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Sammanfattning
Kommunen har tillsammans med aktörerna på företagsområdet
Ideon/Medicon Village/Pålsjö i Lund arbetat fram ett ramprogram i
syfte att stärka området, skapa en attraktiv stadsdel och tillföra nya
kvaliteter. Programområdet ska förtätas med bl.a. nya volymer av
kontor, centrumverksamhet, forskning och bostäder. Fastigheten
Studentkåren 4 ägs av Akademiska Hus och är belägen i ovan
nämnda ramprogramområde. Akademiska Hus har tillsammans med
Stiftelsen Herulero (Blekingska nation) ansökt om planändring för
att möjliggöra förtätning med ca 150-200 studentbostäder med
nationslokaler i bottenvåningen. Förtätningen omfattar ca 8000 kvm
BTA studentbostäder och 1000 kvm BTA nationslokaler och sker i
huvudsak på mark som idag utgörs av markparkeringsplatser.
Detaljplanen möjliggör skapandet av ett attraktivt
förtätningsområde, som utöver byggnation, också möjliggör
byggnation av allmän gång- och cykelväg och skapandet av en
mindre platsbildning med trädplantering. Platsbildningen kan utökas
i framtiden och utgör en del i ett av de prioriterade stråk som ska
tillskapas enligt ramprogrammet. Planområdet är ca 7000 kvm stort.
Ett förslag till exploateringsavtal har tecknats mellan Lunds
kommun, Stiftelsen Herulero och Akademiska Hus i syfte att reglera
kostnader och genomförande av detaljplanen så som överlåtelse av
mark, gatukostnadsersättning, uttag av medfinansieringsersättning
för infrastrukturanläggningar mm. Därtill har även ett tilläggsavtal
tecknats med Akademiska Hus AB och Lunds kommun avseende en
punkt om ställande av säkerhet som föll bort ur ursprungsavtalet.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-22
Förslag till exploateringsavtal mellan Stiftelsen Herulero i Lund,
Akademiska Hus AB och Lunds kommun inklusive tilläggsavtal
mellan Akademiska Hus AB och Lunds kommun.
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BN Förslag till detaljplan för del av Studentkåren 4 m fl i Lund, PÄ
21/2016a granskningshandling (bifogas)
Ramprogram för Ideon och Pålsjö företagsområde 2010-04-08
(bifogas ej)
Ramprogram Medicon Village och Företagsstråket Sölvegatan 201405-05 (bifogas ej)

Barnets bästa
Beslutet påverkar inte barn/unga men under planprocessen har
hänsyn tagits till barn och ungas intressen, behov och situation i
enlighet med barnkonventionen.

Ärendet
Bakgrund
Kommunen har tillsammans med aktörerna på företagsområdet
Ideon/Medicon Village/Pålsjö i Lund arbetat fram ett ramprogram i
syfte att stärka programområdet, skapa en attraktiv stadsdel och
tillföra nya kvaliteter. Nuvarande storskaliga struktur ska brytas för
att istället skapa variation och stadsmässighet. Företagsområdet ska
förtätas med nya volymer av kontor, centrumverksamhet, forskning
och bostäder. Nya högkvalitativa stråk och offentliga rum ska
tillskapas. Ramprogrammet kan ses som ett helhetskoncept som
omfattar såväl förtätning som nya allmänna platser. Varje enskild
detaljplan inom ramprogramområdet är kopplad till helhetsvisionen
och utgör således en del i en etappvis utbyggnad.

Bild 1. Ramprogramområde Ideon/Medicon Village/Pålsjö,
(PÄ 7/2008 )
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Bild 2. Utdrag ur ramprogram Medicon Village och
Företagsstråket Sölvegatan, 2014-05-05

Fastigheten Studentkåren 4 ägs av Akademiska Hus och är belägen i
ovan nämnda ramprogramområde. Akademiska Hus har tillsammans
med Stiftelsen Herulero i Lund (Blekingska nation) ansökt om
planändring för att möjliggöra förtätning med ca 150-200
studentbostäder med nationslokaler i bottenvåningen. Detaljplanen
omfattar totalt ca 9000 kvm BTA byggrätt, varav ca 8000 kvm
bostäder och ca 1000 kvm lokaler. Förtätningen sker i huvudsak på
mark som idag utgörs av markparkeringsplatser.

Bild 3. Planområdets geografiska placering inom fastigheten
Studentkåren 4

Detaljplanen möjliggör att gång- och cykelvägar på Ole Römers väg
breddas likt befintlig gatusektion söder om korsningen med John
Ericssons väg. Vidare möjliggörs en mindre platsbildning i den norra
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delen av detaljplanen, vilken kan utgöra en del i en framtida större
platsbildning.

Bild 4. Utdrag ur detaljplaneförslaget (granskningshandling,
del av Dirigenten 1, PÄ 12/2018a)

Bild 5. Illustration över planområdet (granskningshandling,
del av Dirigenten 1, PÄ 12/2018a)

Exploateringsavtalet
Avtalsparter
Akademiska Hus har överlåtit del av fastigheten Studentkåren 4 till
Stiftelsen Herulero i Lund, nedan kallad Stiftelsen Herulero, som ska
genomföra bostadsbyggnationen. Marköverlåtelsen omfattar
byggrätterna inom Detaljplanen med viss tillhörande kvartersmark
och är bl.a villkorad av att fastighetsbildning sker i enlighet med
avtalet och att detaljplanen vinner laga kraft.
Exploateringsavtalet är skrivet med Stiftelsen Herulero som
Exploatör. Dock anges att om köpet mellan Akademiska Hus och
Stiftelsen Herulero inte fullföljs så att Stiftelsen Herulero inte blir
lagfaren ägare till markområdet enligt ovan, innebär det att
Akademiska Hus istället blir bundna till samtliga åtaganden för
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Stiftelsen Herulero i exploateringsavtalet. Avtalet har således
undertecknats av både Akademiska Hus och Stiftelsen Herulero.
Marköverlåtelser
Mark som i detaljplanen utgörs av allmän platsmark överlåtes till
kommunen. Då ersättningen för marken ingår i den
gatukostnadsersättning som Stiftelsen Herulero AB ska betala, ska
ingen ersättning för marken betalas av kommunen. Akademiska Hus
har möjlighet att reglera ersättning för marken i
köpehandlingarna/markaffären med Stiftelsen Herulero.
Del av fastigheten Helgonagården 8:1 om ca 5 kvm tillhör av okänd
anledning kommunens fastighet Helgonagården 8:1. Marken utgörs i
Detaljplanen av förgårdsmark utan byggrätt och saknar betydelse för
exploateringens genomförande. Då det är olämpligt att den tillhör
Helgonagården 8:1 ska den genom fastighetsreglering överföras till
fastigheten Studentkåren 4. För marken ska Stiftelsen Herulero i
Lund betala 8000 kr. Marken är värderad utifrån
fastighetsbildningslagens principer för marginalvärde.
Gatukostnadsersättning
För att kunna göra en så korrekt kostnadsuppskattning som möjligt
av gatukostnaderna, har en skiss gjorts av hur Ole Römers plats
avses att utformas. Platsen är utformad på sätt att den kan vara en
del i en framtida större platsbildning som kan fortsätta i
korsningspunkten mellan Ole Römers väg och ett framtida nytt stråk
i nord-sydlig riktning, kallad Idépromenaden. Se bild 6 nedan.
Utökningen av platsen kan ske i takt med kommande detaljplaner
kring Idépromenaden/Ole Römers plats.

Bild 6. Illustration över Ole Römers plats inom Detaljplanen. Gulmarkerat område illustrerar
möjligheten hur/var platsen i framtiden kan utökas

Planområdet har ett strategiskt läge mellan Forskarparken och
Ideontorget. Istället för att bidra till kostnaderna för de allmänna
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platserna i detaljplanens närområde, ska Stiftelsen Herulero i Lund
stå för kostnaderna för all allmän platsmark inom detaljplanen som
angränsar till nuvarande fastigheten Studentkåren 4. Se bild 7 nedan.
Kostnaderna för denna del är uppskattad till ca 4,5 miljoner kronor i
2019 års kostnadsläge. Den resterande delen av kostnaderna ska
belasta kommande exploateringar utmed denna del av den allmänna
platsmarken.

Bild 7. Rödmarkerat område illustrerar den del av allmän platsmark
inom Detaljplanen vars kostnader ska belasta Stiftelsen Herulero.

Spårvägsbidrag
Spårvägen kommer att gå från Lund C till ESS och blir
Kunskapsstråkets ryggrad. Fastighetsägare i området har tecknat
överenskommelse om att ny bebyggelse belägen närmare än 500 m
från spårväghållplats ska bidra ekonomiskt till spårvägens
utbyggnad genom att betala spårvägsbidrag. Akademiska Hus har
sedan tidigare tecknat en överenskommelse med Kommunen om att
istället för spårvägsbidrag, åta sig att genomföra och bekosta olika
åtgärder samt överlåta för spårvägen erforderliga markområden,
vilka nu är genomförda. Åtagandena motsvarar samma ekonomiska
prestation i förhållande till ny byggrätt som spårvägsbidraget.
Akademiska Hus har således sedan tidigare fullgjort sina
betalningsåtaganden avseende spårvägens utbyggnad och ska därför
inte bidra ytterligare. Därmed ska ej heller köpare till Akademiska
Hus fastigheter bidra.
Medfinansieringsersättning E22
Idag råder kapacitetsproblem i rusningstrafik vid trafikplats Lund
Norra. För att möjliggöra förtätning i ramprogramområdet
företagsområdet Ideon/Medicon Village/Pålsjö krävs ombyggnad av
befintlig infrastruktur och nybyggnad genom bl.a. ny anslutning till
E22:an (pågående detaljplan Trafikplats Ideon, PÄ 23/2014).
Den nya trafikplatsen är en förutsättning för att området ska kunna
förtätas och innebär också en förbättrad tillgänglighet till
företagsområdet och därmed ökad attraktivitet. Fastighetsägare i
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företagsområdet Ideon/Medicon Village/Pålsjö kommer ta del av
dessa fördelar och ska således stå för en del av Kommunens
kostnader genom att betala medfinansieringsersättning.
Fastighetsägarnas andel av medfinansieringsersättning per kvm BTA
ny byggrätt utgör 50 kr plus index (investeringsindex väghållning,
basmånad 2019-02). Stiftelsen Herulero i Lund åtar sig i
exploateringsavtalet att bidra till trafikplatsens utbyggnad med
450 000 kronor plus ovan nämnt index.
Bankgaranti
Stiftelsen Herulero ska för fullgörande av sin betalningsskyldighet
för gatukostnadsersättning enligt avtalet, ställa en säkerhet i form av
bankgaranti eller annan likvärdig garanti som kommunen godtar.
Akademiska Hus AB är ett till 100 % statligt ägt bolag och behöver
således inte ställa särskild säkerhet för fullgörandet av Akademiska
Hus AB betalningsskyldigheter så länge svenska staten står som
ägare till bolaget. Skulle ägarförhållandet ändras så att svenska
staten inte längre står som ägare till Akademiska Hus AB och
Akademiska Hus AB fortsatt står som lagfaren ägaren till
Exploateringsområdet, regleras ställande av säkerhet i ett separat
tilläggsavtal till exploateringsavtalet.

Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att godkänna förslag till exploateringsavtal med Stiftelsen
Herulero i Lund och Akademiska Hus AB för detaljplan PÄ
21/2016a inklusive tilläggsavtal mellan Akademiska Hus AB
och Lunds kommun avseende ställande av säkerhet.

Helene Öhrström
t.f. Teknisk direktör
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
VA-syd
Akademiska Hus AB
Att: Birgitta van Dalen
Box 483
401 27 Göteborg
Stiftelsen Herulero i Lund

Anita Wallin
Exploateringschef
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Måsvägen 11
227 33 Lund
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