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VAD ÄR EN DETALJPLAN?
En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom kommunen
exempelvis för bostäder, kontor, handel och industri. Detaljplanen får även
reglera placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en
plankarta som är juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver
plankartan. Planbeskrivningen, som inte är juridisk bindande, ska underlätta
förståelsen för plankartans innebörd.
Planprocessen
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva
om ett givet förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska
allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Planprocessen kan
hanteras antingen med standardförfarande eller utökat förfarande. Under
samråd och granskning ges möjlighet för sakägare, myndigheter och andra
berörda att inkomma med synpunkter.
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INLEDNING
Sammanfattning
Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten av bostäder och verksamhet
inom del av fastigheten Klostergården 2:9, planområdets norra del, samt
förtätning med kontor och skola i planområdets södra del.
Planförslaget möjliggör:
• Ca 11 300 kvm BTA, varav ca 8 700 kvm är bostäder (ca 82 lägenheter
inklusive trygghetsboende) och ca 2600 kvm lokaler för verksamhet,
kontor och/eller utbildning.
• Skydds- och varsamhetsbestämmelser på befintliga byggnader som
finns beskrivna i bevaringsprogrammet Lund utanför vallarna Del II.
• Dubbelriktad gång- och cykelbana längs Sankt Lars väg.
• Ny teknisk byggnad.
• Underjordiskt parkeringsgarage.
• Trappa respektive trappa och ramp som kopplar samman Sankt Lars
väg med Höje å stråket.
Planförslaget medger att den del av planområdet där det f.d. centralköket
tidigare låg bebyggs med 4 bostadshus i 3-5 våningar där ett av husen,
utöver bostäder och trygghetsboende, ska inrymma butikslokaler alternativt
gemensamhetslokaler i bottenplan. För att ta omhand boendeparkeringen
byggs även ett underjordiskt garage inom denna del av planområdet. Söder
om Sankt Lars väg medger planförslaget förtätning med verksamheter
såsom kontor, utbildning och centrumverksamhet samt en teknikbyggnad.
Handlingar
Till detaljplanen finns följande handlingar:
• Plankarta med planbestämmelser och illustration
• Planbeskrivning (denna handling)
Övriga handlingar som ligger till grund för förslaget (tillgängliga på
Stadsbyggnadskontoret):
• Naturvärdesinventering, del av Sankt Lars-området i Lund, 2015-0910, Naturcentrum AB
• Bullerutredning, Östra Borggården, Lund, 2018-06-26, Ramböll
• Kulturmiljöunderlag, Sankt Lars park, Lund kommun, 2016-03-30,
Tyrens
• Bevaringsprogram – ”Lund utanför vallarna Del II”
Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.
Standardförfarande tillämpas då förslaget till detaljplan är förenligt med
översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande och inte bedöms
vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.
Vidare bedöms förslaget till detaljplan inte medföra betydande
miljöpåverkan.
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Medverkande
Planarkitekt: Daniel Mathiasson
Biträdande planchef: Maria Milton
Trafikplanerare: Christoffer Karlsson
Landskapsarkitekt: Maria Borisson Lindvall
Stadsantikvarie: Henrik Borg
Lantmätare: Kristin Håkansson
Mark- och exploateringskontoret: Viktor Lindeborg
På fastighetsägarens uppdrag har FOJAB arkitekter (konsult) tagit fram
förslag till nya byggnader/illustrationsplan m.m.
Plansökande
Hemsö Fastighets AB
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer

Lunds kommuns översiktsplan 2018, planområdet markerat med en röd ring.

Enligt ÖPL-2010 ingår planområdet i yta för värdefull natur samt värdefull
landskapsbild och området ska huvudsakligen utvecklas genom förtätning. I
Lunds kommuns nya översiktsplan, antagen av KF 2018-10-11, är
planområdet markerat som befintlig blandad bebyggelse. Den nya
översiktsplanen har som övergripande strategi att Lunds tätorter ska växa
inifrån och ut genom förtätning.
Parallellt med denna detaljplan tas en fördjupad översiktsplan (Föp) fram för
Källby i samband med att en ny tågstation och ett utvecklat stationsområde
planeras vid Klostergården.
Detaljplaner
Inom del av planområdet gäller detaljplan 1281K-833-B1503 som vann laga
kraft 2008-12-18 och har en genomförandetid som går ut 2018-12-18.
Detaljplanen medger för det idag rivna fd Centralköket, storköks- och
kontorsändamål i enlighet med den vid den tiden pågående verksamheten.
En del av planområdet, söder om Sankt Lars väg, är inte tidigare planlagt.
Bevaringsprogram
Planområdet redovisas som kulturhistoriskt intressant i
bevaringsprogrammet Lund utanför vallarna Del II. Mycket av bebyggelsen
inom Sankt Lars-området i stort är av en god kvalité och under hela den
statliga tiden ägnades byggnaderna en stor omsorg. Genomgående anlitades
välrenommerade arkitekter och på Sankt Lars finns byggnader av flera
rikskända arkitekter som annars inte är representerade i Lund. Tre av
planområdets byggnader, boställhuset för ekonomibetjäningen, den fd
stallbyggnaden (idag HepCat Store) och det gamla pumphuset (hus nr 15, 21
och 32 i bevaringsprogrammet) är upptagna i bevaringsprogrammet som
”kulturhistoriskt värdefulla byggnader”. Ytterligare tre byggnader i
planområdet, gamla tvättbyggnaden (idag Kunskapsskolan), gamla
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ångpannebyggnaden (idag Consensum gymnasium) och den gamla
ackumulatorbyggnaden (hus nr 19, 20 och 35 i bevaringsprogrammet) är
bedömda att vara del av de av övriga Sankt Lars-områdets byggnader som
bidrar till att bygga upp den kulturhistoriskt värdefulla miljön som Sankt
Lars är. Bevaringsprogrammet anger en mer detaljerad beskrivning av
bevaringssynpunkter för reprektive byggnad inom planområdet.
Riksintresse för kulturmiljö
Hela planområdet ingår i riksintresseområdet Lunds stadskärna (M:K 87)
Sankt Lars. Riksintresset för Sankt Lars är inte beskrivet med motivering
och uttryck på samma sätt som för stadskärnan men de motiv man kan knyta
till Riksintresse för Sankt Lars handlar om att S:t Lars f d mentalsjukhus
med park och bebyggelse är en synnerligen väl bevarad miljö. Miljön
speglar mentalsjukhusens utveckling under 1800-talets slut till 1900-talets
slut. Den äldre parken har utformats med omsorg om patienterna och den
intensiva skötsel som krävdes utgjorde en del av terapin. Sankt Lars är det
äldsta bevarade mentalsjukhuset enligt det s k paviljongsystemet och ett av
de allra bäst bevarade historiska mentalsjukhusen i landet.
Tolkning av uttrycket för riksintresset: Lunds stad har historiskt sett varit ett
centrum för vård och undervisning vilket präglar stadens karaktär med flera
stora institutioner som omger stadskärnan. Placeringen av sjukhuset i
stadens södra utkant visar strävan efter avskildhet och att miljön, förutom
den utvecklade bebyggelsen för patienter och behandlingar, i vissa
avseenden fungerat som ett eget samhälle med vattentorn, odlingar,
värmeverk, gudstjänstlokal och tjänstebostäder. Bebyggelsen är läsbar från
den äldsta delen i ett symmetriskt paviljongsystem, som utvecklats med
tillägg vilka speglar vårdens utveckling och rådande arkitekturideal.
På Länsstyrelsen pågår just nu ett arbete med framtagande av nytt
riksintresse för Sankt Lars med ny beskrivning och avgränsning. Viktiga
aspekter som bevakas för säkerställandet av riksintresset är
institutionskaraktären med omsorgsfullt utformad röd tegelarkitektur i en
park med rik och varierad växtlighet. Tydliga karaktärsdrag är även
hierarkin mellan vårdpaviljonger i strikt paviljongsystem och de mera fritt
utvecklade byggnader som fungerat som understödjande såsom panncentral,
tvätteri och andra servicefunktioner.
Byggnaderna 15, 19, 20, 21, 32 och 35 utgör den typ av särskilt värdefulla
byggnader som avses i 8 kap 13 § PBL, d v s byggnader som är särskilt
värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär. Under
de senaste åren har två byggnader inom planområdet rivits, dels byggnad 37
ritad av Sven Markelius 1935-37 och dels byggnad 31,
vattenreningsanläggning, ritad 1971 av Hans Rendahl. Dessa byggnader var
inte värderade i Bevaringsprogrammet och inte heller skyddade i den
gällande detaljplanen. En skolbyggnad har 2016 uppförts strax sydost om
byggnad 19.
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Byggnadernas nummer inom planområdet. Byggnad nummer 37 är sedan hösten 2018
riven. Planområdet är markerat med röd linje.

Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet
Sankt Lars området i sin helhet, och parken i synnerhet, har stor betydelse
för delar av staden och är ett betydelsefullt inslag i stadsbilden vid Lunds
södra infart. Tillsammans med Höje ås dalgång, som direkt angränsar
planområdet, utgör parken ett av Lunds större rekreationsområden. De
gamla träden ger goda förutsättningar för flora och fauna och Sankt Lars
parken och dess närhet utgör en artrik miljö av vedlevande insekter,
svampar och lavar. Längs Höje å finns miljöer vilka utgör livsmiljöer som
bidrar till ett rikt djur- och växtliv. Planområdet gränsar till, och genomskärs
av, viktiga stråk för både gång- och cykeltrafik. Möjligheten att promenera
längs med Höje å och i Sankt Lars området är viktig, inte minst för
närliggande tätbebyggda stadsdelar.
Dagvattenplan
Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram en dagvattenplan
som ersätter Dagvattenstrategin för Lunds kommun 2013. Dagvattenplanen
för Lunds kommun är kompletterad av bilagan Åtgärdsplan för hantering av
dagvatten i befintlig stadsmiljö, båda antagna av Kommunfullmäktige 201803-22.
Riksintresse för naturvården och friluftsliv
Delar av planområdet ligger inom riksintresseområdet FM 14 Höje å från
Genarp till Lomma enligt 3 kap 6§ miljöbalken. Riksintresseområdet anses
ha särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur och
kulturmiljöer och särskilt goda förutsättningar för vattenknutna
friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser
Strandstråket beskrivs som viktigt för landskapsekologin och har en stor
potential för friluftsliv. Under förutsättningarna för bevarande och
utveckling av riksintresseområdets värden nämns bland annat att
naturvärden ska vårdas och utvecklas. Åtgärder, verksamheter och andra
intressen som påtagligt kan skada områdets värden är särskilt hindrande
bebyggelse och anläggningar i strandområdet. Försämring av
vattenkvaliteten kan skada värdena. Potential finns att ytterligare utöka
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tillgängligheten genom att enklare leder och anläggningar för friluftslivet
utvecklas.
Strandskydd
Planområdet ligger inom strandskyddat område, men det är upphävt i
gällande plan. Strandskyddet återinträder när ny detaljplan antas och ersätter
befintlig plan. När det återinträder berörs stora delar av planområdet
återigen av strandskydd. I 7 kapitlet 18 c § miljöbalken anges de särskilda
skäl som får beaktas vid ett upphävande. Argumentation och skäl för
upphävande inom planområdet framgår under rubrik Strandskydd under
avsnittet Planförslag.

Befintlig strandskyddslinje
markerad med orange linje och
återinträtt strandskydd som delvis
måste upphävas i samband med
detaljplanens antagande markerad
med grön linje. Planområdet
markerat i rött.

Plandata och markägoförhållanden

Planområdet markerat med
röd linje
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Planområdet omfattar del av fastigheten Klostergården 2:9 och del av
Klostergården 2:5.
Inom planområdet finns en ledningsrätt för VASYDs dag- och
spillvattenledningar. Ledningsrätten ligger inom befintligt u-område utmed
Sankt Lars väg i gällande plan, 1281K-833-B1503. Karpvägen, i
planområdets norra gräns, belastas av ett utfartsservitut till förmån för
Klostergården 2:20.
Fastigheten Klostergården 2:9 ägs av Hemsö Fastighets AB. Fastigheten
Klostergården 2:5, Sankt Lars väg inom planområdet, är kommunalägd.
Befintlig markanvändning

Befintlig markanvändning. Planområdet markerat med röd linje.

Den ursprungliga bebyggelsens ålder inom planområdet spänner från sent
1870-tal till tidigt 1930-tal där pumphuset samt stallbyggnaden utmed Sankt
Lars väg (HepCat Store) är de två äldsta. Byggnaden där Consensum
Gymnasium idag har sina lokaler är den yngsta av de ursprungliga
byggnaderna inom planområdet. 2016 stod en utbyggnad av
Kunskapsskolan söder om byggnad 19, den gamla tvättbyggnaden, klar
vilken är planområdets nyaste byggnad. Den södra delen av planområdet
används i stor utsträckning för skolornas ändamål. Planområdet ligger
mellan den för området historiskt viktiga Sankt Lars parken, med sina äldre
institutionsbyggnader, och Höje å.
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I planområdets nordvästra hörn ligger det före detta boställshuset för ekonomibetjäningen.
Byggnaden används idag av Hemvården Klostergården Järnåkra. Bild till vänster.
Consensum Gymnasium bedriver sin undervisning i den byggnad som ligger utmed Sankt
Lars väg. En byggnad som historiskt bland annat fungerat som ångpannebyggnad. Bild till
höger.

Kunskapsskolan bedriver sin undervisning i bland annat den byggnad som fram till mitten
av 1950-talet var sjukhusområdets tvätteri. Bild till vänster. HepCat Store har sin butik i
byggnaden utmed Sankt Lars väg, en byggnad som ursprungligen byggdes som
stallbyggnad och tillhör en av de ursprungliga byggnaderna på platsen och stod klar 1879.
Bild till höger.

Gångstråk utmed Höje å som sträcker sig längs planområdets sydvästra gräns.

Historik
Sankt Lars området utgör gammal kulturbygd formad av jordbruk och lång
mänsklig närvaro. I planområdets närområde finns boplatslämningar och
gravar har påträffats inom och intill planområdet. Trakten kring Höjeå har
även innehållit en del bronsåldershögar. Troligen har färdvägen med vad
över Höjeå en mycket lång kontinuitet för förbindelser norrut från sydvästra
Skåne. Marken har tillhört Lilla Råby, vars bykärna var belägen strax
utanför Lunds stadskärna. Vid storskiftet 1785 lades den jord på vilken
Sankt Lars kom att byggas, under Hospitalsgården, vars namn kom av att
den skötte jordinnehavet till det medeltida Helgeandshuset vid Södertull.
Invånarna på Helgeandshuset flyttades 1780 över till Malmö hospital och
även egendomarna togs över. 1906 flyttades gården ut på de brukade
11 (40)

SAMRÅDSHANDLING
PLANBESKRIVNING
2018-11-29

1281K-P259
PÄ 38/2015

markerna, vilken ligger kvar strax norr om Tetra-pak på Päronet 14. Vid
samma tid flyttades gården tillhörig Sankt Peters kloster ut och fick namnet
Klostergården. Uppbyggnaden av sinnessjukhusen, liksom en mängd andra
vårdinstitutioner, är en del av 1800-talets samhällsomvandling i samband
med industrialismen. I början av 1800-talet utvecklas de första
sinnessjukhusen i Sverige. Man hade då börjat betrakta sinnessjukdomen
som en behandlingsbar sjukdom. Man tänkte att den sinnessjuke skulle
skiljas från den miljö som gjort hen sinnessjuk och satsade på bebyggelse
med värdighet och bekvämlighet. Lunds hospital byggdes upp i utkanten av
Lund för avskildhet och möjligheten att etablera en rik parkmiljö.
Bebyggelsen innehöll vårdbyggnader, terapibyggnader, bostäder för de
anställda och ekonomibyggnader samt en parkmiljö för terapeutiskt arbete
och rogivande promenader. Avvecklingen av Sankt Lars som mentalsjukhus
inleddes under 1980-talet och bebyggelsen används idag för skolor och
kontor.
Kulturmiljö
Kulturhistorisk intressant bebyggelse och byggnadsminnen
Området har stora kulturvärden och utgör riksintresse för kulturmiljövården.
I samband med att landstinget sålde fastigheterna väcktes fråga om att
byggnadsminnesförklara miljön och skydda den genom Kulturmiljölagen. I
samråd med Lunds kommun avgjorde Länsstyrelsen att de skydd en
kommunal detaljplan skulle ge bebyggelsen var tillräckligt för att säkerställa
kulturvärdena och man valde att inte byggnadsminnesförklara miljön. I
Bevaringsprogrammet Lund utanför vallarna II, beskrivs och redovisas
miljöns historia och en kulturhistorisk värdering av miljön.
Byggnaderna 15, 19, 20, 21, 32, och 35 utgör sådana särskilt värdefulla
byggnader som avses i 8 kap 13 § PBL, d v s byggnader som är särskilt
värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär. Se karta
sidan 7 för byggnadernas placering. För dessa byggnader bedöms
rivningsförbud samt skydds- och varsamhetsbestämmelser behövas för att
säkerställa kulturmiljövärdena. Byggnadernas värden ligger till stor del i att
de belyser bredden av de verksamheter som krävdes för att driva ett stort
mentalsjukhus. De representerar bostadshus för personal (byggnad 15),
tvätteri (byggnad 19), ångpannebyggnad (byggnad 20), stall, garage
verkstad (byggnad 21), pumphus (byggnad 32), ackumulatorbyggnad
(byggnad 35). De har också ett värde som representanter för äldre
byggnadsskick, från 1870-talet och ett statligt byggande.
I miljön har strukturen med bebyggelsens volym, orientering, gårdar,
gångsystem gator och växtligheten stor betydelse.
Arkeologi
Det finns en mängd fornlämningar i trakten framför allt boplatslämningar
men även gravar. Strax öster om byggnad 19, fd Tvätteriet, undersöktes en
flatmarksgrav 1938. Länsstyrelsen bedömer att en arkeologisk utredning ska
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föregå markingrepp då fornlämningssituationen i området är sådan att
fornlämning inte kan uteslutas.
Kommersiell service
I planområdet ligger en butik som bland annat säljer arbetskläder, skor,
tidskrifter och accessoarer.
Allmän service
I planområdet finns Kunskapsskolan, en skola för elever i årskurs 4-9,
Consensum Gymnasium med utbildningar inom hälsa, vård och omsorg och
naturvetenskap samt Hemvården Klostergården Järnåkra.
Trafik
Gång- och cykeltrafik
Längs Sankt Lars väg finns gång- och cykelbanor som norr om planområdet
ligger på ömse sidor om gatan men som genom planområdets endast är
förlagd till den västra och norra sidan vidare över Höje å. Sträckan utgör en
del av det blå stråket, ett av Lunds huvudcykelstråk, som går från Norra
Fäladen genom centrala Lund och ansluter till cykelvägen mot Malmö. På
grund av detta samt de befintliga skolorna och bostäderna i närområdet
delas gång- och cykelbanan i planområdet av många trafikanter med olika
behov.
I närområdet finns även många gång- och cykelstråk med rekreativa värden.
Särskilt viktigt ur detta hänseende är det stråk som går längs med Höje å
strax sydväst om planområdet.
Kollektivtrafik
Planområdet har god koppling till kollektivtrafiken och Sankt Lars väg
trafikeras med tiominuterstrafik av stadsbusslinje 6 där en hållplats finns
inom planområdet. Linje 6 går från St Lars via Botulfsplatsen, Lund C och
Universitetssjukhuset vidare mot Linero.
På Malmövägen, endast ca 350 meter från planområdet, finns även
hållplatsen St Lars Trädgårdsgatan, varifrån många regionbussar går. Linje
130 förbinder Lund med Malmö via Hjärup, Åkarp och Arlöv och linje 131
är en direktlinje mellan Lund och Malmö. Linje 165 förbinder Lund med
Svedala via Staffanstorp och Klågerup. Linje 166 går mellan Södra Sandby
och Staffanstorp via centrala Lund.
Biltrafik
Sankt Lars väg som går genom planområdet har skyltad hastighet på 30
km/h och trafikeras av ca 2000 fordon per dygn enligt mätning gjord 2014.
På grund av de många skolorna i närområdet och Sankt Lars vägs koppling
till väg 108 sker det relativt stor mängd genomfartstrafik genom
planområdet.
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Parkering
Parkering sker idag på kvartersmark. På delen nordväst om Sankt Lars väg
är parkering främst belägen till en parkeringsyta längs med Sankt Lars väg
(ca 50 platser). Även på den sydöstra sidan om Sankt Lars väg finns en
parkeringsyta för ca 50 parkeringsplatser.
Ett arbete pågår med att stänga av Sankt Lars parken, nordöst om
planområdet, för biltrafik. Detta innebär att de parkeringsplatser som finns
inom parken (ca 40 st) behöver lösas i närområdet.
Natur
Topografi
Planområdet har en lutning från nordost till sydväst från drygt +17 möh till
ca +10,5 möh närmast Höje å.
Natur, park och vegetation
Planområdet ligger i anslutning till Sankt Lars park som har en stor
betydelse som park för stora delar av staden. Sydväst om planområdet rinner
Höje å. Sankt Lars park tillsammans med Höje ås dalgång utgör ett av
Lunds större rekreationsområden och har höga ekologiska värden.
Stora delar av planområdet är idag hårdgjort, och fungerar antingen som
parkeringsyta eller som utemiljö åt skolorna inom området. Mot Höje å
avslutas planområdet med träd- och buskbevuxna gräsytor som sluttar ner
mot ån. I övrigt består växtligheten i planområdet främst av häckar och
buskar kring parkeringsytor, större träd med inslag av buskar längs infarter,
gator och stigar samt gatuträd i form av lindar längs den västra sidan av
Sankt Lars väg.

Inventeringsområde med
naturvärdesobjekt indelat i
naturvärdesklasser enligt
Naturvärdesinventering av
Naturcentrum AB (2015-0910) Orange linje markerar
yta inom vilken
inventeringen utförts.

En naturvärdesinventering är utförd för planområdet (2015-09-10). Området
närmast ån med gamla parkträd, har klassats som påtagligt naturvärde (klass
3). Det är en parkmiljö med grova lövträd (både inhemska trädslag och
exoter) på välklippt gräsmatta. Några av träden har håligheter eller
savflöden, strukturer som är mycket värdefulla för flera krävande
insektsarter. Kryptogamfloran är generellt rik. Lindallén i nordvästra hörnet
av planen har klassats med visst naturvärde (klass 4). Träden är vitala och
bedöms vara i 40-50-årsåldern. De har ännu inte uppnått den ålder då de blir
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biologiskt påtagligt värdefulla för andra arter. Lavfloran är dock tämligen
rik. För båda de klassade områdena är det även av vikt att de ingår i ett
större parkområde med gamla träd.

Skyddsvärda träd enligt
Naturvärdesinventering av
Naturcentrum AB (201509-10) Orange linje
markerar yta inom vilken
inventeringen utförts.
1.1 Gammal grövre hästkastanj med mindre skador.
1.2 Gammal björk med hålighet.
1.3 Gammal ask med lavar och mossor.
1.4 Grov al med skador.
1.5 Lönn med grov bark.
1.6 Tulpanträd med rik lavflora.
1.7 Grov poppel med hålighet och sav.
1.8 Grov poppel med hålighet och sav.

Geotekniska förhållanden
Någon geoteknisk undersökning i samband med planarbetet har inte tagits
fram.
Markföroreningar
Det finns inom planområdet inga kända markföroreningar men då
planområdets användning delvis kommer att ändras och stor masshantering
kommer att ske är en provtagning av eventuella markföroreningar beställd
och utförs inför granskning.
Markradon
Baserat på översiktlig radonkartläggning klassificeras planområdet som
normalriskområde.
Biotopskyddad mark
Tre trädrader inom planområdet omfattas av biotopskydd, se markering i
bild nedan. I planområdets nordostligaste hörn finns en rad lindar längs
Sankt Lars väg. Övriga två trädrader som omfattas av biotopskydd står på
kvartersmark och består av äldre och grövre träd, dels längs med
Kunskapsskolan och dels som del av en allé i planområdets nordvästra hörn.
Även dessa båda trädrader består av lindar. Alla trädrader inom planområdet
som omfattas av biotopskydd är del av äldre kulturhistoriskt viktiga
strukturer.
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Trädrader inom planområdet som
omfattas av biotopskydd är
markerade med orangea ytor.
Planområdet är markerat med röd
linje.

Luftföroreningar
Miljökvalitetsnormerna, MKN, för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken
gäller för svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM10).
I Lunds kommun har beräkningar gjorts för kvävedioxidhalten och PM10.
Inom planområdet ligger halterna av kvävedioxid och PM10 under
riktvärdena enligt MKN.
Skyfall
Översvämningskartering från 2016 redovisar att främst i de norra delarna av
planområdet kan skyfallsvatten ställa sig vid 100 års regn. Första bilden
visar maxvattendjupet vid ett 100 års regn och andra bilden redovisar
maxflödet vid ett 100 års regn. Pilarna i den andra bilden visar
flödesriktningen. På bilderna går det att utläsa att mycket av det regnvatten
som samlas vid kraftig nederbörd även kommer från angränsande områden
och rinner genom planområdet på sin väg ner mot Höje å.

Utdrag ur
översvämningskartering 2016.
Blåmarkerade ytor redovisar
maxvattendjup vid 100 års regn.
Planområdet är markerat med
röd linje.
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Utdrag ur
översvämningskartering 2016.
Färgade ytor redovisar maxflöde
vid 100 års regn. Pilarna visar
flödesriktningen. Planområdet är
markerat med röd linje.

Teknisk försörjning

Genom planområdet går högspänningskabel, fjärrvärme och opto längs med
Sankt Lars väg. I gränsen till planområdet, längs med Höje å, finns
ledningar för vatten och spillvatten.
Sophanteringen sker på kvartersmark och nås via omkringliggande gator.
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PLANFÖRSLAG
Planens syfte
Detaljplanen för del av Klostergården 2:9 syftar till att pröva lämpligheten
av bostäder och verksamhet inom planområdets norra del samt förtätning
med kontor och/eller skola inom planområdets södra del. Samtidigt skyddas
befintliga byggnader och grönska med kulturhistoriskt värde med skyddsoch varsamhetsbestämmelser.
Genom planförslaget ersätts den nyligen rivna centralköksbyggnaden med
bebyggelse som innehåller främst bostäder, inklusive ett antal
trygghetsboenden, men även verksamhetslokaler i en av byggnadernas
bottenplan. I planförslaget öppnas en upplevelsemässigt stängd plats upp,
där det f.d. centralköket tidigare låg, och tidigare baksidor mot Höje å och
Sankt Lars väg blir tydligare framsidor. Hela området inbjuder genom
planförslaget till mer vistelse och gör platsen mer levande med sina publika
målpunkter och öppna kopplingar mot Höje å.
I planområdets södra halva innebär planförslaget förtätning med
verksamheter såsom kontor, skola och centrumverksamheter.
Planförslaget möjliggör:
• Ca 11 300 kvm BTA, varav ca 8 700 kvm är bostäder (ca 82 lägenheter
inklusive trygghetsboende) och ca 2600 kvm är lokaler för verksamhet,
kontor och/eller utbildning.
• Skydds- och varsamhetsbestämmelser på befintliga byggnader som
finns beskrivna i bevaringsprogrammet Lund utanför vallarna Del II.
• Dubbelriktad gång- och cykelbana längs Sankt Lars väg.
• Ny teknisk byggnad.
• Underjordiskt parkeringsgarage.
• Trappa respektive trappa och ramp som kopplar samman Sankt Lars
väg med Höje å stråket.
Övergripande karaktär och disposition
Genom placeringen och utförandet av de nya bostadshusen är visionen att
vad som tidigare kan ha upplevts som en baksida i Sankt Lars kan bli en ny
framsida i området. Platsen som helhet kommer att kännas mer tillgänglig
och möjligheten för rörelse genom området för allmänheten ökar även om
delar blir framtida, privata bostadsgårdar. Planförslaget tillgängliggör även
å-rummet ytterligare genom nya kopplingar med trappa och ramp respektive
trappa vilket utvecklar möjligheterna att nå å-stråket.
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Illustrationsplan, planområdet markerat med röd linje.

Söder om Sankt Lars väg medger detaljplanen mindre förändringar med en
tillbyggnad till Consensum Gymnasium och en mindre ny kompletterande
byggnad invid Sankt Lars plats. I övrigt är det främst utemiljöerna som får
möjlighet att utvecklas, exempelvis väster om Consensum Gymansium där
vistelseytorna mot å-rummet kan gestaltas med bland annat nya sittplatser
och uppehållsytor.
På den norra sidan av Sankt Lars väg tas den befintliga sluttningen ner mot
Höje å upp genom att två av bostadshusen byggs som suterränghus där
innergården blir upphöjd.

Exempel på suterränghus där våningsantalet är lägre mot innergård.

Genom bostadsområdet planeras gångar tillgängliga för allmänhet att ta sig
mellan Sankt Lars parken och gångstråket vid Höje å. Under bostadhusen
och en del av bostadsgården kommer ett underjordiskt garage att byggas för
kan ta hand om tillkommande parkeringsbehov.
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Vy från söder. Befintlig byggnad, byggnad 15 (Boställshuset), syns till vänster i bilden.

Bostadsbebyggelsens utbredning och placeringen av byggrätterna på
fastigheten är satta med hänsyn till den befintliga kulturmiljön. Den nya
bebyggelsen ska utveckla Sankt Lars utan att dominera över de befintliga
kulturhistoriskt viktiga miljöerna. Placeringen tar hänsyn till befintliga axlar
som förstärks och kopplar samman befintliga och nya rörelsemönster.
Byggrätternas placering skapar även möjlighet att omgestalta gaturummet
längs Sankt Lars väg och ge plats åt dubbelriktade gång- och cykelbanor
samt komplettera befintlig trädrad och skapa en trafiksäkrare gatumiljö.

Vy längs Sankt Lars väg med föreslagen bebyggelse till vänster. Befintliga byggnader,
byggnad 20 och 21, syns till höger i bilden. I bildens mitt skymtas Sankt Lars parken med
befintlig äldre bebyggelse.

Markanvändning och gestaltning
I stora drag tar inte planförslaget mark i anspråk som inte redan idag är
ianspråktaget. Den största ändringen av markanvändning är där det fd.
centralköket låg, där en redan riven verksamhetsbyggnad och större
asfaltsytor ersätts med bostadshus med tillhörande öppna, gröna
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bostadsgårdar och gångstråk. En del av dessa gångar regleras med x1 i
plankartan för att säkerställa tillgänglighet för allmän gångtrafik. Ytorna
mellan husen blir främst de boendes utemiljö men genom att vara öppna och
genomgående ges möjligheten att skapa utemiljöer attraktiva både för
boende och besökande allmänhet.
Den befintliga grönstrukturen förändras inte nämnvärt genom planförslaget.
Delvis ökar istället möjligheten att vistas i och använda de befintliga
grönytorna. Tillgängligheten till friluftsliv och rekreation längs med Höje å
förstärks. De trädrader som omfattas av biotopskydd regleras med n1 i
plankartan vilket innebär att träd inte får fällas såvida det inte är sjukt eller
utgör en säkerhetsrisk samt att de måste ersättas med träd av samma art eller
liknande karaktär, anpassat till den kulturmiljöhistoriska struktur de är en
del av.
Planförslaget innebär även en möjlighet att gestalta nya utemiljöer för
skolornas behov samt parkeringsplatser för både bil och cykel.
Trappa respektive trappa och ramp föreslås i nära anslutning till varandra på
vardera sidan om Sankt Lars väg i anslutning till Höje-å stråket för att
möjliggöra en tillgänglig koppling som tar upp planområdets olika
höjdnivåer. Trappan på Sankt Lars vägs norra sida regleras med x2 i
plankartan och trappan med tillhörande ramp regleras med x3 i plankartan
för att säkerställa att de ska vara tillgänglig för allmän gångtrafik.
Bostadsbebyggelse och verksamheter
Bostadsändamål är det huvudsakliga ändamålet för den tillkommande
bebyggelsen i planområdet norr om Sankt Lars väg. Detta regleras med B i
plankartan. Totalt föreslås ca 8 700 kvm BTA bostäder i den delen och
beräknat antal lägenheter inom planområdet är cirka 82, varav ca 36 stycken
är tänkta som trygghetsboende. I övrigt medges även verksamheter och
gemensamhetslokal i bottenplan på en av bostadsbyggnaderna vilket
regleras med BC i plankartan.
Den nya bostadsbebyggelsen kommer att få sin egen identitet och uttryck
men tydligt referera till den omkringliggande äldre bebyggelsen genom både
material, färg och fasaduttryck. Den nya bebyggelsens placering,
utformning, höjd och utbredning är ganska strikt reglerad på grund av den
miljö den planeras i med sina höga kulturhistoriska värden. Genom den
specifika regleringen skapas förutsättningar för att de nya byggnaderna ska
ansluta till omkringliggande bebyggelse och miljö och berika dessa utan att
ta överhand.
Fasadmaterial ska vara av tegel i en kulör som ansluter till karaktärsdragen
hos befintlig bebyggelse. Fasadmaterial och kulör regleras med f2 i
plankartan.
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Vikten av att reglera byggnadernas utbredning och uttryck innebär att
detaljplanen endast medger balkonger integrerade i fasaden, vilket regleras
med f1 i plankartan.

Exempel på fasader med detaljering i rött tegel samt balkonger innanför murverk.

I den södra delen av planområdet är ändamålet för tillkommande bebyggelse
ny byggnad för verksamhet och handel, tillbyggnad av skolbyggnad för
utbildnings- eller kontorsändamål samt teknikbyggnad. Byggnaden för
verksamhet och handel, som föreslås tillkomma på Sankt Lars plats, regleras
med C i plankartan. Den del av planområdet som innefattar Consensum
Gymnasium samt planerad tillbyggnad regleras med SK i plankartan och
medger därmed utöver gymnasieskola och vuxenutbildning även kontor. I
övrigt regleras Kunskapsskolan och området kring den med S i plankartan
vilket medger grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.
Väster om Consensum Gymnasium medger planen en byggnad för placering
av nya kylmaskiner vilken regleras med E i plankartan.
Kommersiell service
Planförslaget möjliggör för verksamhetslokaler i bottenplan i byggnad
längst i öster utmed Sankt Lars väg och för verksamhet och kontor i en
friliggande byggnad norr om Kunskapsskolan. Möjligheten för verksamhet
regleras med C i plankartan.
Allmän service, skola
Planförslaget medger fortsatt skolverksamhet, gymnasie- och
vuxenutbildning respektive grundskola på den södra delen av planområdet.
En byggrätt skapar även tillbyggnadsmöjlighet för utbildnings- eller
kontorsändamål och är kopplad till den byggnad där idag Consensum
gymansium bedriver sin verksamhet idag. Byggrätten för tillbyggnad
regleras med f3 i plankartan, vilket innebär att fasaden ska utformas med
inslag av tegel i jämförelse med övriga byggrätter inom planområdet där
fasaden ska vara i tegel. Därigenom tillåts en tillbyggnad vars fasad till viss
del kan bestå av annat material än tegel, exempelvis glas som öppnar upp
byggnaden mot Höje å. Vid tillbyggnad ska det fortfarande gå att läsa den
ursprungliga byggnadens uttryck, volym och materialitet.
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Varsamhet och skydd för befintlig bebyggelse
Planområdet berörs av följande uttryck för riksintresset för kulturmiljö:
•
•
•
•
•
•
•

Olika byggnader för universitet och det intellektuella livet.
Stadssiluetten, siktlinjer ut från staden och in mot Lund från det
omgivande slättlandskapet.
Bebyggelsens skala, volym och placering.
Stadens offentliga byggnader, järnvägsmiljön som en viktig faktor
bakom 1800-talets expansion.
Handels- och hantverksgårdar, bostäder och bebyggelseområden som
visar levnadsförhållandena för särskilda sociala skikt vid olika
tidpunkter.
Parker och planteringar, både inne i det medeltida stadsområdet och i
zoner runt omkring, vilken dessutom präglas av många institutioner och
av villabebyggelse.
Spår av gamla infartsvägar, gränser och andra markförhållanden i det
som tidigare var obebyggda marker runt staden.

Befintliga byggnader på den norra och den södra halvan av planområdet har
försetts med rivningsförbud. Det gäller byggnaderna 15, 19, 20, 21, 32 och
35 vilka redovisas som kulturhistoriskt intressanta i bevaringsprogrammet
"Lund utanför vallarna Del II". Dessa byggnader har åsatts rivningsförbud i
enlighet med 8 kap 13§ PBL, vilket regleras med ett r i plankartan.
Byggnaderna har även försetts med skydds- och varsamhetsbestämmelser
vilket bland annat innebär att byggnadernas utformning ska bibehållas
avseende material, volym och karaktärsdrag och värden skall tas tillvara vid
underhåll och renovering mm. Inför beslut om större ändringar, för att
säkerställa de kulturhistoriska värdena, ska eventuella ombyggnader eller
ändringar föregås av en antikvarisk förundersökning. Denna ska belysa de
kulturhistoriska värdena och ge vägledning till frågan om ändringarna är att
betrakta som varsamma.

Byggnadernas nummer inom planområdet.
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Fasader och sockel på befintlig bebyggelse
För alla byggnader gäller att tegelfasaderna ska bevaras, vilket regleras med
q1 i plankartan. För byggnad 21 och 32 reglerar planen att de ursprungliga
fasaderna i rött tegel med pärlfog samt socklarna, i tuktad Hardebergasten
respektive i puts med nedersta del i granit ska bevaras. Detta regleras med
q2 i plankartan.

Sockel i tuktad Hardebergasten, byggnad 21, samt sockel i puts och granit, byggnad 32.
Bilden längst till höger visar exempel på fasad i rött tegel med pärlfog.

Tak på befintlig bebyggelse
Tak ska vid eventuellt byte utföras i svart täckmålad plåt eller svart papp på
byggnad 19, 20, 21 och 35. Detta regleras med k2 i plankartan. Byggnad 15
ska vid byte av tak utföras i svart täckmålad plåt, vilket regleras med k1 i
plankartan, och på byggnad 32 ska ett byte av tak utföras i röd skivtäkt plåt.
Fönster och dörrar på befintlig bebyggelse
Ursprungliga träfönster ska bevaras, vilket gäller fönster på byggnad 19, 21,
32 och 35. Specifikt för byggnad 21 gäller det fönster i gavlarna och för
byggnad 19 den norra fasadens trapphus. Detta regleras med q3 i plankartan.

Ursprungliga träfönster som ska bevaras på gavlarna av byggnad 19
och på norra fasadens trapphus på byggnad 21.

För byggnad 21 gäller att alla fönster vid byte ska vara täckmålade,
sidhängda träfönster, vilket regleras med k4 i plankartan. Specifikt för
byggnad 15 och 19 gäller att fönstren ska utföras som sidhängda,
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täckmålade träförnster med glasskiljande fasta spröjs. I plankartan regleras
detta med k5.
Ursprungliga pardörrar ska bevaras, vilket gäller för byggnad 32 och 35 och
regleras med q5 i plankartan.
Solpaneler är olämpliga på de kulturhistoriskt intressanta byggnaderna med
hänsyn till deras karaktär av äldre väl bevarade byggnader.
Strandskydd
För ett genomförande av planen krävs att strandskyddet upphävs.
Kommunen beaktar de särskilda skäl för upphävande som anges i 7 kap. 18
c § miljöbalken. Det särskilda skäl som är aktuellt för planområdet är skälet
som avser att:
- strandskyddet kan upphävas eftersom området redan har tagits i anspråk på
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
Planerad bebyggelse tar inte i anspråk mer yta än den i gällande plan och det
område som berörs av upphävandet av strandskyddet är i huvudsak sedan
länge bebyggd miljö och hårdgjord för parkerings- och angöringsytor och är
inte längre allemansrättsligt tillgänglig.
Den nya sträckningen för strandskyddet följer till stor del gräns mellan
hårdgjord, ianspråktagen mark och grönytor och natur. Föreslagen förändrad
strandskyddsgräns är anpassad till befintlig situation och utökar även
strandskyddsområdet jämfört med dagsläget i vissa delar. Ett genomförande
av planförslaget ökar även tillgängligheten till å-rummet genom att trappor,
ramp och gångvägar anläggs.
Enligt 7 kap. 18 f § miljöbalken ska ett beslut om att upphäva strandskyddet
i en detaljplan inte omfatta ett område som behövs för att, mellan
strandlinjen och byggnaderna, säkerställa fri passage för allmänhet och
bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv. Längs hela Höje å-sträckan
hålls därför en bred passage fri för allmänheten. Passagen är som smalast ca
15-20 meter.
Med ovanstående resonemang bedömer stadsbyggnadskontoret att
strandskyddet ska upphävas i dessa delar. Intresset av att detaljplanera
området väger tyngre än strandskyddets syften. Ytan där strandskyddet
genom planen avses upphävas, se bild nedan, markeras med administrativ
gräns och regleras med a i plankartan.
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Strandskyddet avses upphävas inom skrafferat område.

Trafik
Gång- och cykeltrafik
Med hänsyn till den planerade bebyggelsen på ömse sidor om Höje å finns
ett behov av att höja kapaciteten för gång- och cykeltrafiken. Därför föreslår
planen en gång- och cykelväg även på den västra sidan om Sankt Lars väg
som kopplar till den befintliga gång- och cykelvägen i den nordöstra delen
av planområdet samt på andra sidan om Höje å.
En sådan sträckning medför att bron över Höje å behöver byggas ut för
gång- och cykel även på den sydöstra sidan.
För att koppla samman planområdet med å-rummet för fotgängare föreslås
även en trappa norr om Sankt Lars väg samt en trappa och ramp på den
södra sidan om vägen.
Kollektivtrafik
Inga förändringar föreslås för kollektivtrafiken. Befintligt hållplatsläge inom
planområdet och dess utformning måste dock studeras när gång- och
cykelvägen på den östra sidan anläggs.
Biltrafik
Planområdet föreslås att fortsatt trafikförsörjas via Sankt Lars väg. För att
göra plats för en ny gång- och cykelväg behöver gatan byggas om.
Principsektionen nedan visar hur Sankt Lars väg kan komma att se ut efter
utbyggnad. Då gaturummet är trångt på vissa partier kan dock sektionen
behöva justeras för att ge plats åt alla funktioner. Minsta bredd längs de
smalaste partierna för gång- och cykelbana respektive trädrad på Sankt Lars
vägs norra sida är 2,5 meter per yta, totalt 5 meter.
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Sophämtning föreslås ske via Karpvägen för den nordvästra delen av
planområdet och i anslutning till platsbildningen för den sydöstra delen.
Parkering
Gällande parkeringsnorm ska tillämpas. Parkeringsbehovet beräknas utifrån
5000 kvm BTA bostäder, 2800 kvm trygghetsboende, 500 kvm lokaler, 700
kvm kontor och ca 1 400 kvm utbildning.
För bilparkering innebär detta enligt Lunds kommuns parkeringsnorm ett
behov om ca 90 bilparkeringsplatser. I planen möjliggörs för ca 27
markparkeringsplatser samt ca 71 parkeringsplatser i underjordiskt garage
på den nordvästra sidan om Sankt Lars väg, samt ca 12
markparkeringsplatser på den sydöstra sidan. Utöver parkeringsbehovet om
90 parkeringsplatser uppstår även ett behov om ca 40 parkeringsplatser när
parkkärnan stängs för biltrafik enligt den trafik- och parkeringsutredning
som Tyréns har tagit fram för Sankt Lars-området (daterad 2016-09-30).
Dessa platser föreslås lösas dels genom lediga markparkeringar inom
planområdet, dels i ett nytt garage som planeras i Sankt Lars-parkens norra
del.
För cykelparkering innebär planförslaget enligt Lunds kommuns
parkeringsnorm ett parkeringsbehov om ca 249 platser. Dessa förslås lösas
dels i markplan och dels i det planerade parkeringsgaraget.
Störningsskydd
Riktvärden för buller vid bostäder från spårtrafik och vägar anges i
Trafikbullerförordningen 2015:216 inklusive förordningsändringarna
beslutade den 11 maj 2017. För skolgård används Naturvårdsverkets
riktlinjer Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik, NV01534-17.
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Maximala ljudnivåer vid fasad.

Ramböll har tagit fram en bullerutredning för den Östra Borggården, dvs
den sydöstra sidan om Sankt Lars väg, daterad 2018-06-26, där
bullerförhållandena beräknades utifrån prognostiserad trafik år 2040. Syftet
med bullerutredningen var att undersöka möjlig markanvändning på den
Östra borggården. Det aktuella planområdet rymdes inom
utredningsområdet men då fokus var Östra Borggården togs inte bostäderna
som detta planförslag medger på den nordvästra sidan om Sankt Lars väg
med som en parameter. Bullerutredningen kommer att kompletteras med
detta inför granskningsskedet.
Bullerutredningen visar på höga ekvivalenta ljudnivåer i planområdets
sydöstra del, som idag är vistelseytor för befintlig skolverksamhet.
Beräknade värden uppgår till 55-60 dBA, orange yta i bilden ovan, vilket
överskrider Naturvårdsverkets riktlinjer om 55 dBA vid befintlig skolgård.
Bullerskyddsåtgärder inom planområdet är dock inte önskvärt, dels med
hänsyn till de höga kulturmiljövärdena i området dels för att
bullerskyddsåtgärder bedöms ha en låg effekt så långt från bullerkällan, som
främst består av Malmövägen.
Bullerskyddsåtgärder intill bullerkällan bör studeras vidare, då de kan ge en
bättre ljudmiljö för många av verksamheterna i området.
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Ovanstående trafikvolymer har varit en förutsättning vid bullerberäkning utförd av
Stadsbyggnadskontoret 2018-11-05..

Inför samrådet har en bullerberäkning utförts av Stadsbyggnadskontoret för
bostäderna nordväst om Sankt Lars väg, daterad 2018-11-05. Högst
beräknad ekvivalent ljudnivå blir det vid gaveln på den östligaste
byggnaden (beräkningspunkt 3), som mest 60 dB(A). Grundkravet enligt
trafikbullerförordningen Leq ≤ 60 dBA innehålls och bostäderna kan
därmed utformas fritt ur bullersynpunkt. En kompletterad bullerutredning
inför granskningsskedet kommer att fastlägga mer exakta bullernivåer.
Den maximala ljudnivån vid fasad blir hög. Fasad, fönster och ev.
friskluftsventiler kommer därför behöva väljas med särskild ljudklass vid
vissa fasader i en framtida projektering för att riktvärdena inomhus ska
kunna innehållas.
Ljudnivån på innergården är generellt god men överskrider riktvärdena för
uteplats på en plats (vid beräkningspunkt 9 och 10). Därför bör platsen
skyddas mot buller med hjälp av avskärmande åtgärder, alternativt placeras
gemensam uteplats i de mer bullerskyddade lägena på innergården.
Marklov/rivningslov
Inom område betecknat med n1 gäller, i enlighet med 4 kap 15 § PBL,
utökad lovplikt för trädfällning. Marklov villkoras med nyplantering av träd.
Teknisk försörjning
Energiförsörjning, el, tele och bredband
Ny bebyggelse föreslås anslutas till befintlig försörjning.
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Vatten-, avlopp- och dagvattenhantering
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för VA och VA SYD kommer
att ansvara för att ta hand om dagvattnet. Planförslaget innebär bland annat
förtätning med bostäder inom redan ianspråktagna hårdgjorda ytor.
Planområdets hårdgörningsgrad kommer därmed i framtiden inte skilja sig
mycket från dagens, därför bedöms dagvattnet även i framtiden kunna tas
omhand lokalt på kvartersmarken. Det finns en naturlig marklutning ner mot
Höje å som även i framtiden kommer att underlätta vattnets naturliga flöde
och hindra att skyfallsvatten samlas. Lunds kommuns
översvämningskartering från 2016 visar att det främst är i de norra delarna
av planområdet som skyfallsvatten kan ansamlas vid 100 års regn. Mycket
av det regnvatten som samlas vid kraftig nederbörd kommer även från
angränsande områden på sin flödesväg ner mot Höje å men vid behov kan
flödet styras med hjälp av rätt höjdsättning. Dagvattenavrinning bör därför
hanteras genom höjdsättning av markytor för att skapa förutsättningar att
styra dagvattnets flödesriktningar.
Renhållning
Sophantering föreslås ske på liknande sätt som idag med kärl inom
kvartersmark och nås via omkringliggande gator alternativt med behållare
för tömning med sopsug på kvartersmark.
Räddning
Området ligger inom normal insatstid. Inom den del av planområdet som är
söder om Sankt Lars väg finns ett befintligt brandpostnät. Norr om Sankt
Lars väg kommer ett nytt nät att utformas i samband med byggnation.
Räddningstjänsten Syds råd och anvisningar för utrymning vid
nybyggnation av flerbostadshus ska tillämpas vid projektering. Boverkets
byggregler, där förutsättningar för hur utrymning ska kunna ske samt hur
dörrar och fönster för utrymning ska vara utformade, ska följas.
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GENOMFÖRANDE
Organisatoriska åtgärder
Genomförandetid
Planen har en genomförandetid på 10 år från det datum den vinner laga
kraft.
Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares
bestridande detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt
på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses
vid planläggningen.
Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att
rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. (4 kap 40 § PBL).
Huvudmannaskap för allmänna platser
Lunds kommun är huvudman för allmän plats inom planområdet.
Avtal
Exploateringsavtal kommer att upprättas innan föreslagen detaljplan antas.
Exploateringsavtalets huvudsakliga innehåll redovisas under
Genomförande, tekniska och ekonomiska åtgärder nedan.
Tillståndsprövning och dispenser
Tillstånd krävs för upphävande av strandskydd för planens genomförande.
Tekniska och ekonomiska åtgärder
Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av allmänna
anläggningar
Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar byggs om:
•

•
•

•

Ny bebyggelse ska anslutas till allmän vatten- och avloppsanläggning.
Anläggningsavgift för vatten och avlopp utgår enligt taxa för VA Syds
allmänna vatten- och avloppsanläggning. VA Syd debiterar
anläggningsavgiften som bekostas av exploatören.
Exploatören bekostar anslutningsavgifter för el, fjärrvärme, fiber,
telefoni med mera enligt gällande taxor hos respektive
ledningsdragande verk.
Planförslaget innehåller en omgestaltning av Sankt Lars väg. Sankt
Lars väg behöver byggas om för att möjliggöra den nya
bebyggelsen, men också för att ge plats åt dubbelriktade gång- och
cykelbanor. Projektering och ombyggnad av Sankt Lars väg ska
finansieras av exploatören genom erläggande av gatukostnadsbidrag.
Eftersom planförslaget förutsätter att gång- och cykeltrafik ska ske
på båda sidor om Sankt Lars väg behöver bron över Höje å byggas ut
för gång- och cykel även på den sydöstra sidan. Till
granskningsskedet kommer det att klarläggas om exploatören ska
vara med och bidra till kostnaderna för denna ombyggnad.
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Inlösen, ersättning
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har
fastighetsägare rätt till ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte
utnyttjas.
Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildningsåtgärder
Mark inom planområdet är utlagd som kvartersmark för bostadsändamål,
centrumändamål och skola samt som allmän platsmark (gata).
•

•

Klostergården 2:5
Från fastigheten frångår mark som i planen är utlagd som kvartersmark,
se rödmarkerad figur i kartskissen nedan.
Klostergården 2:9
Fastigheten utökas med del av Klostergården 2:5 som överförs till
Klostergården 2:9 genom fastighetsreglering, se rödmarkerad figur i
kartskissen nedan.

Yta som överförs till Klostergården 2:9 genom fastighetsreglering.

Rättigheter
Rätt att framdra ledningar inom planområdet kan regleras med ledningsrätt
inom u-område alternativt inom allmän platsmark. Prövas i enlighet med
Ledningsrättslagen (1973:1144).
Ledningsrätten 1281K-21514.1 (vatten- och avloppsledningar) gäller inom
planområdet och berör bland annat område som i planförslaget omfattas av
byggrätt. Det är oklart om den utnyttjats och detta utreds före granskning av
detaljplanen. Om ledningar måste flyttas ska ledningsrätten omprövas.
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Servitutet 1281K-21008.1 gäller utfart från Karpvägen till Sankt Lars väg
inom planområdet och berör bland annat område som i planförslaget
omfattas av byggrätt. Om vägen flyttas ska servitutet ändras.
Överenskommelse om ändring av servitut ska träffas mellan förmåns- och
lastfastighet innan detaljplanen vinner laga kraft. Det vore lämpligt att
parterna träffar överenskommelse om att servitutet ersätts av
gemensamhetsanläggning eftersom även underhållsansvaret formaliseras vid
inrättande av gemensamhetsanläggning.
Eventuella avtalsrättigheter och nyttjanderätter som berörs av detaljplanen
kan förordnas att fortsätta gälla efter genomförd fastighetsreglering.
Tillgänglighet till allmännyttig gångtrafik inom x-område kan säkerställas
med avtalsservitut. Officialservitut kan inte bildas eftersom det inte är
förenligt med fastighetsbildningslagen.
Om avstyckning genomförs och behov uppstår av att använda eventuella
kvartersvägar och andra anläggningar gemensamt av flera fastigheter kan
inrättande av ny gemensamhetsanläggning prövas i lantmäteriförrättning i
enlighet med anläggningslagen (1973:1149).
Ansökan om fastighetsbildning
Det ankommer på Lunds kommun och berörda fastighetsägare att hos
Lantmäterimyndigheten i Lund ansöka om erforderlig fastighetsbildning.
Med ansökan följer lantmäterikostnader samt eventuell skyldighet att utge
ersättning för mark eller utrymme för rättighet. Lantmäterikostnader åläggs
den som har nytta av respektive åtgärd alternativt annan enligt
överenskommelse.
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KONSEKVENSER
Miljökonsekvenser
Miljöbedömning enligt miljöbalken
Stadsbyggnadskontoret bedömer med vägledning av förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 §§
miljöbalken och i 4 kap 34 § PBL. Behovet av miljöhänsyn vid
genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en miljöbedömning
enligt 6 kap miljöbalken.
Konsekvenser för omkringliggande fastigheter
Detaljplanen medger bostäder på planområdets norra halva vilket kommer
att alstra en mindre ökning av trafik inom närområdet. Karpvägen, som
delvis går genom planområdet belastas idag av ett utfartsservitut till förmån
för fastigheten Klostergården 2:20. Karpvägens dragning måste justeras
något för att möjliggöra den föreslagna bebyggelsen och den blir även inoch utfart till planområdets underjordiska parkeringsgarage. Om vägens
dragning justeras måste servitutet ändras.
Kommunens bedömning är att planförslaget inte innebär någon betydande
olägenhet enligt den mening som avses i 2 kap. 9 § PBL.
Påverkan på riksintressen
Riksintresse för kulturmiljö
Hela planområdet ingår i riksintresseområdet Lunds stadskärna (M:K 87)
Sankt Lars. De tillägg som gjorts av bebyggelse inom Sankt Lars sedan
mentalsjukhusets invigning är väsentligen byggnader för vård. Sjukhuset
fungerade i vissa avseenden som ett eget samhälle vilket kan avläsas i
lokalisering och struktur. Mellan de äldre vårdpaviljongerna i Östra
Borggården och Asylen, där planområdet ligger, finns en ekonomidel där
förändringarna av bebyggelsen varit fler men alla hittills utformade för att
fylla funktioner i sjukhusets verksamhet.
Placeringen i landskapet i utkanten av staden Lunds mark är tydlig genom
parkens växtlighet och byggnaderna som skymtar mellan denna.
Karaktärsdrag i den större skalan är bebyggelsens skala, inbördes
förhållande, Sankt Lars som en utifrån urskiljbar enhet i mötet mellan
landskapet och staden Lund. Förbindelsen över Höjeå via Sankt Lars väg är
väsentlig för hur miljön upplevs söderifrån.
Den planerade bebyggelsen inom planområdet ska uppföras anpassad i
skala, huskropparnas storlek samt i detaljering och till strukturen. För att
tilläggen inte ska påverka kulturmiljön negativt är det av stor vikt att
material- och kulörtyper som fastläggs i detaljplanen efterföljs.
Riksintresse för friluftsliv
Sammantaget bedöms inte planförslagets genomförande medföra någon
betydande negativ påverkan på riksintresset. Den ökade tillgängligheten till
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Höje å som planförslaget bidrar med i form av nya kopplingar med trappor
och ramp skapar en förbättrad tillgång till gångstråket som löper utmed ån
vilket är positivt med hänsyn till riksintresset. De rekreativa miljöerna kan
genom planförslaget nås enklare och av fler människor.
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för
svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10). Enligt
miljöförvaltningens uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna inom
Lunds kommun. Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom
planområdet. Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär
bedöms inte förändra nivåerna för befintlig bebyggelse.
I stort sett allt dagvatten i Lunds kommun rinner till Höje å och Kävlingeån
via dagvattenledningar, diken och små vattendrag. Planområdet ingår i
avrinningsområdet Höje å. Enligt Vattenmyndighetens beslut om
statusklassificering och miljökvalitetsnormer för ytvatten har Höje å dålig
ekologisk status med kravet att uppnå god ekologisk status 2027.
Planförslaget medger ingen ny bebyggelse på ej redan ianspråktagen och
hårdgjord mark och bedöms inte påverka Höje å:s ekologiska status
ytterligare. Förslaget resulterar snarare i en lägre hårdgöringsgrad än dagens
där tidigare asfaltsytor delvis kommer att ersättas med bostadsgårdar med
inslag av gröna miljöer. Dagvattnet bedöms därför även i framtiden kunna
tas omhand lokalt på kvartersmark.
Naturmiljö och biologisk mångfald
Varken naturmiljön eller den biologiska mångfalden som finns inom
planområdet och i dess närhet bedöms påverkas av planförslaget. Ny
bebyggelse medges endast på redan ianspråktagen mark med små eller inga
naturvärden. Planförslagets ökade exploatering och den förbättrade
tillgängligheten till Höje å rummet gör att fler människor enklare kan ta del
av Sankt Lars områdets kvaliteter. Bedömningen är att det inte ger några
negativa konsekvenser.
Biotopskyddsområde
Biotopskyddade trädrader inom planområdet förväntas inte påverkas
negativt av planförslaget. Istället får de ett ökat skydd genom detaljplanen.
Mark och grundläggning
Geoteknisk undersökning har inte utförts eftersom området är bebyggt
respektive har varit bebyggt.
Markradon
Vid normalriskmark ska byggnader utföras radonskyddade.
Markföroreningar
Det finns inom planområdet inga kända markföroreningar men då
masshantering kommer att ske ska en provtagning utföras. Om
markföroreningar upptäcks ska sanering ske så att Naturvårdsverkets
riktvärden för känslig markanvändning (bostäder) innehålls.
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Strandskyddsområde
Enligt 4 kap. 17 § plan- och bygglagen och 7 kap. 18 § andra stycket
miljöbalken ska det enskilda intresset att få företa föreslagna åtgärder i ny
detaljplan vägas mot det allmänna intresset som
strandskyddsbestämmelserna ska skydda.
I det nu aktuella planförslaget ianspråktas i stort samma mark som i den
gällande detaljplanen men genom den nya detaljplanen ökar tillgängligheten
till Höje å-stråket och Sankt Lars parken för allmänheten.
Att strandskyddet upphävs i delar av planområdet som varit ianspråktaget
under lång tid bedömer stadsbyggnadskontoret även vara en förutsättning
för underhåll och utveckling av området. Underhåll och utveckling bedöms i
förlängningen bidra till allmänhetens tillgänglighet till både Höje å-stråket
och Sankt Lars parken. Genom detaljplanen regleras allmänhetens
tillgänglighet inom kvartersmark där strandskyddet upphävs med x1, x2 och
x3.
Stadsbild
Vad gäller effekter på närmiljön kommer stadsbilden inom planområdet att
förändras med en ökad exploatering både vad gäller utbredning och
höjdskala jämfört med hur det är i dagsläget. Dock regleras byggnadernas
höjd, placering och utbredning så att ny bebyggelse ska upplevas inordnad i
förhållande till befintlig struktur och med hänsyn till den befintliga
kulturmiljön. Placeringen tar hänsyn till befintliga axlar som förstärks och
kopplar samman befintliga och nya rörelsemönster. Detaljplanen reglerar
fasadmaterial, kulör och uttryck för att de nya byggnaderna ska ansluta
till omkringliggande bebyggelse och miljö och berika dessa utan att ta
överhand.
Kulturhistoriskt intressant bebyggelse
Planområdets ursprungliga byggnader är utförda med höga ambitioner i
fråga om arkitektur och byggnadsmaterialens kvalitet. Byggnaderna har
genomgående fasader av rött fasadtegel, fullmurade konstruktioner, inslag
av vit eller ljust avfärgad puts. I de allra flesta fall är taken utformade som
flacka sadeltak täckta av papp plåt eller enkupiga röda tegelpannor. Detaljer
som är speciellt utformade för verksamheten är fönster vars fasta spröjsar är
förstärkta av smide och spegeldörrar med utanpåliggande fyllning. Dessa
detaljer är specifika för Sankt Lars och kan inte återfinnas på andra håll i
Lund. Planförslagets påverkan på kulturmiljön är positiv i bemärkelsen att
befintliga byggnader av kulturmiljöhistoriskt intresse förses med
rivningsförbud och skydds- och varsamhetsbestämmelser. Därigenom säkras
deras existens och vad som är bedömt kulturmiljöhistoriskt värdefullt
skyddas. Tillkommande bebyggelses placering och utförande regleras så att
byggnaderna ansluter till omkringliggande bebyggelse och miljö.
Arkeologi
Då det finns en mängd fornlämningar i trakten, framför allt
boplatslämningar, bedöms en arkeologisk utredning behöva göras innan
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markingrepp. Det gäller inom de delar av planområdet som tidigare inte
varit bebyggda. Därefter bedöms hur den fortsatta processen ser ut.
Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa, i enlighet
med 2 kap 10§ kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen
underrättas.
Solförhållanden
Den föreslagna bebyggelsens skuggning har studerats vid vårdagjämning 20
mars kl. 9, 12, 15 och 18 samt sommarsolståndet 21 juni kl. 9, 12, 15 och
18. Studierna visar att den skuggning som föreslagen bebyggelse skapar har
ingen, eller väldigt begränsad, påverkan på intilliggande fastigheter och
befintlig bebyggelse.

20 mars kl 09:00

21 juni kl 09:00

20 mars kl 12:00

21 juni kl 12:00
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20 mars kl 15:00

21 juni kl 15:00

20 mars kl 18:00

21 juni kl 18:00

Befintligt teknisk försörjning
Genomförandet av detaljplanen medför ingen påverkan på befintlig teknisk
försörjning.
Skyfall
Höjdsättningen måste beaktas i samband med byggnation för att
skyfallsvatten som idag rinner genom planområdet på sin väg mot Höje å
inte stängs inne utan fortsatt kan rinna fritt.
Hälsa och säkerhet
Trafikalstring
Den tillkommande trafiken uppskattas till ca 300 fordon/dygn. De befintliga
vägarna bedöms ha kapacitet att klara detta trafiktillskott.
Trafikbuller
Nedanstående riktvärden för buller vid bostäder från spårtrafik och vägar
anges i Trafikbullerförordningen 2015:216 inklusive
förordningsändringarna beslutade den 11 maj 2017.
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Buller bör inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå (Leq) vid en
bostadsbyggnads fasad. Om Leq 60 dBA överskrids bör, vid en
väsentlig ändring av en befintlig byggnads användningsområde (som
exempelvis från utbildningslokal till bostad) minst ett bostadsrum
vara vänt mot en sida där Leq 55 dBA inte överskrids vid fasad och
där 70 dBA maximal ljudnivå (Lmax) inte överskrids nattetid.
För en bostad om högst 35 kvm gäller istället att Leq 65 dBA inte
bör överskridas. Inget avsteg medges motsvarande tidigare punkt.
Buller bör inte överskrida Leq 50 dBA Lmax 70 dBA vid uteplats.

Planförslaget uppfyller kraven i trafikbullerförordningen om buller vid fasad
utomhus enligt bullerberäkning genomförd av Stadsbyggnadskontoret 201811-05. På innergården södra del, mot Sankt Lars väg, överskrids riktvärdet
för ekvivalent och maximal ljudnivå på uteplatser. Platsen bör därför
skyddas mot buller med hjälp av avskärmande åtgärder, alternativt bör
gemensam uteplats placeras i mer bullerskyddade lägena på innergården.
Farligt gods
Planområdet ligger ca 200 meter från rekommenderad färdväg för farligt
gods. Planområdet ligger således utanför uppmärksamhetsavstånd enligt
”Bebyggelseplanering och farligt gods - Strategi för bebyggelseplanering
intill rekommenderade färdvägar för transport av farligt gods, antagen av
Byggnadsnämnden 2015-11-19”.
Sociala konsekvenser
God bebyggd miljö
Befintlig miljö är av högt kulturmiljöhistoriskt värde. Planförslaget medger
ett antal nya byggnader som utifrån sin placering, utförande och utbredning
samt volym anpassats till befintlig bebyggelse på ett sätt där de kan få sitt
egna uttryck och berika närmiljön och utan att påverka den negativt.
Planförslaget medger främst boende i form av bostadsrätter i en attraktiv
miljö som i övrigt domineras av lokaler för skolor eller annan verksamhet.
Tillgång till rekreativ miljö
Tillgången till rekreativ närmiljö kommer att vara generös i och med
planområdets läge utmed Höje å samt dess direkta anslutning till Sankt Lars
park. Planförslaget kommer att bidra till ökad tillgänglighet och nya
kopplingar till både Höje å stråket och parken utan att befintlig rekreativ
miljö tas i anspråk.
Befolkning och service
Planförslaget innebär att bostäder och en del verksamhetslokaler tillskapas i
ett attraktivt och naturskönt område. Tillskottet av bostäder som
planförslaget medger kan använda sig av befintlig service i närområdet eller
i omkringliggande områden i Lund. Planförslaget kan resultera i ett behov
av skolplatser vilka bedöms kunna tillmötesgås inom skolverksamheten i
Sankt Lars eller omkringliggande skolområden.
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Barnperspektivet
Genomförandet av detaljplanen berör och påverkar barn då många barn
vistas inom Sankt Lars som domineras av förskolor och skolor samt
fungerar som ett rekreationsområde. Ny bebyggelse inom planområdet
föreslås innehålla främst bostäder, en del verksamhetslokaler samt
utbyggnad för skola och/eller kontor.
Nya bostäder kan möjliggöra boende för barnfamiljer som motsvarar
önskemål om närhet till förskola, skola samt tillgänglighet till rekreation,
natur och park.
Genomförandet av planen medför att fler bostäder och verksamheter kan
bebyggas inom Sankt Lars vilket ger högre trafikflöden i ett redan trafikerat
trafiksystem. Säkra skolvägar har studerats under planarbetet och en följd av
detta är möjligheten till dubbelriktade säkra gång- och cykelbanor som
planen möjliggör utmed Sankt Lars väg.
Tillgänglighet
Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och
användbarhet för funktionshindrade beaktats, exempelvis genom ramp för
tillgänglighet till Höje å-stråket samt parkering i nära anslutning till
bebyggelse. Hur kraven på tillgänglighet i 8 kap 4§ (byggnader) och 8 kap
9 § PBL (tomter) i detalj kommer att tillgodoses avgörs i samband med
byggnads- och markprojekteringen och därmed vid kommande
bygglovprövning.
Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas.
Säkerhet och trygghet
Hela Sankt Larsområdet innehåller många skolor och förskolor vilket
innebär att det inte bedrivs någon verksamhet under stora delar av dygnet
samt på helgerna. Detta påverkar mängden människor som är i rörelse i
området samt när området är befolkat. Genom att addera fler bostäder och
eventuellt publika verksamheter kommer Sankt Lars få fler människor i
rörelse under en större del av dygnet vilket i sin tur kan bidra till en säkrare
och tryggare plats för alla som vistas på.

STADSBYGGNADSKONTORET I LUND

Maria Milton
biträdande planchef

Daniel Mathiasson
planarkitekt
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