Den fördjupade översiktsplanen
för Lunds stad Värna och vinna staden från 2005 gäller fortsatt även om en ny
heltäckande översiktsplan är antagen.

Program och förarbete

2010-10-07 fick stadsbyggnadskontoret i uppdrag att göra planprogram, med
syftet att klarlägga förutsättningar för förtätning och omvandling av området.
Programförslaget innehöll cirka 10 000 kvm tillkommande BTA -såväl bostäder,
centrumverksamhet som skola. Planprogrammet var under våren 2012 ute på
samråd, men då en av nyckelfastighetsägarna gick i konkurs avstannade
planarbetet. Baserat på bland annat planprogrammet fattade byggnadsnämnden
i oktober 2015 ett inriktningsbeslut för det fortsatta planarbetet.

Flygbild över kvarteret med omgivningar. Förväntningarna på det centralt belägna kavarteret är
höga. Med denna bild visualiseras de många delar som det omfattande inriktningbeslutet innehöll
och som var en förutsättning för det parallella uppdraget.
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I detta inriktningsbeslut ingick de parametrar som var vägledande för det
parallella uppdrag som genomfördes under 2017-2018. Därefter har det förslag
som bedömdes vara mest utvecklingsbart vidarebearbetats och ligger till grund
för denna samrådshandling.
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Gällande detaljplaner
Kvarteret berörs av tre detaljplaner:
-

1281K-29-C812 (den huvudsakliga och till ytan största)
1281K-426-B1175 (hörnfastigheten i öster)
1281K-393-A658 (del av Bankgatan)

Gällande detaljplaner inom och i närheten av kvarteret Galten. Källa kommunens intrakarta 2018-11-16. Detaljplanen för Galten 5, jugendhuset (1281K-P28) är från 2011 och
bedöms aktuell, varför den inte ingår i planområdet.

Ingen av detaljplanerna som berörs har någon genomförandetid
kvar. Nedan redovisas det utsnitt ur 1281K-29-C812 som omfattar
Vårfruskolan med omgivningar.
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Ett utsnitt av 1281K-29-C812 från 1938 omfattande Vårfruskolan redovisar ett begränsat
skolområde. Prickmark betecknar område som inte är avsett att bebyggas. Råbygatan och Tvärgatan
var då detaljplanen togs fram avsedda att breddas, vilket påverkade bebyggelse på ömse sidor.

Fastighetsplaner
För området gäller följande tomtindelningar/
fastighetsplaner/fastighetsindelningsdelningsbestämmelser:
-

1281K-C1771 inskrivet 1965-02-10 (Galten 5, 19 och 25)
1281K-C416 inskrivet 1876-09-22 (Galten 7 och 8)
1281K-C1840 inskrivet 1966-08-03 (Galten 20)
13

Förutsättningar
Befintlig bebyggelse samt stads- och landskapsbild
Idag dominerar regionbusstrafiken kvarterets sydvästra hörn, där spåren efter
rivningarna under mitten av 1900-talet – det så kallade genombrottet - ännu är
som mest påtagliga. Denna plats i staden kan istället vara innehållsrik, mer
rumsligt avgränsad och attraktiv södersida av ett kvarter. För att lyckas med
detta krävs att ett flertal funktioner och program samsas och integreras; en
täthet och oväntade möten mellan olika aktiviteter i staden.

Kvarteret och dess omgivningar utgör blandad stadsbebyggelse med stor
inbördes variation. Markanvändningen kan närmast beskrivas som innerstad,
vari ingår såväl handel, skola, arbetsplatser, grönytor, boende som
kollektivtrafik (regionbuss). Bebyggelsemiljöns ålder, kulturmiljövärde, struktur
och skala är – blandad. Från Mårtenstorgets mer monumentala arkitektur i
nordväst och nordost ändras skalan till småskalig vardagsbebyggelse i
kvarterets inre och söder om Lilla Tvärgatan.

Flygbild över kvarteret med omgivningar från sydost, hämtad ur planprogrammet.
Uppstickande bostadshus i närmiljön är Smålands nation (i bildens nederkant) och
Maria Minor 5-6 nordväst om kvarteret, se pilar.
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För Lund traditionella gathus med tillhörande gårdsmiljöer, finns bevarade både
i den norra och östliga delen av kvarteret. Även rester av historiska
trädgårdsmiljöer, finns bevarade, där trädgårdsanläggningen på fastigheten
Galten 7 är särskilt värd att uppmärksamma.

Bebyggelsens skala, karaktär och ålder är varierad. Bevarandevärd port in till trädgården på
fastigeheten Galten 7, till vänster. Uppe till höger; TePe-husets förvanskade gatufasad samt i fonden
det uppstickande Maria Minor 5-6. Nere till höger Lilla Tvärgatans medeltida sträckning. Gatans
norra, här obebyggda sida utgör spår av rivningarna vid genombrottet. Den småskaliga
gathusbebyggelsen på södersidan finns emellertid kvar. Vårfruskolans monumentala huvudbyggnad
är synlig i fonden.

Kvarterets sydöstra del upptas av Vårfruskolan, vars huvudbyggnad utgörs av en
tydlig solitär med huvudentré och den traditionella skolgården vänd mot
Råbygatan. Mindre skolbyggnader från olika epoker kompletterar skolmiljön,
som succesivt har expanderat mot väster och in på angränsande fastigheter.
Regionbussarna upptar kvarterets sydvästra del. Övergången mot angränsande
bebyggelse utgörs av grönytor och planteringar av varierande karaktär och
ålder. Det är i denna del av kvarteret som rivningarna i samband med det så
kallade ”genombrottet”, ännu är tydligt märkbara.
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Drönarbild från 2018-06-18 som redovisar planområdets varierande innehåll avseende
byggnadsstrukturens ålder och skala samt kvarterets grönska, gårdsmiljöer och
solitärbyggnader.

Historik och kulturmiljö
Kvarteret har fått sitt namn efter Peder Galt, en militär och diplomat verksam
under 1600-talet, som sägs ha bott i kvarteret vid tiden för striderna mellan
Sverige och Danmark. Kvarterets struktur är av hög ålder, det finns uppgifter om
tomtindelningen under senare delen av medeltiden och en uppgift om ett
stenhus med apelgård (Vikarieresidenset) från tidigt 1400-tal 1.

Namnen på omslutande gator har skiftat även om Mårtensgatan också som
namn har hög ålder. (Norra Råttegränden till Bankgatan 1878 medan Råbygatan
och Tvärgatan är äldre) Kvarterets nuvarande utsträckning finns avtecknad på
en karta från 1669 (1669 Topographia Londarum quam Andreas facit et
delineavit 2 ) Gatorna har, som i så många andra städer breddats, i samband med
rivningar under 1900-talet.
På 1600- och 1700-talen var Lund en glest bebyggd stad. Till och med ett så
centralt beläget kvarter som Galten utgjordes till stor del av trädgårdstomter
och odlad åkermark orienterad mot söder, medan bebyggelsen låg samlad vid
Mårtenstorget. Östra Mårtensgatan har utgjort stadens huvudinfart från öster
Kockum, Jan, Arkeologisk förundersökning 2018 för kvarteret Galten, Kulturhistoriska
Föreningen för Södra Sverige, 2019-01-07

1

2

?
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och vid slutet av 1700-talet fanns på bägge sidor av denna, i stort sett obrutna
husrader. Husraden fortsatte på den södra sidan ända bort till Stora Södergatan.

Vid denna tid tycks de flesta gårdarna mot torget ha varit hantverkargårdar. Här
bodde snickarmästare, vagnmakare, skomakare och andra hantverkare. Till ett
par fastigheter hörde "sädes-löckor", som sträckte sig ned till "lilla gatan i
söder", det vill säga Lilla Tvärgatan. Handel, hantverk och självförsörjande
odling var integrerat i staden.

Under andra hälften av 1800-talet började så trädgårdarna och åkerlyckorna i
kvarterets södra del att styckas upp till nya tomter, och en tät gathusbebyggelse
växte fram vid Lilla Tvärgatan, förslag medan kvarterets inre fortfor att präglas
av grönska genom de stora trädgårdarna. Byggnaderna från 1800-talet är
uppförda under sadeltak i en till två våningar oftast i gatuliv och med ett djup på
ca 7-8 meter.

Under 1900-talets början utvecklades bebyggelsen i riktning mot en mer
storstadsmässig och representativ karaktär. Nya tider innebar en önskan om att
ge torget en mer storstadsmässig och representativ karaktär. Det stora
jugendhuset på Mårtenstorget 10 uppfördes 1906. Byggnaden symboliserar ett
nytt sätt att bygga i staden med en tydlig butiksvåning i botten, på vilken stora
bostadsvåningar med en representativt dekorerad fasad följer. Tomten är hårt
exploaterad med en mörk gård omgiven av gårdsflyglar. I kvarteret Galten
fortsatte denna utveckling med Tornabankens monumentalbyggnad från 1932,
men i övrigt ligger en- och tvåvåningshusen från 1800-talet kvar som inramning
av torget i söder.
Bebyggelsens variation berättar idag om stadens ekonomiska utveckling. Även
kvarterets fastighetsbildning speglar den historiska utvecklingen från
hantverksgårdar och åkerlyckor till ”bankpalats” och representativa våningar.

I kvarteret Galtens södra del har den senare delen av 1900-talet även inneburit
mer drastiska förändringar. Inför ett större vägprojekt – ”genombrottet” - revs
under 50- och 60-talen småhusbebyggelsen som vuxit fram hundra år tidigare.
På samma gång försvann mycket av den grönska som fanns inne på gårdarna,
bland annat den omtyckta oasen "Carlssons trädgård". ”Genombrottet” kom
aldrig att utföras, men är bakgrunden till att kvarterets sydvästra del ännu är
obebyggd.
Följ gärna kvarterets utveckling i nedanstående urval av illustrationer med
tillhörande bildtexter.
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Frans Emil Viktor Palmcrantz karta över Lund, här från 1878. ”Mårtens Torg” är etablerat, men
varken Skolgatan eller sträckningen söderut av Råbygatan eller Bankgatan är realiserade. Södra
Folkskolan är byggd, men enbart den nordligare delen. Kvarteret är som en följd av sin storlek
obebyggt i sin mitt, men en tendens till delning kan anas i kvarterets västra del. Rådande
fastighetsindelningen längs med Råbygatan och Lilla Tvärgatan är avläsbar även idag.

Kvarteret Galtens innergårdar har traditionellt innehållit hantverk och handel som här centralt i
bilden K.Adolfssons träsko och toffelaffär belägen granne med banken. Foto från 1930 (beskuret)
av Per Bagge 1930, källa Alvin.
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CARLSSONS TRÄDGÅRD

Bebyggelsemiljön ovan är en rekonstruktion av hur kvaretert kan ha sett ut 1952.
Utsnitt av kvarteret hämtat ur Föreningen Gamla Lunds illustration tryckt 1966.
Carlssons trädgård är visualiserad som en mindre parkanläggning med vattenspegel.
Källa SBK.

Fotot till vänster från tiden då Carlssons trädgård var en av Lunds populära mötesplatser.
Ett antal större träd från tiden ingår i dagens grönstruktur. TePe-huset har fått sitt namn
av ägaren till den butik som en gång låg i huset. Källa SBK, fotografer okända.

Under senare delen av modernismen genomfördes här, som i många andra städer,
rivningar för att underlätta för bilismen och det så kallade ”genombrottet” präglar
fortfarande kvarteret i söder. Bilden är från juli 1967 vid anläggandet av
busshållplatser på den avrivna delen av kvarteret. I samband med schaktningen
försvann delar av kulturlagren och platsens fall mot söder lär ha förtydligats. Källa SBK.
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Riksintresse för kulturmiljövård
Hela planområdet ingår i riksintresseområdet Lunds stadskärna (M:K 87) och
kvarteret är omgivet av gator av medeltida ursprung. Planområdet berörs av
flertalet av för riksintresset formulerade uttryck. Det finns inga byggnader inom
planområdet som är specifikt utpekade i riksintresset, men bebyggelsen och
bebyggelsestrukturen som gatunät, kvarter med byggnadernas höjd och
förhållande mellan gata och gård, är delar i den stadsmiljö som bygger upp
riksintresset Lunds stad. Även byggnadernas utformning med traditionella
byggnadsmaterial som fasader av tegel eller puts och tak belagda med tegel eller
plåt liksom den traditionella gestaltningen med sadeltak och fasader med
vertikalt orienterade fönster i mur medverkar till att bygga upp den karaktär vi
förknippar med Lund, med en stor variation på ålder från Krognos 1400-tal till
representanter för 1800- och 1900-talens byggnation.

20

Fornlämning
Exploateringsområdet är beläget inom fornlämningsområdet för Lund 73:1 som
utgörs av Lunds stad med dess medeltida stadslager. En arkeologisk
förundersökning har genomförts enligt beslut från Länsstyrelsen i Skåne län
(Lst. dnr. 431-10036-17). Arkeologiska lämningar kan förväntas över hela
exploateringsytan. Kulturlagertjockleken varierar kraftigt inom
undersökningsområdet och är kraftigast i norr. Detta beror dels på terrängens
fall, men också på den schaktning som genomfördes 1967 för att anlägga
busstorg. Även träd och buskar kan ha påverkat kulturlager-tjockleken. Det är
intill Mårtensgatan som arkeologerna tror att boende och verksamheter varit
koncentrerade, vilket har avsatt mäktigast kulturlager. I den nordligaste delen
finns en kulturlagermäktighet om cirka 2,70 m, varav cirka 2,10 m bedöms vara
undersökningsvärda. I det urschaktade området finns en kulturlagermäktighet
om cirka 1,30 m, varav cirka 0,50 m bedöms vara undersökningsvärda. Till detta
tillkommer bevarade anläggningar i moränen, såsom stolpburen bebyggelse,
brunnar, gropar och diken.

Rekonstruktion av historisk tomtindelning hämtad ur den arkeologiska förundersökningen 2018, jfr
gärna kartor ovan. Det då aktuella arkeologiska undersökningsområdet (avgränsat med röd linje) och
har sedan dess förändrats något, se nedan.

Med anledning av aktuellt planarbete fattade länsstyrelsen2019-03-20 beslut
om tillstånd att göra ingrepp i fornlämning. Sammanlagt 12 provborrningar
genomfördes i samband med den geotekniska undersökningen. Under perioden
20190325–20190327genomfördes arkeologisk undersökning i form av
schaktningsövervakning av dessa provborrningar. Överlag är
21

kulturlagermäktigheten omfattande. Som djupast påträffades kulturlager till ett
djup av 3,60 m i punkten för borrprov 19SW03. Borrprov 19SW01 saknar dock
fulldjup och kulturlager förekommer fortfarande på 2 meters djup.

De 12 borrproverna uppvisar variation av möjlig förekomst av kulturlager.
Centralt och i öster kan kulturlager påträffas redan på 0,55–0,60 m djup, medan
det i de sydvästra delarna först påträffas kulturlager vid 0,80–1,20 m djup.
Rapporten från 2020 bekräftar och preciserar således information och kunskap
från tidigare utredningar.

Ortofoto med borrprovernas placering (punkt 19SW02 är skymd bakom etikett för 19SW03). Under
respektive borrpunktsbenämning finns noterat möjligt djup på kulturlagerförekomst.

Då den planerade exploateringen berör känd fornlämning, kräver alla
markingrepp tillstånd från länsstyrelsen enligt 2 kap kulturmiljölagen. Påträffas
fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10 §
kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas.
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Bevaringsprogram
I Lunds stads första Bevaringsprogram, Lunds stadsbild från 1952, finns inga
byggnader eller miljöer i kvarteret Galten utpekade, då man vid den tiden främst
fokuserade på exklusiva objekt. Synen på bebyggelsens värde som
miljöskapande utvecklades och vid revideringen av Vår fru rote 1980 pekades
en stor del av bebyggelsen i kvarteret ut som ”Kulturhistoriskt och/eller
miljömässigt värdefull byggnad” (röd kulör), dock inte TePe-huset med gårdshus.
Dessa byggnader betecknades vid revideringen 2006-2009, som ”byggnader som
ingår i eller tillsammans med andra bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö”
(svart kulör). De röda byggnaderna utgör sådana särskilt värdefulla byggnader
som avses i 8 kap 13 § PBL, det vill säga byggnader som är särskilt värdefulla
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som
ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär. De svarta är värdefulla men har
genom vissa förvanskningar en lägre angelägenhetsgrad än de bättre bevarade
röda. Denna markering är en kartering som täcker hela stadskärnan, så
detaljeringen är inte den samma som en antikvarisk förundersökning kan ge.
Exempelvis är ingen skillnad gjord mellan vilka fasader eller byggnadsdelar som
är mest intressanta utan byggnaderna hanteras som helheter.

Kvarteret med omgivningar hämtat ut kommunens bevaringsprogram enligt
intrakartan 2019-04-02.

Kulturmiljöprogram
Av Kulturmiljöprogrammet framgår följande:

”Målet med kulturmiljövården i Lunds kommun är att, med kulturmiljön som en
förutsättning och resurs, skapa goda livsmiljöer. En god bebyggd miljö som utvecklas med hänsyn till kulturmiljövärdena är viktiga delar i arbetet med ett hållbart samhälle. Kulturmiljön är en resurs att ta tillvara och utveckla.”
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”Genom att uppleva och analysera de fysiska miljöerna kan vi få upplevelser och
kännedom om företeelser som vi inte kan läsa oss till i skriftliga källor.”
”I tätorterna ska tidsdjupen i bebyggelsen värnas och de olika karaktärerna i
bebyggelsen behandlas varsamt vid tillägg och ändringar i miljöerna.”
”Vid förändringar ska platsens historia och de fysiska uttrycken för denna,
tillmätas en särskild betydelse..”
Den översiktliga målsättningen för kulturmiljövården i Lunds kommun beskrivs
i sin tur enligt följande:
-

Att kulturmiljövärden används som tillgång i samhällsförändringar, att
man vid planläggning och byggnationer nyttjar de befintliga
kulturmiljöerna som en resurs.
Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla
byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras,
används och utvecklas.
Betydelsen av att öka graden av tillgänglighet till kulturarven i kommunen.
Målsättningen att öka kunskaperna om kulturmiljöerna i Lunds kommun
och öka graden av medborgardialog i arbetet med att utveckla och bevara
kulturmiljöerna.
Att skydda särskilt värdefulla kulturmiljöer.

Kulturhistoriskt intressant bebyggelse
Under arbetet med planprogrammet för kvarteret Galten har en PM tagits fram
2015-05-28. I denna PM beskrivs byggnadernas karaktär och värde,
gårdsmiljöernas värde, tomtstruktur och bebyggelsestruktur samt behovet av
skydds- och varsamhetsbestämmelser för samtliga av kvarterets byggnader,
bortsett från Galten 25 som bedömdes som alltför sentida. Inte heller
restaurangbyggnaden benämnd Carlssons trädgård bedöms som
kulturhistoriskt värdefull. Inom ramen för samrådshandlingen har en
uppdaterad PM för kulturhistoriskt intressant bebyggelse samt förslag för
bestämmelser inom kvarteret Galten tagits fram (2019-05-22).

Dialog med och information till länsstyrelsen har skett under samrådsfasen och i
förslag till detaljplan ingår även kulturmiljökonsekvensbedömning, se nedan.

Natur

Biotopskydd
I kvarteret finns trädrader som omfattas av biotopskydd för allé.

Grönstruktur och offentliga rum

Grönstruktur- och naturvårdsprogram
Kommunens grönprogram antogs den 30 januari 2020 av kommunfullmäktige. I
programmet är delar av kvarteret markerade som gröning.
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Balanseringsutredning
En balanseringsutredning har genomförts av kommunen 2016. Nedanstående
kartbild är hämtad ur denna rapport som uppmärksammar grönstrukturens
biologiska och rekreativa värden, i en del av staden som för övrigt är mycket
hårdgjord. Av de stora, äldre träden står bara ett på kommunal mark – en
flerstammig lind. Det finns två stora, äldre träd som står precis i gränsen mot
kommunens mark – en platan och en flerstammig lind. Kronorna på dessa träd
brer ut sig över kommunal mark. Dessa äldsta, grova träd gynnar trädlevande
insekter, lavar, mossa och fågelliv och är av förklarliga skäl svåra att ersätta eller
kompensera.

De blå ringarna markerar värdefulla träd som står på angränsande, privat mark; i norr en platan och i
öster en lind. Röd ring markerar den flerstammiga lind som står på kommunal mark. Stor ring
redovisar ungefärlig kronutbredning och fylld cirkel stammens uppskattade placering. Källa:
Balanseringsbedömning, 2016-06-02. Bilden till höger visar platanen som idag växer i konkurrens med
en lind, vilket sannolikt har bidragit till att platanens kronutbredning är assymetrisk.

Topografi och vegetation
Marken sluttar som hela Lund gör, från norr till söder. Höjdskillnaden inom
kvarteret är mer än tre meter, vilket påverkar både planerad bebyggelse och
avvattning.

I kvarterets östra kant ligger hörnet Råbygatan-Lilla Tvärgatan på ca 33,7 m.ö.h.
medan hörnet Råbygatan-Östra Mårtensgatan har en marknivå av ca 37,4.
På kvarterets västra sida ligger hörnet Bankgatan-Västra Mårtensgatan på ca
36,3 medan korsningen Bankgatan–Lilla Tvärgatan uppgår till ca 34,3 m.ö.h.
Lilla Tvärgatan sluttar således nedåt i riktning mot sydost, vilket har betydelse
för vattnets strömningar vid ett skyfall, se nedan.

Det finns idag sammanhängande grönska främst i trädgårdsmiljön på Galten 7,
vilken också har kulturhistoriskt värde, och i parkmiljön mellan busshållplats
och skolgård från tidigt 1990-tal. Utmed Bankgatan, Lilla Tvärgatan och
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Råbygatan står träd i rader, vilket idag innebär att dessa omfattas av
biotopskydd. Dessutom finns ännu enstaka träd från Carlssons trädgård
bevarade och i god till måttlig vitalitet, vilket gör dem värdefulla ur både
biologisk och kulturmiljömässig synvinkel.

Buffertzonen mot busstrafiken har tagits i anspråk av skolgården och utgör
buskage som används för lek. För skolbarnens utemiljö är den vegetativa kanten
i gränsen mot skolgården betydelsefull. Även i skolgårdens sydöstra hörn finns
en grupp med träd som ger värdefull grönska och möjlighet till skugga på
skolgården.

Under tidigt 1990-tal skapades öster om busshållplatsen en parkmiljö på kvartersmark. Vårfruskolan
har i den västra delen av skolgården en etablerad vegetation från ungefär samma tid.
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Friytor, lek och rekreation
Planområdet har ingen friyta avsedd för lek på allmän plats. En mindre gräsyta
öster om busshållplatsen och skolgården är de ytor som bedöms mest
tillgängliga för allmänheten idag. Mårtenstorget ligger precis norr om
planområdet och de parker som ligger närmst är Botaniska trädgården
respektive Stadsparken.

Ortofoto över Lunds centrala delar. Läget är centralt, med Mårtenstorget och Saluhallen som närmsta
grannar. Till stadsparken är det drygt 500 m och till Botaniska trädgården drygt 400 m.

Service
Då planområdet ligger mitt inne i Lunds centrum är tillgången till service god.

Offentlig service

Vårfruskolan, belägen inom planområdet, är en tvåparallellig innerstadsskola
med klasserna F-6. Skolan har också fritidshem, fritidsklubb och bibliotek.
Läsåret 2019/2020 har skolan 355 elever. Undervisningen bedrivs primärt i den
äldre huvudbyggnaden där eleverna har sina hemklassrum, men även till viss
del i en friliggande paviljong (med tidsbegränsat lov). Den modernare
skolbyggnaden, med fasadliv som avgränsar Råbygatan, innehåller slöjd, musik
och idrott. Här finns också skolans matsal. Fritidshem finns i huvudbyggnadens
källarvåning och i hemklassrum.
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Utanför planområdet finns de kommunala förskolorna Östertull (angränsande
kvarter i öster) samt Tvärflöjten och Grynmalaregården (i väster). Det finns flera
gymnasieskolor nära planområdet. Spyken och Katedralskolan är båda
kommunala medan Lunds dans- och musikalgymnasium och Drottning Blankas
Gymnasieskola är privata skolor.
Träffpunkt för äldre och äldreboenden finns österut vid Arkivgatan respektive
Dalbyvägen, se nedanstående karta.

Karta som redovisar offentlig service såsom skolor och äldreboenden inom och i närheten av
planområdet hämtad från kommunens hemsida 2019-03-03 och inga större förändringar har skett
sedan dess. Grundskola (F-6) finns inom planområdet, ett flertal gymnasieskolor på gångavstånd
samt förskolor både öster och väster om kvarteret Galten. Träffpunkt för äldre och äldreboenden är
belägna öster om planområdet.

Kommersiell service
Planområdet är beläget i stadens absoluta centrum och har god tillgång till
kommersiell service.
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Trafik och gator
Gatunät, angöring och in-/utfarter
De gator som omger kvarteret varierar i skala. Kvarteret avgränsas av
Bankgatan, Lilla Tvärgatan, Råbygatan och Mårtenstorget. Norr om kvarteret
Galten går Östra Mårtensgatan med enkelriktad trafik i västgående riktning.
Enkelriktad i riktning västerut är även Lilla Tvärgatan mellan kvarteret Galten
och kvarteret Toppen. Mellan kvarteret Sankt Mårten och Svarvaren respektive
Grynmalaren är Lilla Tvärgatan enkelriktad i östlig körriktning.

Bankgatans norra del.
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Trafikrörelser i och kring kvareteret. Orange linje i östra delen av Mårtenstorget utgör
högprioriterad cykelled. Stadsbuss med hållplatslägen redovisas med grönt.
Regionbussarnas rörelser och ungefärliga utbredning illustreras med gullinje och
skraffering. På Bankgatans västra sida finns korttidsparkering redovisat med blå linje.

Parkeringarna på Mårtenstorget nås från Östra Mårtensgatan och Bankgatan.
Regionbussar och stadsbussar som trafikerar hållplats Bankgatan kör på
Bankgatan.

Vårfruskolan angörs med Råbygatan som infart och Stora Tvärgatan respektive
Lilla Tvärgatan som utfart. Råbygatan har förbud för motorfordon norr om
skolan. I kvarteret finns parkeringar på några innergårdar; dessa har in/utfarter mot Bankgatan, Mårtenstorget respektive Råbygatan.

Kollektivtrafik

I planområdets sydvästra del ligger busshållplatsen Bankgatan som trafikeras av
såväl stads- som regionbuss. Stadsbusslinje 3 (Nöbbelöv–Lund C–Linero), 5
(Råbylund–Lund C–Nova) och 9 (Galjevången–Lund C–Universitetssjukhuset)
trafikerar tillsammans hållplats Bankgatan varannan minut i högtrafik.
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Regionbusslinjerna 130 (Lund Bankgatan–Åkarp–Malmö Värnhem-Malmö
Södervärn), 131(Lund Bankgatan–Malmö Värnhem–Malmö Södervärn),
161(Lund Bankgatan–Dalby–Torna Hällestad) och 162 (Lund Bankgatan–Dalby Genarp) trafikerar tillsammans hållplats Bankgatan med cirka 24 bussar under
två timmar i morgontrafiken.
Regionbusshållplatsen har tre hållplatslägen; alla med infart från söder.
Hållplatsläge för stadsbuss är för norrgående trafik placerat på Bankgatan
(väster om regionbussarna) medan södergående trafik stannar längre söderut
på Bankgatan, se ovanstående kartbild.

Gång-, cykel- och motortrafik

Gångnätet runt kvarteret är uppbyggt med separata gångbanor på båda sidorna
av gatorna. Det går även att gå igenom kvarteret från regionbusshållplatsen till
Mårtenstorget.

Gångbanan på Råbygatans östra sida är bitvis bred - mer än tre meter - och trädzonen är grusad.

På grund av det centrala läget och gatunätets relativa småskalighet sker
cykeltrafik ofta i samma körbana som biltrafik. Separata cykelbanor saknas i och
runt kvarteret, all cykling sker således i gatorna. Östra Mårtensgatan är en av
Lunds utpekade cykelleder, med högst prioritet för till exempeldrift och
underhåll. Vårfruskolan innebär att omgivande gator också är skolväg, vilket
ställer krav på säker trafikmiljö.
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Gatorna runt kvarteret har hastighetsbegränsningen 30km/h. Trafikmätningar
från 2017 visar att Bankgatan trafikeras av 3800 fordon per dygn varav cirka
13% är tung trafik.

Mårtenstorget i Bankgatans förlängning trafikeras av 2800 fordon per dygn
varav cirka 9% är tung trafik. Mårtenstorget i Östra Mårtensgatans förlängning,
trafikeras i sin tur av 3400 fordon per dygn.

Parkeringsnorm och parkering

Gällande parkeringsnorm ska tillämpas.

Cykelparkering finns inom kvarteret och antalet allmänna platser uppgår till ca
100, med en varierad beläggning. Däri är även platser för Lundahoj i anslutning
till regionbussarna, inräknade. Inom Vårfruskolans skolgård finns cirka hundra
platser, vilka alla behövs för skolans behov.
Kvarteret Galten ligger innanför gamla stadsvallen och har därmed en lägre
bilparkeringsnorm för flerbostadshus än övriga centrala staden;
5,3bpl/1000kvm BTA. För cykel är motsvarande siffra 30 pl/1000 kvm BTA.
Stora delar av intilliggande Mårtenstorget utgörs av parkering vissa tider på
dygnet medan det används för andra ändamål vid andra tidpunkter. Inom
kvarteret Galten finns privat markparkering på innergårdar samt på
Vårfruskolan.
På Bankgatans västra sida finns korttidsparkering.

Teknisk försörjning
Dagvatten
Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram Dagvattenplan för
Lunds kommun, antagen av kommunfullmäktige 2018-03-22. Planområdet
ligger inom verksamhetsområde för dagvatten. I stort sett allt dagvatten i Lunds
kommun rinner till Höje å och Kävlingeån via dagvattenledningar, diken och små
vattendrag. Vattendragen, som fungerar som dagvattenrecipienter, har i
dagvattenplanen klassificerats efter hur stort flöde och vilka mängder av
närsalter och föroreningar recipienterna kan tåla/ta emot beroende på deras
speciella förutsättningar. Vattenmyndigheten har fattat beslut om
statusklassificering och miljökvalitetsnormer för vattendragens ytvatten.
Planområdet ingår i avrinningsområdet Höje å. Enligt dagvattenplanen är Höje å
känslig för ökad vattenföring och närsalter samt mycket känslig för
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föroreningar. Enligt Vattenmyndighetens beslut om statusklassificering och
miljökvalitetsnormer för ytvatten har Höje å dålig ekologisk status med kravet
att uppnå god ekologisk status 2027. Den kemiska ytvattenstatusen (exklusive
kvicksilver) är bedömd som god.

Planområdet ingår i delavrinningsområdet Lund A2 enligt kommunens
Åtgärdsplan för hantering av dagvatten – Lunds stad (KF 2018-03-22). Inom
området bör lokala åtgärder för dagvatten prioriteras då det inte finns plats för
större sammanhållna lösningar.

Markens beskaffenhet

De ytliga jordlagren utgörs huvudsakligen av fyllning av varierande mäktighet,
kvalitet och fasthet. Mäktigheten varierar mellan ca 1,5 och 3,5 m och utgörs
huvudsakligen av sand och mulljord. Ställvis är fyllningen grusig och innehåller
tegel. Planområdet ingår i ett område där fyllningen utgörs av kulturjord.

De naturligt lagrade jordarna under fyllningen utgörs av lermorän och sandig
lermorän. Lermorän kan vara blockrik och förekomst av block i lermoränen kan
inte uteslutas. I undersökningspunkt SW1902 har organisk jord påträffats
(bortsett från fyllning av mulljord). Den organiska jorden utgörs av torv har en
mäktighet på ca 0,3 m och påträffas på nivå ca +33,4 vilket motsvarar ett djup på
ca 3,3 m under markytan. Detta stämmer väl överens med tidigare
undersökningar genomförda i närområdet, där jordlagren huvudsakligen består
fyllning/kulturjord som underlagras av lermorän. Berg påträffas enligt SGUs
jorddjupskarta först på över 50 m djup under markytan.
Fri vattenyta observerades i flera utav av de öppna provtagningshålen mellan ca
1,5 och 2,4 m under markytan, motsvarande nivåer varierande mellan ca +33,1
och ca +35,3. I övriga provtagningshål observerades ingen grundvattenyta.

Vatten och spillvatten

Området ligger inom verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten.
Tillgång till brandvatten finns i Mårtenstorget och Vårfrugatan.

Övriga ledningar

Övriga ledningar för fjärrvärme/-kyla samt el- och tele ligger huvudsakligen, i till
kvarteret angränsande gator.

Renhållning

Lunds renhållningsverk sköter hämtning och återvinning av avfall.
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Hälsa och säkerhet
Buller
Planområdet är främst trafikbullerstört från fordon på Mårtensgatan, på
Bankgatan och på södra delen av Råbygatan. I nedanstående bullerkartor
redovisas de senaste bullermätningarna som är från 2016.

Bullersituationen visualiserad i kartor. Ekvivalentnivåer till vänster och maximala värden till höger.
Mätning från 2016. Källa kommunens intrakarta 2019-05-17.

Luft
Luften i Lunds innerstad påverkas negativt av utsläpp från främst trafik.
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken, MB, gäller för
kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon, bensen,
kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. Nivåerna är godtagbara
inom planområdet.

Markradon

Planområdet klassificeras som ett normalriskområde i kommunens intrakarta
som bygger på översiktlig radonkartläggning. Inför granskning bör den
miljötekniska markundersökningen kompletteras med markradonutredning,
eftersom den översiktliga markradonkartläggningen inte bedöms vara
tillräckligt detaljerad.

Föroreningar i mark och grundvatten

Föroreningssituationen i mark och grundvatten har utretts översiktligt och
redovisas i underlagen. I samband med undersökningen har tungmetaller i form
av barium, bly, kvicksilver och koppar påvisats i analyserade jordprov från
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varierande nivåer mellan 0,5–2,0 meter under markytan. Påträffade
metallföroreningar härstammar sannolikt från kulturjord och fyllnadsmassor
inom området.

Avseende grundvatten har halter av arsenik påvisats strax över SGUs generella
riktvärde i tre provpunkter. Nickel har påvisats inom SGUs tillståndsklass
Måttlig halt i samtliga grundvattenprov. Zink har påvisats inom SGUs
tillståndsklass Låg halt i ett prov.

Tillsynsmyndigheten, Miljöförvaltningen i Lunds kommun har underrättas om
resultaten av markundersökningen då föroreningar har påträffats. Innan
framtida saneringsåtgärder genomförs ska en anmälan om åtgärderna lämnas in
till tillsynsmyndigheten, i god tid innan arbetena påbörjas.

Översvämning och skyfall

Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram Översvämningsplan för
Lunds kommun, antagen av kommunfullmäktige 2018-03-22. Mårtenstorget och
Bankgatan utgör mottagare av flöden från norr i händelse av ett skyfall.

Skyfallskarteringen från 2016 redovisar att vid ett eventuellt skyfall kommer vatten att rinna från
nordost mot sydväst norr om kvarteret för att nå Bankatan. I höjd med Lilla Tvärgatan rinner vattnet
vidare österut. Inga stora vattensamlingar samlas inom kvarteret vid ett skyfall. Källa kommunens
intrakarta 2019-05-17.
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Övriga riksintressen
Luftfartsverket/flygplats
Byggnader över 20 m kan komma att påverka luftfartsverkets och Malmö
flygplats intressen.
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Planförslag
Övergripande karaktär och disposition
Planförslagets stadsbyggnadsstruktur bygger på ett förtydligande av kvarterets
gränser, vilket på sikt kan bidra till att läka platsen från de rivningarna som
genomfördes i samband med gatugenombrottet under 1960-talet. Bebyggelse i
gatulinjen med aktiva bottenvåningar möjliggör lokaler för handel och
centrumverksamhet att orienteras direkt mot det medeltida gatunätet. Större
lokaler kan i norr vända sig direkt mot Mårtenstorget och i söder direkt mot
Bankgatan och busshållplatsen. I kvarteret Galten medger planen nya
möjligheter för handel, restauranger, samlingslokaler, arbetsplatser och
bostäder vilket annonseras på håll via det högsta huset ”Carlsson”, vänt mot
Mårtenstorget och stadens handelsstråk i nordväst. Övriga tillkommande
byggnader markerar det nya Galten på kvartersnivå; ett kvarter som genom
variation och läge i staden bidrar till en vitalisering av centrums sydöstligare
delar samt Mårtenstorget.

Diagram över förslagets koncept och innehåll, Marge arkitekter. Kvarterskanten kommer att innehålla
en variation av höjder. Låga gathus blandas med högre byggnader från 1800-talet och framåt. Ett
avstånd mellan ny bebyggelse och Lilla Tvärgatan föreslås som torg för busstrafik.

På platsen där en av stadens forna handelsgårdar har varit belägen, etableras en
mötesplats. Traditionen, med inre handelsgårdar söder om torget, tas till vara
genom att accentuera, tydliga öppningar som bjuder in till den nya Carlssons
trädgård. Denna blir en central mötespunkt i kvarteret, belägen på allmän plats.
Platsen kan ge butiker möjlighet att växa ut utanför lokalen eller ha
uteservering. Möjligheten för bostäder och kontor i våningarna högre upp bidrar
till att befolka kvarteret under dygnets alla timmar och att öka underlaget för
kommersiella lokaler.
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Diagram över kopplingar, koncept och innehåll, Marge arkitekter. Förslaget innehåller en offentlig
gårdsmiljö med utåtriktad verksamhet och en privat gård med mer renodlat boende, vilket
detaljplanförslaget följer upp.

Den högre byggrätten inne i kvarteret innebär ett begränsat fotavtryck, men
uppgår till nio fulla våningar samt ytterligare våningsplan begränsade av det
asymmetriska sadeltaket.

De tre gathusen kommer fortsatt bilda fond mot Mårtenstorget, medan högdelen ”Carlsson” sticker
upp och annonserar sig mot Mårtenstorget och staden i övrigt. Marge arkitekter på uppdrag av
NorCap Development A/S och Wästbygg AB.

Delar av den kulturhistoriska bebyggelsemiljön inom kvarteret får stärkt skydd
genom planbestämmelser. Detaljplanen möjliggör att två gårdsmiljöer tillvaratas
och utvecklas genom hur tillkommande byggrätter grupperas. Detaljplanen
innebär emellertid också att den gårdsmiljö med tillhörande gårdshus som finns
bakom TePe-huset rivs och ersätts med byggrätt för handel. Platsens
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ursprungliga funktion – gård för handel och hantverk – bibehålls i någon mån
genom möjlighet till en större lokal för handel med direkt koppling till
Mårtenstorget. För att tydliggöra läsbarheten av bebyggelsehistorien har
bestämmelsen f3 infogats i plankartan. TePe-husets fasad mot torget föreslås få
en mer tidstypisk gestaltning i förening med moderna uttryck. Tillsammans kan
denna trio av småhus berätta om tiden under det tidiga 1900-talet, innan
Mårtenstorgets sydsida moderniserades för att uppnå en mer storstadsmässig
och representativ miljö.

Torgbilden med de de tre gathusen bevaras, men detaljplanen prövar att TePe-huset kortas något
och får en förnyad fasad, mer anpassad till husets ålder. Därigenom kan en tydlig passage bjuda in
till kvarterets planterade och mer publika innergård. Den högre delen av ”Carlsson” ska ha en
skulptural form, vilken genom sin höjd och orientering annonseras mot torgrummet och staden.
Marge arkitekter på uppdrag av NorCap Development A/S och Wästbygg AB.

I den östligare delen av kvarteret grupperas tillkommande bostadsbebyggelse
på behörigt avstånd till den äldre trädgårdsmiljö som är belägen inom
fastigheten Galten 7. Trädgården förblir kvartersmark, men kan på detta sätt
samverka med tillkommande innergårdsmiljöer och visuellt vara till glädje för
fler boende i kvarteret.

Vårfruskolan i kvarterets sydöstra del bibehålls, men ytorna för skolgård
omfördelas och föreslås till delar att vara på tak. Planförslaget innebär att
paviljongen behöver ersättas med annan byggrätt. En ny, djupare byggrätt för
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skollokaler föreslås därför i direkt anslutning till skolans modernare byggnad.
Byggrätten utökas till fyra våningar, men av hänsyn till gaturummet begränsas
höjden fortsatt till tre våningar längs Råbygatan. I det fortsatta planarbetet
kommer skola och skolgård vidarebearbetas för att bättre kunna möta en urban
grundskolas framtida behov av förnyelse.

Om busstrafiken i en framtid förändras, får mindre utrymmesbehov/fordon eller
omlokaliseras medger detaljplanen att skolgården expanderar västerut, vilket
skapar en robust stadsmässighet.
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Förslag på skolgårdens utbredning och innehåll av landskapsarkitekterna LAND Arkitektur på uppdrag
av NorCap Development A/S och Wästbygg AB. Aktivitetsytor förläggs delvis på tak för att
samutnyttja kvarterets västliga spets.

Vid hörnet Bankgatan- Lilla Tvärgatan möjliggörs ytterligare en större byggnad
med utåtriktad verksamhet, kallad Multihuset. I det förslag som utgör underlag
till detaljplanen föreslås bottenvåning med entré till biograf, bar/bistro och en
lokal, på överliggande plan finns biografsalonger och kontor. Multihusets
bottenvåning och plan två föreslås därför i plankartan vara centrumändamål
medan de övre planen blir kontor.

Platsbildningen inne i kvarteret vävs via passager samman med angränsande
gator, torg och bebyggelsemiljöer. Den inre mötesplatsen är avsedd att bli ett
komplement till Mårtenstorgets mer vidsträckta ytor. Föreslagna byggrätter har
studerats utifrån befintlig bebyggelsekontext, väderstreck , vind och solinfall för
att ge mötesplatsen bästa möjliga förutsättningar att bli en intim och livlig del av
kvarteret. Platsen möjliggör även att den storvuxna platan, som är en rest av det
forna Carlssons trädgård, kan få en mer framträdande roll i stadsrummet.
Det underjordiska parkeringsgaraget i två våningar innehåller främst allmänna
parkeringsplatser, men även det parkeringsbehov som tillkommande byggrätter
genererar ingår. Infart till garaget kommer att ske från Bankgatan.
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Planförslaget kan sammanfattas i dessa punkter:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ny bebyggelse i kvartersgräns ger förutsättningar att läka platsen från de
rivningarna som genomfördes i samband med genombrottet.
Tillkommande byggnader och funktioner ska accentuera det nya Galten;
ett innovativt kvarter som genom sitt läge i staden och innehåll bidrar till
en vitalisering av Mårtenstorget.
Strukturen bygger på att bevara samtliga tre gathus mot Mårtenstorget
och att i gårdsmiljön bakom dessa välbekanta byggnader medge nutida
tillägg av bebyggelse.
Sydvästra delen av planområdet medger underjordisk parkering i två
plan. Syftet med detta är att frigöra Mårtenstorget från bilparkering.
Infart till garaget kommer att ske från Bankgatan.

Östra delen av planområdet utgörs alltjämt av kvartersmark för bostäder
och skola samt i norr, invid Mårtenstorget, även av lokaler för handel och
centrumändamål.

Allmän plats finns huvudsakligen i västra delen av planområdet. Två
platsbildningar möjliggörs; mötesplatsen med en storvuxen platan
centralt i kvarteret respektive busstorget i korsningen av Bankgatan-Lilla
Tvärgatan.
Tre passager på allmän plats utgör genvägar och binder samman
Mårtenstorget, Bankgatan och busstorget.

Vårfruskolans ytor omfördelas och skolgårdens ytor omprogrammeras
till sitt innehåll.

Avsikten med en utökad byggrätt norr om skolans huvudbyggnad är att
ytor för skolbyggnad respektive skolgård kan fördelas om över tid, så att
såväl ändamålsenliga undervisningslokaler som kvalitativ utemiljö kan
uppnås.
Inom ytan för busstorget finns möjlighet till skolgård på tak och
underliggande parkeringsgarage. Om bussarna i en framtid får en annan
placering eller andra funktionskrav medger detaljplanen att ytan
omfördelas till torg eller skola. Sekundär användning (S) även av
stadens ”golv” syftar till att markytan i framtiden kan omfördelas.
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Markanvändning, bebyggelse och stadsbild
Kvarteret har hög exploateringsgrad, vilket motiveras av det centrala läget.

Kvarterets höga exploatering motiveras av det centrala läget. I detaljplanen prövas ett underjordiskt
parkeringsgarage med allmän bilparkering. Skälet till detta är en önskan att frigöra Mårtenstorget
från markparkering, men fortsatt kunna erbjuda god tillgång till centrum för bilburna. Marge
arkitekter på uppdrag av NorCap Development A/S och Wästbygg AB. Bild TMRW.

Markanvändningen varierar på ett sätt som representerar blandad
innerstadsmiljö (BCHPS). Användningen H (Handel) har
preciseringen ”Detaljhandel och restaurangverksamhet”. Syftet med detta är att
medge flexibilitet och verksamheter som kan generera stadsliv och därigenom
befolka den inre mötesplatsen under större delen av dygnet.

Nya byggrätters utbredning har studerats för att uppnå så goda
stadsbyggnadsmässiga kvaliteter som möjligt. Detta förslag till detaljplan
medger inom fastigheterna Galten 7-15, 19-20 respektive 26-28 cirka 19 500 m2
bruttoarea (BTA) ovan mark, varav huvuddelen är nybyggnad. Av denna yta
uppskattas andelen bostäder till cirka 13 000 m2, vilket genomsnittligt
motsvarar cirka 130 bostäder. Det finns inom planen även utrymme för ungefär
6 000 m2 handel, centrumverksamhet eller kontor samt utökad byggrätt för
skola.
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Inom Galten 27 pågår dialog med fastighetsägaren om en utökning av byggrätten
söderut. I plankartan redovisas ett utrymme som motsvarar ungefär 1200 kvm
BTA ovan mark. Det fortsatta planarbetet får utreda förutsättningarna för
eventuell förtätning mer i detalj.
Inom Galten 25 bibehålls befintlig byggrätt, men med tillägget att bygga tre
våningar mot brandgaveln på angränsande fastighet. Det fortsatta planarbetet
får utreda förutsättningarna även för detta, varför denna byggrätt inte ingår i
siffrorna på föregående sida. Inte heller ingår utökad byggrätt genom inredning
av vind inom Galten 7.

Vårfruskolans utveckling kommer utredas vidare under planprocessen.
Planförslaget innehåller en utökad byggrätt i norr som möjliggör såväl utrymme
för skola som bostäder i upp till fyra våningar. Även i nordost utökas byggrätten
för skolbyggnad till fyra våningar, men längst i öster - mot Råbygatan - hålls
våningsantalet nere på samma sätt som idag (tre våningar). Byggrätten för
denna kommunalägda del av planområdet kommer att få ökad precisering i
kommande skede.

Det förnyade kvarteret kommer att ha en tydlig kant, men varierad takfotslinje
och -höjd för att ansluta till Lunds innerstad, med sin blandning av höga och låga
hus i varierad skala. Detaljplanens byggnads- och nockhöjder är beräknade
utifrån en uppskattad medelmarksnivå och med en decimal, då detaljplanen
innebär hög täthet i ett känsligt läge. Byggnadsvolymerna är studerade, men
ännu inte projekterade. Vid projektering och byggande kan markens nivå
komma att ändras, vilket då även kan komma att påverka medelmarksnivån.

Planbestämmelserna styr i en riktning som syftar till ett varierat taklandskap,
där platta tak med fördel kan användas som takterrasser. Bestämmelserna
avseende material uppmanar till användning av tegel, trä och betong – alla
material med en hög autenticitet. Ljusa kulörer kommer att ge bättre ljusinfall
på gårdar och i bostäder än mörka. Krav på materialval och kulörer syftar till att
säkerställa en sammanhållen bebyggelse på kvartersnivå, som kan variera i
volym och arkitektonisk gestaltning.

TePe-huset föreslås kortas något, för att uppnå bättre kontakt mellan
Mårtenstorget och den inre mötesplatsen – nya Carlssons trädgård. TePe-husets
återstående gatufasad föreslås få en gestaltning som i högre grad understryker
byggnadens ålder och skala – som kontrast till det moderna snittet in till
mötesplatsen. Det högsträckta ”Carlsson” kommer att vara synligt på håll i
staden och även från landskapet. Byggnaden ska därför ha en ren, skulptural
form och ett brant sadeltak. Balkonger mot mötesplatsen är enbart lämpliga på
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de nedre våningsplanen, där de också kan tillföra mötesplatsen ytterligare
värden, utan att för den skull privatisera det offentliga rummet. Viktiga vyer i
olika delar av stadskärnan har studerats med hänsyn till stads- och
landskapsbilden, se vidare under konsekvenser.

Skydd och hänsyn till kulturmiljö

Lunds innerstad utgör fornlämning, vilket ställer höga krav på byggaktörerna. I
planarbetet har dialog förts med Kulturen och länsstyrelsen för att bättre kunna
avgränsa föreslagna byggrätter och bedöma val av grundläggning.
Centrum utgör riksintresse för kulturmiljön och den lilla skalan är en del av
berättelsen om stadens utveckling genom tiderna. Lunds innerstad
karaktäriseras av en blandad bebyggelse där fortfarande små, traditionella
gathus finns bevarade. Exploateringen innebär att den privata gården och
angränsande gårdshus bakom TePe-huset rivs. Övrig kulturhistoriskt intressant
bebyggelse inom planområdet bevaras och skyddet för dessa byggnader stärks.

Kulturhistoriskt intressant bebyggelse inom planområdet får i enlighet med 8
kap 13 § PBL skyddsbestämmelser (q) respektive varsamhetsbestämmelser (k).
Varje byggnads skydds- respektive varsamhetsbestämmelse preciseras för ökad
tydlighet, vid respektive foto på plankartan.

Rivningsförbud (r) samt utökad lovplikt (a1 - a3) kompletterar skyddet för
kulturmiljön, se närmare under rubriken utökad lovplikt.
För att ytterligare säkerställa de kulturhistoriska värdena kan eventuell
ombyggnad föregås av en antikvarisk förundersökning.

Grönstruktur och offentliga rum

Innerstadsläget och det underliggande parkeringsgaraget innebär att andelen
grönstruktur kommer att vara begränsad. I kvarterets östra del bibehålls den
kulturhistoriskt värdefulla trädgården i en privat innergårdsmiljö på
kvartersmark. En större lind i dagens tomtgräns får skydd (n1) och kommer
skänka skugga till utemiljön. Inom tillkommande trädgårdsytor ska
markbeläggning anpassas till den befintliga trädgårdens kulturmiljövärden (n2).

I kvarterets västra del etableras den nya, allmänna mötesplatsen ”Carlssons
trädgård” (TORG1). I gestaltningen av denna plats kommer platanen som sparas
att spela huvudrollen. Gården kommer att kunna användas av både intilliggande
verksamheter och allmänhet, då kommunen blir huvudman.

Som en följd av föreslagen exploatering kommer delar av skolgårdens
aktivitetsytor att behöva flytta upp på tak. För att säkerställa gröna värden inom
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busstorget och i anslutning till skolmiljön ska garagets bjälklag ska vara
planterbart (P2).

Förslag på utformning av mötesplatsen, passagerna och den privata innergården
landskapsarkitekterna LAND Arkitektur på uppdrag av NorCap Development A/S och Wästbygg AB.
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Nya Carlssons trädgård från norr med platanen i blickfånget. Förslag: Marge Arkitekter och LAND
Arkitektur på uppdrag av NorCap Development A/S och Wästbygg AB. Bild: TMRW.

Den nya mötesplatsen ”Carlssons trädgård” föreslås bli en mindre, skyddad plats i kontrast till
Mårtenstorget. Den stora platanen utgör huvuddelen av grönskan, men kan kompletteras med
växtlighet i nordväst och på fasad. Plats för uteservering, vatten och mindre lek medger ytterligare
funktioner som stärker rummets potential som framtida mötesplats. Linspänd belysning kan
accentuera passagen i norr mot Mårtenstorget. Förslag av landskapsarkitekterna LAND Arkitektur på
uppdrag av NorCap Development A/S och Wästbygg AB.
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Trafik och gator
Gatunät, angöring och in-/utfarter
Kvarteret Galten har ett läge i staden som ger direkt tillgång till en väl utbyggd
infrastruktur för gående och kollektivtrafikresenärer. Gatorna runt kvarteret
kommer fortsatt att ha samma funktion som idag. Ett viktigt ställningstagande är
att frigöra Mårtenstorget från bilparkering, vilket har varit styrande för
detaljplanearbetet. Ambitionen är också att öppna upp kvarteret och skapa nya
rörelsemönster för gående med en central mötesplats i kvarterets västra del.
Nedan redovisas ett antal principsektioner för gatumiljöerna kring kvarteret.

Principsektion av Bankgatan i höjd med befintlig parkering inom fastigheten Galten 27.

Principsektion av Bankgatan mellan butiken Hemmakväll och det planerade Multihuset.
Korttidsplatser på västra sidan kvarstår och kan även utgöra angöring vissa tider på dygnet.
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Principsektion av Lilla Tvärgatan mellan Lilla Hotellet och den nya busshållplaten. Hållplatstaket
möter gathusens lägre byggnadshöjd. Här föreslås dubbelriktad cykeltrafik i en separat cykelbana.

Principsektion av Lilla Tvärgatan mellan gathusen på södersidan och Vårfruskolan på norra sidan. I
denna del av Lilla Tvärgatan kommer inte finnas busstrafik; här föreslås dubbelriktad cykeltrafik i
enkelriktad blandtrafik.

Exploateringen inom kvarteret bedöms ge upphov till cirka 600 fordonsrörelser
per dygn. I samband med att Mårtenstorgets bilparkering flyttar till garaget
kommer nya resmönster att uppstå. Östra Mårtensgatan bedöms fortsatt vara
den primära infarten till de centrala parkeringarna, men en viss del förväntas
flytta över till Bankgatan, där infarten till parkeringsgaraget kommer att finnas.
Bankgatan får därmed ökad trafik, men kapaciteten bedöms vara fullt tillräcklig
för att hantera både bussar och tillkommande bilar.

På Bankgatan västra sida finns korttidsparkering som kan fungera som angöring.
Angöring kan även lösas via Mårtenstorget, Råbygatan och Lilla Tvärgatan.
För leveranser till kvarteret föreslås tidsstyrning av lastzoner på Bankgatan och
Mårtenstorget. De tider då dessa inte är lastzoner kan de fungera som
korttidsparkering. Lastzoner kan även fungera som uppställningsplats för
renhållningsfordon. Utöver Bankgatan och Mårtenstorget kan
renhållningsfordon trafikera Råbygatan och Lilla Tvärgatan.
Tillgängligheten till butiker och boende kan lösas via det underjordiska garaget,
som kan förses med allmänt tillgängliga hissar. För radhusen i kvarterets mitt
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och bostadshuset på Råbygatan finns utrymme på kvartersmark för angöring
och handikapparkering, om behov skulle uppstå.

Gång-, cykel- och motortrafik

Genvägen via mötesplatsen kommer att etablera och förnya rörelsemönstret för
gående. Mötesplatsen kommer att kunna nås via passagen från Bankgatan i
väster, busshållplatsen i söder, Råbygatan i öster (via kvartersmark) respektive
Mårtenstorget i norr. Gångbanorna inom gatumiljön runt kvarteret Galten
förutsätts finnas kvar och kan breddas där det är möjligt, som en del i att skapa
mer attraktiva gångstråk. Gångbanan på Bankgatans östra sida varierar i bredd
över sträckan, blir bredare söderut och möter därmed det förväntade
fotgängarflödet.
På Lilla Tvärgatan kompletteras gångbanan på den södra sidan med en
dubbelriktad cykelbana som föreslås utgöra säkrare skolväg till Vårfruskolan
från väster. I östra delen av denna gata sker fortsatt dubbelriktad cykeltrafik i
blandtrafik. Körbanan föreslås smalnas av något längst i öster. För biltrafik blir
gatan fortsatt enkelriktad. På Råbygatan föreslås den del av gångbanan som
ligger på skolfastigheten övergå till skolgård. Den hårdgjorda delen av
gångbanan kommer fortsatt att ha de mått som motiveras av mängden
gångtrafik.

Cykling sker fortsatt i blandtrafik på Bankgatan. Det kan bli aktuellt med
separata cykelbanor längs Mårtenstorgets södra sida, vid en framtida
ombyggnad av torget. Korsningen Bankgatan/Lilla Tvärgatan behöver utformas
så att gående och cyklisters säkerhet prioriteras samtidigt som bussarnas
framkomlighet bibehålls. Då biltrafikflödet på Lilla Tvärgatans östligare del är
lågt, innebär detaljplaneförslaget en avsmalning av körbanan, till förmån för
skolgården.
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Hållplatstaket kan inom den östligare delen av busstorget med somsorgsfull gestaltning bli en
integrerad del av skolgården. Marge arkitekter på uppdrag av NorCap Development A/S och
Wästbygg AB.

Kollektivtrafik
Hållplats Bankgatan kan inom ramen för detaljplanen utvecklas till en hållplatsö i kvarterets sydvästra del. Hållplatsen kan rymma fyra hållplatslägen för
regionbuss, vilka kan vara individuellt trafikerbara. En av hållplatserna är dock
avsedd att användas som extraläge, vilket svarar mot de behov som
Skånetrafiken har framfört.

Regionbussarna 130 och 131 kommer fortsatt att trafikera Lund Bankgatan –
Malmö Värnhem – Malmö Södervärn och utgöra ett viktigt komplement till
tågtrafiken till och från Lund C.

Regionbuss 161 och 162 kommer fortsatt att trafikera Lund Bankgatan – Dalby –
Torna Hällestad respektive Lund Bankgatan – Dalby – Genarp och innebära
viktiga förbindelser för dessa tätorter. Det nya busstorget kan utveckla
resandemiljön med ett mer väderskyddat läge som upplevs tryggare, tack vare
närheten till bebyggelse. Möjlighet till en mindre servicebyggnad för chaufförer
kan inrymmas under taket.
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Närheten till bebyggelse med aktiviteter även kvällstid kommer att öka tryggheten på busstorget. Till
vänster i bild LKF:s kontorsbyggnad och det föreslagna Multihuset. Taket över busshållplatsen kan
överbrygga skalan mellan ny bebyggelse och de lägre gathusen på Lilla Tvärgatans södra sida. Marge
arkitekter på uppdrag av NorCap Development A/S och Wästbygg AB.

Stadsbussarna kan behålla sina hållplatslägen i Bankgatan nära regionbussarna,
vilket kommer att gynna byten mellan stads- och regionbuss. Tillgången till
kollektivtrafik inom planområdet kommer att bli god.

Parkeringsnorm och parkering

De cirka 100 allmänna cykelparkeringar vid busshållplatsen, som försvinner på
grund av exploateringen, ska ersättas i närheten av det nya läget.
Detaljplaneförslaget medger att cykelparkeringen vid busshållplatsen kan lösas
på olika sätt. I underlaget till detaljplanen är tanken att en del cyklister korsar
gångbanan på Lilla Tvärgatans norra sida för att nå parkeringen. Antalet
cykelparkeringar talar för att eventuella konflikter mellan gående och cyklister
bedöms bli få. Förslaget innehåller 50 samlade cykelparkeringar i två rader
direkt öster om busshållplatsen samt ytterligare 50 cykelparkeringar mot Lilla
Tvärgatan. Det totala krav på cykelparkering som föreslagen bebyggelse
genererar uppgår till ungefär 560 platser. Utöver ersättning för befintlig
cykelparkering tillkommer platser för bostäder, handel och eventuellt skola.
Cykelparkering vid busshållplatsen nyttjas även av biobesökare. Utrymme finns
för både standardcyklar och lådcyklar som kan placeras i mindre grupper,
huvudsakligen vid entréer och frekventerade stråk.
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Förslaget innebär ett underjordiskt garage för personbilar i två plan som kan
rymma cirka 200-240 parkeringsplatser. Utifrån antaganden om
exploateringsytor, verksamhetstyper, åtgärdsreduktioner samt samnyttjande
(inom exploateringen) beräknas parkeringsnormen leda till ett krav på
exploateringen om cirka 60 bilplatser.

Därtill finns en tidigare överenskommelse om att det inom projektet ska byggas
173 bilplatser (eller färre, om samnyttjande kan ordnas) som ersättning för
nuvarande platser på bland annat Mårtenstorget. Dessa bilplatser ska finnas
inom den parkeringsanläggning som planförslaget möjliggör.

Med kvarteret Galtens centrala läge och blandning av funktioner finns potential
att samnyttja parkeringsplatser också mellan exploateringens cirka 60 platser
och de allmänna 173 platserna. Samnyttjande innebär i praktiken att ca 30 färre
parkeringsplatser behöver byggas totalt sett - med bibehållen tillgänglighet till
parkering. Ett sådant samnyttjande förutsätter emellertid att inga fasta platser
etableras i garaget. Det är upp till Lunds kommun att avgöra om en sådan
reduktion kan tillämpas.

Sammanställning av parkeringsbehovet för exploateringen samt Mårtenstorget m.fl. Det finns en
samnyttjandepotential mellan exploateringen och Mårtenstorget m.fl. som i samrådsksedet uppgår
till 31 bilplatser.
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Garagerampen har i detta skede två skisserade, alternativa lägen. Ett läge inom
fastigheten Galten 27 där rampen blir svängd och ett läge längre ner på
Bankgatan där rampen kan vara rak. Det fortsatta planarbetet kommer att utvisa
vilket läge på Bankgatan som är mest fördelaktigt för helheten.

Teknisk försörjning

Geoteknik, grundläggning
Grundläggningen kommer att variera beroende på förutsättningar, laster och
behov av källare eller inte. Förutom de geologiska förutsättningar och
grundvattenaspekter påverkar även de arkeologiska förutsättningarna val av
grundläggning.

El

Utgår från befintligt nät och kommer att ansluta till detta.

Vatten och spill

Utgår från befintligt nät och kommer att ansluta till detta.

Dagvatten

Andelen grönyta som kommer att hårdgöras beräknas enligt planförslaget till ca
1800 m2, jämfört med idag och hårdgörning av kvartersmark begränsas delvis
genom bestämmelsen (n2).

För att inte överbelasta det allmänna dagvattensystemet kommer dagvatten att
behöva fördröjas så att det motsvarar avrinningen 20 (l/s, ha) som utloppsflöde.
Vid ett 10-årsregn med denna förutsättning blir behovet av fördröjning ca 40
m3. Fördröjningsvolymer för planområdet ska anläggas underjordiskt i första
hand. Dagvattenutredningen visar att det är möjligt att fördröja de
dagvattenflöden som uppstår vid ett 10-årsregn med klimatfaktor 1.3 inom
planområdet.
Höjdsättning av marken inom och i anslutning till kvarteret samt att undvika att
stänga in dagvatten är centrala åtgärder för en lyckad lösning av
dagvattenhantering. Bestämmelsen n3 syftar till att förhindra att större
mängder vatten stängs in på gårdar och därmed riskerar skada bebyggelsen.
Vegetativa tak, genomsläppliga ytor, växtbäddar, träd och planteringar kan
ytterligare hjälpa till att fördröja och jämna ut dagvatten så att belastningen på
befintligt nät inte överskrids. Dagvatten ansluts efter fördröjning till befintliga,
separerade dagvattenledningar i Råbygatan och Lilla Tvärgatan.
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Renhållning
Renhållningsfordon kan angöra kvarteret via Bankgatan, Mårtenstorget
Råbygatan och Lilla Tvärgatan.

Övriga ledningar

Utgår från befintligt nät och kommer att ansluta till detta.

Hälsa och säkerhet
Buller

Störande trafikbuller innebär att tillkommande bostäder behöver tyst sida mot
Bankgatan och busshållplatsen.

Markradon

Ingen källare avsedd för bostadsrum finns inom planområdet, varför ingen
bestämmelse avseende radon har bedömts vara nödvändig.

Förorenad mark

Vid framtida exploatering finns ett åtgärdsbehov. Massor med halter
överskridande riktvärdena för känslig markanvändning (KM) behöver åtgärdas.
Med hänsyn till att schaktarbeten kommer att äga rum i samband med
byggnation bedöms urschaktning av förorenade massor vara den mest aktuella
saneringsåtgärden.

Den ställvisa förekomsten av föroreningar med i många fall stora avstånd mellan
förorenade provtagningspunkter medför en osäkerhet vid uppskattning av
förorenade delområdens utbredning. Innan mer omfattande grävning påbörjas
bör kompletterande undersökningar utföras för att avgränsa påträffade
föroreningarnas utbredning, horisontellt och vertikalt.
En förtätning av provtagningspunkterna bör också göras inför planerad
exploatering, för att få en närmare uppfattning om föroreningssituationen inför
planering av nödvändiga schaktarbeten.

Översvämning och skyfall

Dagvattenutredningen visar att föreslagen bebyggelse klarar ett skyfall med
100-års återkomsttid, med mindre justeringar i höjdsättning. Tre portar på
kvartersmark säkerställs med bestämmelse n3 i syfte att förhindra att
vattenmassor blir stående, instängda vid ett eventuellt skyfall.
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Garagenedfarten i Bankgatan utgör en sårbar punkt vid skyfall. I exempelvis
Tyskland, där erfarenheten av skyfall och översvämningar i innerstadslägen är
mer omfattande, arbetas med inbyggda lösningar (exempelvis en så
kallad ”Klappschott”), som kan förhindra att garaget översvämmas vid kraftiga
regn.

En simulering av skyfall med preliminär höjdsättning och föreslagna byggnader har genomförts av
SWECO inom ramen för dagvattenutredningen. Resultatet av en översvämningsutbredning vid ett
klimatkompenserat 100- årsregn samt utbredning av lågpunkter visualiseras i ovanstående bild.
Passagerna mellan gårdar och gata blir betydelsefulla för att förhindra instägning av vatten, varför
dessa säkerställs med egenskapsbestämmelse n3.

Räddning
Passager har dimensionerats i bredd och höjd så att tillfart med höjdfordon ska
medges.
Den högsta byggnaden i kvarteret förutsätter så kallat tr2-trapphus, medan
räddning från övriga byggnader kan ske med stege.
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Uppställningsplatser för räddningsfordon har beaktats avseende utrymme,
svängradier, underlag och vegetation.

Fastighetsbildning

Detta planförslag förutsätter tredimensionell fastighetsbildning. Hur dessa
fastigheter ska se ut är ett arbete som pågår parallellt med planarbetet, se vidare
under rubriken ”Genomförande”.

Avvägning mellan motstående intressen

Till grund för utbyggnaden av kvarteret ligger det allmänna intresset att bygga
fler bostäder samt möjligheten att:
-

förtäta staden
öka det sociala livet på Mårtenstorget
ge bättre förutsättningar för handel i centrum
läka kvarteret efter tidigare rivningar och
att öka skyddet på kvarvarande kulturhistorisk bebyggelse

Avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen handlar i hög grad om att
balansera projektets genomförbarhet i relation till stadsbyggnadsmässiga
kvaliteter, utrymme för skola och skolgård samt påverkan på stadskärnans
attraktionskraft och kulturmiljö.

Ett genomförande av planförslaget skulle tillföra nya byggnader i kvarteret som
följer stadskärnans grundläggande struktur, där bebyggelsen skapar tydliga
gatu- och gårdsrum. Förslaget innebär samtidigt att ett fåtal byggnader med
kulturhistoriska värden helt eller delvis rivs, vilket har vägts mot de möjligheter
detta ger för att utveckla kvarteret som mötesplats. I detaljplaneförslaget har
avvägningen gjorts att de rivningar och tillägg som föreslås är möjliga att pröva
till förmån för utveckling av stadskärnans mötesplatser och attraktivitet.

Förtätning av innerstaden påverkar många. Förvisso innebär förslaget viss
negativ påverkan för enskilda intressen, men sammantaget bedöms olägenheten
inte vara av den art som avses i 2 kap 9 § PBL vid ett genomförande av planen.
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Genomförande
Organisatoriska åtgärder
Genomförandetid
Planen har en genomförandetid på fem år från det datum planen vinner laga
kraft. Före genomförandetidens utgång får, mot berörda fastighetsägares
bestridande, detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på
grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid
planläggningen.
Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att
rättigheter som uppkommit genom planen beaktas.

Huvudmannaskap

Kommunen kommer att vara huvudman för allmän plats.

Ändrad lovplikt

Utökad lovplikt (a1) föreligger med anledning av skydd för kulturmiljövärden.

Rivningsförbud (r) omfattar ett flertal byggnader med höga kulturmiljövärden,
vilket närmare preciseras vid respektive foto i plankartan.

Den stora linden på kvartersmark är skyddad med egenskapsbestämmelsen n1 i
plankartan och får endast fällas om det är sjukt eller utgör säkerhetsrisk.
Marklov (a2) krävs för fällning av trädet, med villkor att nytt träd ska planteras.

Även kvartersmarkens fortsatta genomsläpplighet och anpassningen till
kulturmiljövärden följs upp av en administrativ bestämmelse (a3).

Avtal

Markanvisningsavtal föreligger med bolag som vid tecknande via dotterbolag
äger fastigheterna Galten 26 och 28. Markanvisningsavtalet innefattar rätt till att
under viss tid ensamt förhandla med kommunen om förvärv av delar av den
kommunala marken inom kvarteret Galten. Det slutliga området som är aktuellt
för försäljning definieras i samband med detaljplaneprocessen och
förhandlingar med angränsande fastigheter. Ytterligare förhandlingar pågår
mellan kommunens mark- och exploateringsavdelning och berörda parter, bland
annat angränsande fastighetsägare.
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Avtal kommer att behöva föreligga innan detaljplanen kan antas. Avtalen avser
reglera bland annat fastighetsaffärer, tillgänglighet samt kostnadsfördelning och
finansiering av utbyggnad av allmän plats.

Tillståndsprövning och dispenser

Dispens för biotopskydd avseende allé ska sökas av fastighetsägaren under ett
senare skede av planarbetet.

Tekniska och ekonomiska åtgärder
Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning
Försäljning av den kommunala marken kommer att ske genom ett upplägg som
kommunen bedömer tillräckligt för att säkerställa att byggnation påbörjas inom
rimlig tid. Utbyggnaden kommer att behöva ske i etapper, men det
underjordiska garaget kommer att byggas i ett och samma skede. I det
underjordiska garaget planeras även för parkeringsplatser som ska ersätta
kommunens parkeringsplatser på bland annat Mårtenstorget. Genomförande
och finansiering av dessa regleras i markanvisningsavtalet.

Innan byggnation inom kvarteret Galten sker behöver åtgärder såsom sanering
av mark, rivning av byggnader, uppsägning och evakuering av befintliga
nyttjanderättshavare, flytt av allmänna ledningar och anläggningar samt
arkeologiska undersökningar genomföras. Principiell kostnadsfördelning för
dessa åtgärder regleras i markanvisningsavtal samt i kommande tillägg till
markanvisningsavtal med fastighetsägare till Galten 26 och 28. Här framgår även
kostnadsfördelning för projektering, nyanläggning, om- och nybyggnation samt
iordningställande av allmänna platser och allmänna anläggningar.
Allmänna platser och allmänna anläggningar som bedöms ingå i detta är bland
annat nytt hållplatsläge/busstorg, nya passager och torg inom kvarteret Galten,
anslutande del av Bankgatan, Östra Mårtensgatan, Lilla Tvärgatan och
Råbygatan. Förutom allmän plats behövs även ny skolgård anläggas. I
samrådsförslaget föreslås detta ske genom en multifunktionell användning i
olika nivåer av busshållplatsen samt omprogrammering av ytor inom befintlig
skolgård.

Inlösen, ersättning

Parallellt med planarbetet pågår förhandlingar, vilka sköts av tekniska
förvaltningen.
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Balansering
Stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen har utfört en
balanseringsbedömning av kvarteret med anledning av exploateringen.

Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildning
Detaljplaneförslaget innebär att följande tomtindelningar ska upphävas:
-

1281K-C1771 inskrivet 1965-02-10 (berör Galten 5, 19 och 25)
1281K-C416 inskrivet 1876-09-22 (berör Galten 7 och 8)
1281K-C1840 inskrivet 1966-08-03 (berör Galten 20)

När detaljplanen har antagits behöver fastighetsreglering ske. I nedanstående
kartskisser (1-3) och tillhörande tabeller redovisas förslag på
fastighetsreglering. Fastighetsregleringen innebär överföring respektive
avstående av mark mellan olika fastigheter och förslag på hur detta kan ske
förtydligas i figur 1-19 respektive 21-26 på kartskisserna.

Mark inom planområdet är utlagd som kvartersmark för bostads-, centrum-,
handel, skol- och parkeringsändamål samt allmän platsmark (torg). All mark
som utgörs av allmänt torg ska överföras till en kommunägd fastighet, lämpligen
Innerstaden 2:1. Se figur a-h, k och m på kartskiss 1 nedan. Fastighetsreglering
av figur d-h, k och m sker i samma ägares hand (Lunds kommun).
Detaljplaneförslaget medför att fastighetsreglering avseende fig. 3-15, 17-19
respektive 22-26 sker i samma ägares hand (Lunds kommun) samt figur 14 sker
i samman ägares hand.
Fastigheten AB utgörande 3D-fastighet för parkeringsändamål bildas genom
avstyckning från t.ex. Galten 15. Delar av Innerstaden 2:1, Galten 9, Galten 20,
Galten 27-28 gällande figurerna 21-24 av 3D-fastighetsutrymmen för
parkeringsändamål och ska föras över till parkeringsfastigheten AB, se kartskiss
2.
Figur 26 föreslås överföras till skolfastigheten Galten 9. Innerstaden 2:1
urholkas således av 3D-fastighetsutrymme. Fig. 25 ska överföras till
bostadsfastigheten Galten 20. Skolfastigheten urholkas således av 3Dfastighetsutrymme, se kartskiss 3.
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I övrigt ska i första hand fastighetsreglering avseende fig. a-c, k, 1-2, 16 och 21
ske genom frivilliga överenskommelser mellan berörda fastighetsägare.
Fastighetsägarna till Galten 7, Galten 9 (Lunds kommun), Galten 25 (Stena
Fastigheter Kultingen AB), Galten 26 (Pacron AB), Galten 27 (Estancia Galten
Kommanditbolag), Galten 28 (Galten i Lund AB) samt Innerstaden 2:1 (Lunds
kommun) ska upprätta överenskommelse om fastighetsreglering för
ovannämnda figurer före antagande av detaljplaneförslaget så att berörda
fastigheter kan vara lämpliga för sina ändamål.

Sker inte detta kan berörda fastighetsägare ansöka om prövning av
fastighetsreglering hos lantmäterimyndigheten även utan överenskommelse.
Lantmäterimyndigheten kan besluta med stöd av 5 kap. 8 §, 5 kap. 8a§ och 8 kap.
fastighetsbildningslagen att överföring ska ske genom inlösen om villkoren är
uppfyllda. Ersättning för överförd mark (avser ej mark utgörande skoländamål)
sker med stöd av 5 kap. 10-12 §§ fastighetsbildningslagen. Det är skäligt att
tillämpa en så kallad likadelning av vinsten som uppstår. Ersättning för överförd
mark utgörande skoländamål är att anse som sådan mark som kan inlösas enligt
6 kap. 13 § 1 st Plan- och bygglagen. Ersättning som utgår sker enligt reglerna i 4
kap. Expropriationslagen. När detaljplanen genomförts även genom föreslagen
fastighetsreglering, kommer berörda fastigheter att ha genomgått följande
förändringar enligt kartskisser 1-4 och tabeller, se nedan.

Kartskiss 1. Grå siffror utgör dagens fastighetsbeteckningar.
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Kartskiss 2: 3D-fastighetsutrymme avseende fastigheten AB med ändamålet parkering.

Kartskiss 3: 3D-fastighetsutrymme avseende skoländamål (fig. 26) och bostadsändamål (fig. 25)
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Kartskiss 4: Mark föreslagen som allmän plats (torg).
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Fastighet

Erhåller mark Från fastighet

Ändamål

Galten 7

fig. 14

Bostad

Innerstaden 5:14

Galten 8

Avstår mark Till fastighet

Ändamål

fig. 16

Galten 20

Bostad

fig. 11

Galten 9

Skola

utplånas
Galten 9

fig. 8

Galten 11

Skola

fig. 9

Galten 10

Skola

fig. 10

Galten 20

Skola

fig. 11

Galten 8

Skola

fig. 13

Galten 12

Skola

fig. 17

Innerstaden 2:1

Skola

fig. 18
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Rättigheter
Servitutet 1281K-8526.1 (väg för distributionstrafik) till förmån för Galten 20
och belastande Galten 25 är onyttigt, onödigt och ska upphävas eftersom
förmånsfastigheten nu kommer att angränsa direkt i väster mot allmänt torg.
Nämnda fastighet fårmöjlighet att ta väg i väster istället för i öster på Galten 25.

Servituten 1281K-9440:C3227.1 (vattenledning) och 1281K-9440:C3227.2
(gångväg) till förmån för Galten 26 upphävs i samband med att fastigheten
utgörande allmänt ändamål (torg) enligt planförslaget i helhet förs över till den
kommunägda fastigheten Innerstaden 2:1.

Servitutet 1281K-20702.1 (gångväg) till förmån för Galten 27 och belastar
Galten 28 är onyttigt, onödigt och ska upphävas eftersom förmånsfastigheten
har tillgång till allmänt torg direkt från fastighetsgräns i öster och vidare norrut
till Mårtenstorget.

Gemensamhetsanläggningarna Galten ga:1 (dag- och spillvattenledningar),
Galten ga:2 (fjärrvärmeanläggning) och Galten ga:3 (gårdsutrymme, parkeringar
och områdesbelysning) strider mot planförslaget eftersom
gemensamhetsanläggningarna till stor del är förlagda inom område utgörande
allmänt ändamål (torg). Ändrade förhållanden som väsentligt inverkar på frågan
har inträtt varför omprövning av en förrättning enligt 35 § anläggningslagen är
uppfyllt. Delägande fastigheter i Galten ga:1-3 är Galten 26 och Galten 28. Galten
27 har del i Galten ga:1-2.
Erforderliga rättigheter enligt fastighetsbildningslagen och anläggningslagen
kommer att bildas i samband med överföring av 3D-fastighetsutrymmen för
parkerings-, skol- och bostadsändamål.

Rätt att framdra allmänna underjordiska ledningar inom planområdet
betecknat ”u” kan säkerställas med upplåtelse av ledningsrätt. Ledningshavare
eller ägaren till belastad fastighet ansöker om upplåtelse av ledningsrätt hos
lantmäterimyndigheten i Lund.

Ledningsrätten 1281K-9540:B1351.1 (El-, naturgas-, fjärrvärmeanläggning mm)
till förmån för Kraftringen Nät/Energi AB och belastar skolfastigheten Galten 9
gäller oförändrat inom område betecknat ”u” och överensstämmer med
detaljplaneförslaget inom nämnda område. Däremot strider ledningsrätten mot
detaljplaneförslaget där ”u”-område saknas i söder varför omprövning av
ledningsrätt ska ske och upphävas inom nämnda delar dvs där ”u”-område
saknas. Ledningshavare eller ägaren till belastad fastighet ansöker om
omprövning av ledningsrätt hos lantmäterimyndigheten i Lund.
66

Rättighet

Ändamål

Rättighetshavare/Delägare

Galten ga:1

VA-ledningar

Galten 26, 27 och 28

Belastad fastighet Fastighetsrättsliga konsekvenser
Gemensamhetsanläggningen upphävs
eftersom den till stor del är förlagd
inom allmän platsmark och strider
strider således mot planen.

Galten ga:2

Fjärrvärmeanl. Galten 26, 27 och 28

Gemensamhetsanläggningen upphävs
eftersom den till stor del är förlagd
inom allmän platsmark och strider
således mot planen.

Galten ga:3

Gård, p-platser Galten 26 och 28

Gemensamhetsanläggningen upphävs

belysning

eftersom den till stor del är förlagd
inom allmän platsmark och strider
således mot planen.

1281K-20702.1

Gångväg

Galten 27

Galten 28

Rättigheten upphävs eftersom
Galten 27 får tillgång till allmänt torg
direkt från fastighetsgräns
i söder och öster.

1281K-8526.1

Väg

Galten 20

Galten 25

Rättigheten upphävs eftersom
Galten 20 får tillgång till allmänt torg
direkt från fastighetsgräns i väster.

1281K-9440:C3227.1

Vattenledning

Galten 26

Galten 28

Rättigheten upphävs när hela
Galten 26 förs över till angränsande
fastigheter och utplånas således.

1281K-9440:C3227.2

Gångväg

Galten 26

Galten 20 och 25 Rättigheten upphävs när hela
Galten 26 förs över till angränsande
fastigheter och utplånas således.

1281K-9540:B1351.1

El-, fjärrvärme-, Kraftringen Nät/Energi AB
naturgasanl.

Galten 9

Ledningsrätten fortsätter att gälla
oförändrat inom u-område.
Det saknas område undantaget för
allmänna underjordiska ledningar
i söder varför ledningsrätten
strider mot planen.
Ledningsrätten ska omprövas
och upphävas inom Galten 9 där
ledningsrätten ej är förlagd
inom område betecknat "u"i planen.

Tabell som redovisar rättigheter inom planområdet och konsekvenserna för dessa.

Fastighetsindelningsbestämmelser
Detaljplaneförslaget och ändring av detaljplan medför att gällande
fastighetsindelningsbestämmelser (även förr kallade tomtindelningar) akt
1281K-C1771 antagen 1965-02-10, akt 1281K-C416 antagen 1876-09-22 samt
akt 1281K-C1840 antagen 1966-08-03 upphör att gälla för Galten 5, 7-8, 19-20
och 25.

Ansökan om fastighetsbildning

Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos lantmäterimyndigheten i Lund
ansöka om erforderlig fastighetsbildning och anläggningsförrättning.
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Konsekvenser
Konsekvenser som följd av avvägningar mellan motstående intressen
Genom föreslagen förtätning kan ett idag till stora delar obebyggt kvarter slutas
samtidigt som reversibla ytor för regionbusstrafiken bibehålls i sydväst. Ett
genomförande av planförslaget skulle tillföra nya byggnader i kvarteret som
följer stadskärnans grundläggande struktur, där bebyggelsen skapar tydliga
gatu- och gårdsrum. Förslaget innebär samtidigt att ett fåtal byggnader med
kulturhistoriska värden helt eller delvis rivs, vilket har vägts mot de möjligheter
detta ger för att utveckla kvarteret som mötesplats i staden. Ett antal träd nära
gata i varierande skick, men som omfattas av biotopskydd då de är placerade i
rad, kommer att behöva fällas. Stora åtgärder för att bevara två andra, för
platsen mer betydelsefulla och friska träd, görs emellertid.

Byggnadshöjd och takavslutning på ”Carlsson” har studerats i volym från viktiga
vinklar i staden och landskapet. Stad utvecklas ständigt. Föreslagna byggrätter
syftar till att möjliggöra nutida arkitektur på den medeltida stadens villkor.
Stadsbyggnadskontorets avvägning innebär att högdelen på ”Carlsson” tillåts
sticka upp över den allmänna byggnadshöjden inom kvarteret och i närmiljön –
det vill säga inom riksintresset för kulturmiljö. Bedömningen är att föreliggande
höjd och byggnadsutformning inte innebär påtaglig skada på riksintresset för
kulturmiljö.

Konsekvenser för fysisk miljö

Riksintressen och kulturhistoriskt intressant bebyggelse/miljö
Riksintresset för kulturmiljö kommer att påverkas, varför en separat
kulturmiljökonsekvensbedömning har upprättats. Platsen rymmer en viktig
kunskapspotential som kan belysa stadens utbredning, utveckling och miljö i ett
brett historiskt perspektiv. Inför en exploatering av kvarteret kan resultaten av
borrproverna för arkeologins del användas som ett underlag för hur omfattande
kulturlagermäktigheten är och detta ger underhandsinformation om vilka
volymer som måste schaktas ut. Påverkan från sentida markarbeten finns, men
de är enligt den senaste arkeologiska rapporten, av begränsad omfattning. De
arkeologiska utgrävningarna som exploateringen medför kommer att väcka
intresse, nationellt och internationellt. Arkeologin kommer att påverka val av
grundläggning.
Genom föreslagen förtätning kan ett idag till stora delar obebyggt kvarter slutas
i gatulinjen, vilket bedöms påverka kulturmiljön positivt. Rivningen av
gårdshuset och uthusen som avgränsar gårdsmiljön är negativt för kulturmiljön.
Även höjden på ”Carlsson” innebär påverkan på kulturmiljön i kvarteret Galten
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och omkringliggande kvarter. Föreslagna förändringar för TePe-huset innebär
både att kulturmiljövärden förloras, samtidigt som ett återställande av den
förvanskade fasaden kan innebära fördelar för stadsmiljön som helhets, sett från
torget. I detaljplaneförslaget har avvägningen gjorts att de rivningar och tillägg
som föreslås är möjliga att pröva till förmån för utveckling av stadskärnans
mötesplatser och attraktivitet. Stadsbyggnadskontoret bedömer att
planförslagets genomförande sammantaget inte medför påtaglig skada på
berörda riksintressen.

Stads-/Landskapsbild

Både stad- och landskapsbild kommer att påverkas vid ett genomförande, då det
högsta husets nockhöjd begränsas till 40,6 m. Att ett plangenomförande
påverkar kvarteret och Mårtenstorget är tydligt, men hur påverkas
landskapsbilden och kringliggande stad i övrigt? Med anledning av detta har
tidigt i processen specifika vyer i omgivande stad och landskap studerats i
modell. Fokus har legat på vyer där påverkan på stadens siluett kan misstänkas
samt på påverkan av stadens offentliga platser. Från Domkyrkoplatsen eller
Clemenstorget blir högdelen på ”Carlsson” knappast synlig, vilket har att göra
med stadens sluttande terräng och befintlig bebyggelse samt för
Domkyrkoplatsen även relativt slutna gaturum.

Det ursprungliga förslaget innehöll tolv våningar med ett sadeltak. För att
komma vidare i planprocessen studerades motsvarande volym med en sänkning
med tre respektive sex våningar. Föreliggande planförslag motsvarar nio
våningar med sadeltak. Ett antal bilder från processen återges nedan. Bilderna
är tagna från ögonhöjd. Det höga ”Carlsson” är beige i nedanstående bilder.
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Vy från öster korsningen Dalbyvägen – Porfyrvägen. Nio våningar sticker upp, medan sex infogar sig i
stadens siluette.
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Från Östertull (invid Spyken). Nio våningar med sadeltak inordnas i taklandskapet i denna vy.

Från Dammgården (Södra Esplanaden) Nio våningar med sadeltak inordnas i taklandskapet i denna
vy. Sadeltakets form blir en spets som på håll lättare inordnar sig i stadens varierade taklandskap.

Från Krafts torg inordnar sig nio våningar med stadens siluett. På platsen finns också träd som
påverkar vyn.
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Från Gleerups hörna över Stortorget och mot Rådhuset är nio våningar med sadeltak nästan dolt.

Från den småskaliga Kiliansgatan i riktning mot Mårtenstorget sticker nio våningar med sadeltak upp
över taklandskapet.

Höjden på ”Carlsson”innebär även att byggnaden överskrider den gräns på 20 m
som innebär att även riksintresset för Sturups flygplats kan vara berört.
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Mikroklimat
Den föreslagna bebyggelsens skuggning och vindpåverkan av ”Carlsson” har
studerats.

Skuggstudier Marge arkitekter. Vårdagjämning 21 mars respektive sommarsolstånd 21 juni kl 10, 12
och 16 redovisas för föreliggande förslag.

Påverkan av solinfallet som föreslagen bebyggelse föranleder inom befintliga
miljöer har studerats. För innergårdsfasaden på fastigheten Galten 5 beräknas
solljus mellan mars och juni uppnå ett genomsnitt av 35,46 %. Den försämring
som föreslagen förtätning genererar är ca 5 %. För fastigheten Galten 7
redovisas solinfallet i nedanstående bilder.
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Solinfall på Galten 7 i mars månad. Marge arkitekter.
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Solinfall på Galten 7 i mars månad efter plangenomförande. Marge arkitekter. Röda markeringar
visar tillkommande skuggning på befintlig bebyggelse i fastigheterna Galten 5 och Galten 7 orsakade
av ny föreslagen bebyggelse.

För både Galten 5 och Galten 7 bedöms försämringen ligga inom vad som kan
anses rimligt vid förtätning av befintlig stadsmiljö.
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Den förhärskande vindriktningen är västlig, vilket är relativt gynnsamt med
hänsyn till innehållet i planförslaget. Översiktliga mätningar i modell har gjorts i
ett tidigt skede i processen och viss ökning av vindhastigheten kan observeras i
anslutning till ”Carlsson”. När vinden når ”Carlsson” pressas den upp eller ner
och en rotation med ökad hastighet skapas på gården. Ökningen är dock så pass
begränsad (1 m/s), att inga ytterligare vindstudier har bedömts nödvändiga i
detta skede.

Vindstudier Marge arkitekter. Rött område markerar den cirkulerande rörelse som kan uppstå på
mötesplatsen. Ökningen är så pass begränsad att inga ytterligare fördjupningar av vindstudier har
bedömt nödvändiga i detta skede.

Grönstruktur och offentliga rum
Inom kvarteret Galten finns rader med träd i kvartersgräns och detaljplanen
möjliggör att bevara vissa av dessa, främst i anslutning till skolgården. Andra
träd kommer i konflikt med föreslagen byggnation och planerad busstrafik.
Eftersom planterade gaturum är ovanliga i Lunds medeltida gatustruktur och
gatuträdens skick varierande, bedöms konsekvensen av dessa förlorade träd i
anslutning till gata som ringa.

Efter sekler som avrivna tomter har främst i fastighetsgränserna till de
bebyggda delarna av kvarteret Galten utvecklats en bitvis frodig vegetation. Den
senaste fullständiga trädinventeringen genomfördes 2013. Under samrådsfasen
har de två träd som är aktuella att skydda undersökts för att säkerställa att
deras status är god. Delar av den grönska som finns på dagens skolgård kommer
att försvinna i samband med flytten av busstorget. Ny etablering av grönska
behöver därför göras inom ramen för den nya skolgården.
Centrums grönska finns främst på innergårdar och i fastighetsgränser. Den
förtätning som pågår i staden innebär i många fall att träd försvinner och
gårdsrum byggs bort. Genom den pågående förtätningen samt ett åldrande
trädbestånd, riskerar mycket av grönskan att gå förlorad. Minskad andel
grönska i innerstaden påverkar bl.a. luft, klimat, möjlighet att fördröja
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regnvatten och fågelliv, vilket i sin tur påverkar människors hälsa och
välbefinnande.

Planförslaget bygger på att omfattande åtgärder görs för att spara två, stora
lövträd, varav ett även har kulturhistoriska värden. Ett antal träd i gatumiljön
kommer troligen också att kunna bibehållas. Inom den nya mötesplatsen finns
möjlighet till viss nyplantering främst i nordväst, vilket kan kompletteras med
fasadgrönska. Det är inget i detaljplanen som styr omfattningen av nyplantering,
inom platsen. Vad gäller hårdgörning och infiltration på mötesplatsen – nya
Carlssons trädgård - så kommer platanens rotzon att vara styrande. Därför ska
en rotkartering av skyddsvärda träd utföras under den fortsatta planprocessen.

Natur och biologisk mångfald

Högt uppvuxna träd i centrum av kvarteret medger förutsättningar för framtida grönskande
utemiljöer. En platan från tiden för Carlsson trädgård bevaras inom allmän plats och flerstammig lind
på fastigheten Galten 7 ges skydd i detaljplanen. Denna dubbelstammig parklind har däremot inte
bedömts möjlig att spara. Vid fällning kan stammen tas till vara på annan plats för att minska den
negativa påverkan på natur och biologisk mångfald.
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Miljökvalitetsnormer
Luftkvalitet
Trafiktillskottet bedöms inte påverka luftkvaliteten negativt.

Vattenkvalitet

Föreslagen dagvattenlösning ska både fördröja och rena dagvatten från
planområdet. Syftet med åtgärderna är att inte försvåra möjligheten att uppnå
miljökvalitetsnormer för Höje å. I det fortsatta planarbetet behöver eventuell
påverkan på vattenkvaliteten studeras vidare; kompletterande utredning kan
behöva beställas.

Dagvatten

Andelen grönyta som kommer att hårdgöras beräknas enligt planförslaget till ca
1800 m2, jämfört med idag. För att inte överbelasta det allmänna
dagvattensystemet blir behovet av fördröjning ca40 m3. Dagvattenutredningen
visar att det är möjligt att fördröja de dagvattenflöden som uppstår vid ett 10årsregn med klimatfaktor 1.3 inom planområdet.

Konsekvenser för hälsa och säkerhet
Trafik

Föreslagen nedfart till det underjordiska garaget på Bankgatan medför krav på
goda siktförhållanden. Stor omsorg behöver läggas på utformningen av både
ramp och portgång för att möta funktioner för biltrafik, kollektivtrafik,
renhållningsfordon, leveranser, angöring samt oskyddade trafikanter.

Att motorfordonstrafiken på Lilla Tvärgatan föreslås få en smalare körbana är
till förmån för skolelever, gående och cyklister. Bilisters framkomlighet kommer
på så sätt bli något försämrad, men gatan kommer att vara framkomlig med
såväl räddnings- som renhållningsfordon och för hämtning och lämning av
skolbarn med personbil.
Gångbanan på Råbygatans östra sida, i höjd med Vårfruskolan, föreslås bli något
smalare och träden övergår därmed till skolgården. Tillräcklig bredd för gående
bedöms finns inom den del av gångbanan som idag är hårdgjord. Det staket som
skiljer skolgård och gångbana åt kommer att påverkas både avseende placering
och eventuellt även utformning.
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Eftersom antalet cykelparkeringar är relativt begränsat och fördelade kring
busshållplatsen , bedöms eventuella konflikter mellan gående och cyklister bli få.

Buller

Bottenvåningar mot de trafikerade gatorna kommer inte att vara bostäder.
Fordonstrafik på Bankgatan och busshållplatsen kommer troligen att föranleda
krav på så kallad tyst sida för att klara riktvärdena. Bullerberäkningar kommer
att tas fram inför granskning, då även åtgärder kan preciseras närmare.

Markradon

Miljöteknisk markundersökning kommer att kompletteras med radonmätningar,
resultat och vilka åtgärder som eventuellt krävs under granskningsskedet, om så
bedöms nödvändigt.

Förorenad mark

Den miljötekniska markundersökningen visar att saneringsåtgärder krävs för att
kunna genomföra planen. Innan framtida saneringsåtgärder genomförs - i god
tid innan grävarbetena påbörjas - ska anmälan om åtgärderna lämnas in till
tillsynsmyndigheten som är Miljöförvaltningen i Lunds kommun.

Skyfall och översvämning

Dagvattenutredningen visar att ny bebyggelse klarar ett skyfall med 100-års
återkomsttid. I det fortsatta arbetet behöver höjdsättning och val av färdigt
golvnivå studeras mer i detalj. Förslag på lösning för garageporten behöver
diskuteras för att förhindra att garaget vattenfylls vid kraftiga regn.

Skyfallsutredningen behöver i nästa fas kompletteras även med konsekvenser
nedströms av föreslagen bebyggelse.

Sociala konsekvenser
Barnperspektiv

En så pass omfattande förtätning i stadens absoluta centrum påverkar med
nödvändighet även barn. I detta fall finns dessutom skola inom planområdet,
vilket innebär direkt koppling till skolbarnens vardag.

Rent areellt finns konflikter mellan olika särintressen inom Galten. I det
parallella uppdraget var skolgårdens befintliga areal, innehåll samt paviljongens
byggnadsvolym aspekter att förhålla sig till och få med i förslaget.
Det förslag som har legat till grund för planarbetet innehåller skolgård på tak,
för att kompensera för ytor som idag har tagits i anspråk som skolgård. Taket
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utgör också del i busshållplatsen. Lösningen förutsätter tredimensionell
fastighetsindelning, där både allmän plats och kvartersmark ingår.

Taket kräver både investering och noggrann detaljutformning för att på ett bra
sätt kunna kopplas till skolgården och bidra till en attraktiv hållplats. Generellt
bedöms inte skolgård på tak fullt ut kunna kompensera för motsvarande
kvadratmeter skolgård på mark. Uppvuxen vegetation och gröna ytor som idag
används av skolan kommer att påverkas vid ett plangenomförande, vilket
medför utmaningar för återetablering.
Den bollplan som tas i anspråk kan bedöms kunna förläggas på skolans
framsida, men är då något mindre till sin storlek.

En viss avsmalning av Lilla Tvärgatan respektive Råbygatan till förmån för
skoländamål ingår i detaljplanen. Skolvägar påverkas av föreslagen förtätning,
även om den direkta utformningen av dessa ligger utanför detaljplanens
innehåll.

Vårfruskolan står enligt uppgift inför kommande renovering och ombyggnad.
Skoländamålet har fått utökad byggrätt norr om huvudbyggnaden. Rätt förvaltat
kan detta vara en möjlighet till en innerstadsskola med nya och andra
möjligheter. Hur skolmiljön bäst kan tas till vara inom kvarteret får utvecklas
inom ramen för den fortsatta planprocessen.

Kommande arbete, gärna i tätare dialog med ansvarig förvaltning , verksamhet
och brukare, kan visa en framkomlig väg så att skolbarnens utemiljö fortsatt blir
attraktiv och stimulerande.

Service

Genom blandningen av boende, handel, utåtriktad centrumverksamhet och
arbetsplatser gynnas såväl näringsidkare som tryggheten på platsen.

Det antal boende som kommer att flytta in har god tillgång till befintlig service.
De som flyttar in eller kommer att arbeta inom kvarteret, är dock inte så många
att behov av ytterligare service skulle föreligga.

Tillgänglighet

Tillgänglighet har studerats för föreslagna, tillkommande byggrätter. Avstånd
mellan tillgänglig parkeringsplats i garage och bostadsentré minskas om
aktuella platser förläggs i anslutning till hissar. För radhusen centralt i området
finns möjlighet till tillgänglig markparkering om situationen skulle uppstå.
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Hur kraven på tillgänglighet i detalj kommer att tillgodoses för bostäder och
offentliga lokaler redovisas i samband med byggnads- och markprojekteringen
och avgörs därmed vid kommande bygglovsprövning.

För kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö kan avsteg från
tillgänglighetskrav bli aktuella, vilket den fortsatta plan- och bygglovsprocessen
får ta ställning till. Eventuella avsteg utifrån hänsyn till kulturmiljö behöver då
vägas mot bestämmelserna i 8 kap 9 § PBL och 3 kap 4-5 §§ PBF som behandlar
tillgänglighet.

För TORG1 som utgörs allmän plats har lutningar studerats med hänsyn till
platanen, entréer och underjordisk infartsramp i relation till garagets krav på
överbyggnad och fordonslast (höjdfordon). Redovisat förslag klarar översiktligt
kommunens krav på god tillgänglighet inom allmän plats.

Hur kraven på tillgänglighet i detalj kommer att tillgodoses för allmän plats
redovisas i samband med byggnads- och markprojektering och avgörs därmed
vid kommande bygglovsprövning.

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Galten 8-15, Galten 19-20 och Innerstaden 2:1 (ägs av Lunds kommun)
Detaljplanen innebär stora förändringar för ovannämnda fastigheter.
Innerstaden 2:1s areal kommer att öka. Även skolfastigheten Galten 9 kommer
att få en ökad areal och delar av marken kommer utgöras av 3D-utrymme.
Galten 15föreslås avstå mark och erhålla mark för handelsändamål och
centrumverksamhet. Ny fastighet (AB) för parkeringsändamål kan bildas genom
avstyckning. Parkeringsfastigheten AB är en 3D-fastighet. Galten 20 föreslås få
en förändrad fastighetsindelning med ändamålen bostad och
centrumverksamhet. Servitutet avseende väg för distributionstrafik till förmån
för Galten 20 kommer att upphävas eftersom fastigheten kan få direkt tillgång
till allmän platsmark från fastighetsgräns. För de fastighetsregleringar som
föreslås ske mellan fastigheter i samma ägares hand, utgår ingen ersättning.

Galten 7 och Innerstaden 5:14

Fastighetsägaren ska enligt förslaget ansöka om lantmäteriförrättning för fig. 14
och 16. Lantmäteriförrättning kommer att medföra en kostnad för
fastighetsägaren. Fastighetens areal minskar. Fastighetsägaren kommer att få en
vinst i samband med att mark för bostadsändamål (fig. 16) avstås till Galten 20.

Galten 25 (ägs av Stena Fastigheter Kultingen AB)

Fastigheten belastas ej längre av servitut. Fastighetsägaren kan ansöka om
lantmäteriförrättning för upphävande av servitut. Det medför en
förrättningskostnad.
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Galten 26 (ägs av Pacron Aktiebolag C/O Atumne Förvaltnings AB)
Fastigheten kommer genom förslaget att utplånas och ägarna till de fastigheter
som erhåller marken betalar för marken till ägaren av Galten 26. De servitut som
fastigheten har, upphävs när fastigheten utplånas. Den kommer inte längre ha
del i gemensamhetsanläggningarna Galten ga:1-3 eftersom de strider mot
detaljplanen. En lantmäteriförrättning kommer att medföra en utgift för
fastighetsägaren.

Galten 27 (ägs av Estancia Galten Kommanditbolag)

Fastigheten föreslås utökas med mark i söder och att avstå mark för 3Dutrymme till parkeringsfastigheten AB. Fastigheten kommer inte längre ha del i
gemensamhetsanläggningarna Galten ga:1-2 eftersom de strider mot
detaljplanen. Fastigheten kommer inte längre ha behov av att använda gångväg
på Galten 28 eftersom den får tillgång till allmänt torg direkt från fastighetsgräns
i öster. En lantmäteriförrättning kommer att medföra en utgift för
fastighetsägaren.

Galten 28, fastigheten A och B (ägs av Galten i Lund AB C/O Atumne
Förvaltnings AB).

Fastighetens areal kommer att minska när mark avstås för mark utlagd som
allmän platsmark (torg). Möjlighet finns att bilda två fastigheter i öster (fastighet
A och B) eller enbart en ny fastighet för bostad, handel m.m. Vid försäljning av
fastigheten/fastigheterna kommer detta innebär vinst för fastighetsägaren.
Fastigheten kommer inte längre ha del i gemensamhetsanläggningarna Galten
ga:1-3 eftersom de strider mot detaljplanen. En lantmäteriförrättning kommer
att medföra en utgift för fastighetsägaren.

Ledningshavare Kraftringen Nät AB och Kraftringen Energi AB

Ledningshavaren ansöker om omprövning av ledningsrätten 1281K9540:B1351.1 för de delar av ledningsrätten som inte ligger inom u-område
enligt detaljplanen vilket innebär att ledningsrätten upphävs inom detta
område. Ledningsförrättning kommer att medföra en utgift för ledningshavaren.
STADSBYGGNADSKONTORET I LUND

Ole Kasimir
planchef

Åsa Nyberg

planarkitekt
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