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1. Syfte och bakgrund
1.1 Syfte
Programmet till detaljplan för Sockerbruksområdet
har syftet att pröva förutsättningarna för omvandling och förtätning av området samt att ange mål och
riktlinjer för områdets utveckling, på kort och lång
sikt.
1.2 Bakgrund
Sockerbruksområdet är en viktig resurs för staden
Lunds utveckling. Det har ett strategiskt läge med
närhet till centrum och i direkt anslutning till Lund C
med lokal, regional och nationell tåg- och busstrafik. Området präglas av extensivt utnyttjande kvarter, vilka har tillfällig användning och som delvis är
obebyggda. Det finns en avsevärd potential och ett
stort behov av förnyelse. Längre västerut, längs
Öresundsvägen, finns områden som i ett långsiktigt
perspektiv kan bli föremål för stadsförnyelse. I det
perspektivet kommer programområdets goda läge
i staden att ytterligare accentueras.

Från samtliga privata fastighetsägare söder om Kung
Oskars väg har, med ett undantag, inkommit begäran om ändring av gällande detaljplaner i syfte att
pröva ändrad markanvändning. Byggnadsnämndens
presidium gav 2003-08-07 stadsbyggnadskontoret
i uppdrag att i ett program pröva markanvändningen för kvarteren kring Fabriksgatan. Samtidigt gavs
planuppdrag för respektive fastighet. Utvecklingen
söder om Kung Oskars väg hänger tydligt samman
med området norr om Kung Oskars väg, varför även
detta har studerats i programarbetet.
Stadsbyggnadskontoret har tidigt i processen haft
möten med fastighetsägarna med syfte att klarlägga
fastighetsägarnas tankegångar kring utvecklingen av
området samt att ge stadsbyggnadskontorets syn på
vilka förutsättningar som finns. Samråd med och information till berörda fastighetsägare har skett under arbetet.

Områdets läge och avgränsning.
Program till detaljplan
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2. Programförslag

Programskiss. Illustration: SBK
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2.1 Stadsbyggnadsidé
Visionen är att låta stenstaden ta språnget över järnvägen och att även på den västra sidan bygga stad i
klassisk mening, med dess variation i form och innehåll. Stadskärnan kan utvidgas och nya attraktiva
bostäder och arbetsplatser skapas. Stenstadens täthet, skala och varierade utbud ska eftersträvas.
Avgörande för stadslivet är att olika verksamheter
integreras i området. Inom området ska därför finnas plats för olika slags arbetsplatser, bostäder för
olika behov, butiker, skola, rekreation och idrott.
En lika viktig förutsättning för en livaktig stadsmiljö
är genomströmning och flöden, vilket ger underlag
för service och bidrar till mångfald. Entréerna till
området ska ges en omsorgsfull utformning. Den
barriäreffekt som järnvägen och Kung Oskars väg
har ska så långt möjligt överbryggas.
En utgångspunkt för den nya bebyggelsen är stenstadens täta miljö, men även Byggmästaregatans
öppna kvarter. Inom området ska en övergång mel-

lan slutna och öppna kvarter, från öster mot väster,
ske. På så sätt kan en attraktiv och tät stadsmiljö
skapas i området samtidigt som goda solförhållanden och Bjeredsparkens kvaliteter tas tillvara.
Järnvägen är en av stadens entréer. Lunds centrum
har norr om Bantorget en tydlig framsida mot järnvägens östra sida, i kvarteren Utsädet och Spoletorp och med stor tydlighet kring Clemenstorget och
Bangatan. Järnvägens västra sida är inom programområdet en baksida, med upplag, parkering och
övergivna koloniträdgårdar. Visionen är att skapa
en framsida även på den västra sidan.
Lund C är en viktig nod i kollektivtrafiken i staden
och i regionen. Tåg- och busstrafiken förväntas fortsätta att utvecklas mycket starkt och en beredskap
för att hantera ett ökat tryck på stationsanläggningen behövs. Nya entréer till stationsanläggningen kan
komma att behövas i området.
En förutsättning för att skapa attraktion och flöden i
den nya stadsdelen är ombyggnaden av Kung Oskars
väg. Dagens landsvägskaraktär ersätts av ett
gaturum som gör det möjligt att på ett tydligt sätt ta
sig in i centrum, i stadsdelen och tvärs Kung Oskars
väg.
Traditionella gator, platser och kvarter ger en tydlig
uppdelning av privata, halvprivata och offentliga ytor.
En sekvens av platser och stadsrum skapas och
området kopplas till omgivande gatunät till en sammanhängande väv.

Stadsbyggnadsidé.

Program till detaljplan
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2.2 Stadsmiljö och offentliga rum
Stadsmiljö
Stenstaden kliver över järnvägen och inom området sker en övergång till öppna kvartersformer mot
Bjeredsparken och Lokföraregatan. Stadsmiljön ska
präglas av traditionella gator, kvarter och platser med
en tydlig uppdelning i privata, halvprivata och offentliga rum. Bebyggelsen ska ha entréer mot gator

och platser. Lokaler ska eftersträvas i bottenvåningarna i strategiska lägen.

Lokföraregatans öppan kvarter.
Foto. Ingvar Nilsson, SBK

Stenstadens kringbyggda kvarter.
Foto: Ingvar Nilsson, SBK

Området sammanlänkas med omgivande gatunät till
en sammanhängande väv. Inom och genom området skapas stråk och platser. Platserna placeras vid
viktiga entréer och knutpunkter i gatunätet.

Exempel på nybyggd stadsmiljö. Hammarby Sjöstad i Stockholm. Foto: Ole Kasimir
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Perspektivskiss: Kung Oskars väg mot väster från Kung Oskars Bro. Illustration: Dominik Darasz.

Kung Oskars väg
Kung Oskars väg är en av entréerna till centrala
Lund. Området ger idag ett splittrat intryck med rivningstomter, bensinstationer, tillfälliga lokaler och
impedimentsytor. Kung Oskars väg föreslås omvandlas till en stadsgata som en ny entré till stadens
centrala delar. Kung Oskars väg ska bli en del i det
nya området och vägens barriäreffekt ska överbryggas så långt möjligt.
Ny bebyggelse utmed Kung Oskars väg och trädplanteringar i gaturummet samt möjligheter att angöra utmed gatan bidrar till ett attraktivt stadsrum,
dämpad hastighet, lägre bullernivåer och en större
tillgänglighet till området. Längs gatan föreslås bebyggelsen är i fyra till sex våningar, ny idrottshall
och ett punkthus i tio våningar. Omdaningen av Kung
Oskars väg till en stadsgata är en av nycklarna till
att förverkliga visionen.

Program till detaljplan

Kung Oskars väg ska dimensioneras som en av stadens huvudgator och samtidigt ges nya funktioner,
se vidare under ”2.5 Trafik”.

Kung Oskars väg mot öster från korsningen med
Fabriksgatan. Foto: Lars Brümmer
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Järnvägsområdet och Lund C
Järnvägen är en viktig entré till staden och bebyggelsen ska vända en framsida mot den. Kvarteren
placeras så att de tillsammans med spårområdet och
befintlig och planerad bebyggelse öster om järnvägen bildar ett stadsrum. En ny gata placeras längs
järnvägen, så att kvarteren kan angöras och ha entré från denna sida.

Fabriksgatan
Fabriksgatan utformas som en klassisk stadsgata
och kantas av bostadsbebyggelse i fyra våningar.
Det är viktigt att hålla en måttfull skala längs gatan,
så att en attraktiv boendemiljö kan skapas även på
gatans norra sida. Inslag av lokaler i bottenvåningarna ska eftersträvas. Angöring och parkering föreslås ske i gatan.

Tågresandet förväntas fortsätta öka kraftigt med
ytterligare tryck på Lund C som följd. I ett långsiktigt perspektiv kan stationsanläggningen behöva utvecklas, med nya entréfunktioner, ytterligare cykelparkering, utökad bussangöring med mera.
En ny gång- och cykelbro föreslås i stationens norra del, i anslutning till plattformsändarna. Denna bro
kan kopplas till plattformarna med trappor och hissar. Inom programområdet reserveras även plats för
angöring till bron och stationen.
Stationsanläggningens långsiktiga utveckling studeras
i samverkan med Jernhusen, Banverket och Skånetrafiken. Dessa studier ska ligga till grund för en gemensam syn på stationsanläggningens utveckling.

Fabriksgatan från korsningen med Kung Oskars väg.
Foto: Lars Brümmer.

Perspektivskiss: Fabriksgatan från nordväst. Illustration: Dominik Darasz.
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Perspektivskiss: Torget centralt i området. Illustration: Dominik Darasz.

Torg och platser
Centralt i området, vid Fabriksgatans korsning med
den nya gatan i nord–sydlig sträckning, skapas ett
litet torg. Vid torget kommer befintlig industribebyggelse och den nya bebyggelsen att mötas, vilket ger
platsen karaktär och identitet. Torget får visuell kontakt med östra sidan av järnvägen (i förlängningen
Fabriksgatan–Karl XII-gatan), med Bjeredsparken,
med platsen vid Vävaregatan och norrut mot Lerbäcksskolans idrottshall (se nedan). Bebyggelsen vid
torget föreslås få kommersiella lokaler i bottenvåningarna, vilka exempelvis kan inrymma restauranger.

Läget för det nya torget centralt i området, sett från
väster. Foto: Lars Brümmer.
Program till detaljplan

Torgets norra sida får goda solförhållanden och kan
bli attraktivt för uteserveringar.
Vid Vävaregatan skapas en entréplats till den nya
gång- och cykelbron och till ett nytt kontorshus i
kvarteret Kristallen. Vid en utbyggnad av trappor
och hissar till plattformarna från gång- och cykelbron kommer entréplatsen att fungera som en av
flera angöringsmöjligheter till Lund C. Entréplatsen
blir även en viktig nod i gång- och cykeltrafiksystemet.

Läget för den nya platsen vid Vävaregatan. Foto: Ole
Kasimir.
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Perspektivskiss: Entréplats vid Vävaregatan sett från väster. I förgrunden befintlig bebyggelse längs Lokföraregatan. Till höger ny kontorsbebyggelse i kvarteret Kristallen, centralt i bliden trappor till ny gång- och cykelbro över
järnvägen. Till vänster ny bostadsbebyggelse i kvarteret Postterminalen. Illustration: Dominik Darasz.

Vid Lerbäcksskolan skapas en plats, där angöring
av skolan och bebyggelsen runt omkring kan ske.
Vid Fabriksgatans korsning med Kung Oskars väg
skapas en mindre platsbildning, för att markera entrén till området.
Bjeredsparken
Bjeredsparken är en stor tillgång för rekreation och
utevistelse. Parkens form och skala avses förstärkas, dels med den nya bebyggelsen vilken ger parken tydlig rumslighet, dels med ett nytt promenadstråk i den gamla Bjärredsbanans sträckning. Promenadstråket skapar en gräns mot de nya bostadsgårdarna och ger nya möjligheter att nyttja parken.
Förändringarna i anslutning till parken medför ett
stort behov av parkförnyelse.

Bjeredsparken. Foto: Lena Gerdtsson.

Bjeredsparken slutar idag på ett otydligt sätt mot
Bryggaregatan i väster. Denna punkt bör tydliggöras i parkens gestaltning, med en parkpaviljong,
vattenkonst eller annan rumsligt tydlig avslutning. En
parkpaviljong kan innehålla exempelvis café/restaurang, samlingslokal och/eller ett mindre kontor.
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Perpektivskiss: Promenadstråket i Bjeredsparken och den nya bebyggelsen i kv Öresund och Postterminalen.
Illustration: Dominik Darasz.

Program till detaljplan
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2.3 Bebyggelse
Området ligger mycket centralt i direkt anslutning
till järnvägsstationen och bebyggelsen ska därför
präglas av hög täthet. Bebyggelsen ska utformas på
ett stadsmässigt sätt, ges ett modernt formspråk och
tillföra området och staden nya kvaliteter. Befintlig
bebyggelse vid Lokföraregatan och i kvarteren Postterminalen och Raffinaderiet (bakom plåtfasaden)
har fasader i gult tegel. De nya kvarterens bebyggelse bör ges fasader som harmonierar med befintlig bebyggelses färgskala.
Skissen redovisar en täthet för hela området motsvarande ca e=1,05, d v s bebyggelsen bruttoarea
motsvarar 105% av områdets markyta. Detta är en
hög täthet, exempelvis har Klostergården e=0,8.
Programförslaget har delats in i numrerade kvarter,
vilka delvis överensstämmer med dagens kvartersindelning. Programförutsättningarna för respektive
kvarter beskrivs nedan.

Karta med kvartersindelning.

Kv Öresund samt del av kv Portterminalen (kvarter 1–4)
Kvarteren Öresund och Postterminalen har söder- ter förslås U-formade kvarter med öppningen mot
och västerläge mot Bjeredsparken. För att utnyttja Bjeredsparken. Bostadsbebyggelsen föreslås få 4–
läget och som en övergång mellan stenstadens kring- 6 våningar, med sex våningar mot Bjeredsparken
byggda kvarter och Lokföraregatans öppna kvar- och fyra våningar mot Fabriksgatan. Kvarter nr 1 i

Perspektivskiss: Kvarter nr 4 sett från Eldaregatan. Illustration: Dominik Darasz.
12

Sockerbruksområdet

korsningen Fabriksgatan–Bryggaregatan förslås få
5–6 våningar med möjlighet till en vindsvåning (våning sju) vid Bryggaregatan.
De fyra kvarten får samma form. Det är därför viktigt att byggnadernas arkitektur varieras, så att respektive byggnad upplevs som en tydlig individ.
Parkeringen löses i garage under respektive bostadsgård, kompletterat med parkering i angöringsgatorna. Bostadsgårdarna höjs upp ca 70 cm över
Bjeredsparkens nivå. Detta bidrar till en tydlig gräns
mellan Bjeredsparkens offentliga rum och bostadsgårdarnas halvprivata sfär. Det ger även husen en
sockelvåning, vilket minskar insynen från gatan och
möjliggör lokaler med högre takhöjd mot gatan.
Mellan kvarteren föreslås nya angöringsgator från
Fabriksgatan ned mot Bjeredsparken. Därmed kan
samtliga entréer angöras med bil, vilket ger god tillgänglighet.

Utsnitt ur flygperspektiv. Kvarter 1-5.

Perspektivskiss: Torghuset (kvarter 5) till vänster i bild, till höger nya bostadshus i kvarter 7. Den nya gatan mot
norr (i den tidigare Sockerkokaregatans sträckning, se nedan kapitel 5) genom kv Postterminalen. Illustration:
Dominik Darasz.
Program till detaljplan
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Kvarteren är placerade så att nuvarande verksamhet
på fastigheten Öresund 8 kan fortgå, i avvaktan på
att kvarter 3 exploateras. Utbyggnad av kvarter 2
medför dock att lastning och lossning måste justeras.
Bebyggelsen i kvarter 1–4 omfattar ca 30 000 m2
BTA ovan mark (e=1,35), vilket motsvarar ca 280–
350 lgh (120–140 lgh/ha,) beroende på lägenheternas storlek och andelen lokaler i bottenvåningarna.
Torghuset (kvarter 5)
Vid norra sidan av entréplatsen vid Vävaregatan och
direkt anslutning till Bjeredsparken placeras ett
punkthus i 6 våningar, vilket kan innehålla kontor
eller specialbostäder, exempelvis studentbostäder.
Kv Kristallen (kvarter 6)
I kvarteret Kristallen föreslås nya kontorshus i fyra
våningar. Byggnaderna ligger i anslutning till entréplatsen vid Vävaregatan och brofästet för den föreslagna gång- och cykelbron över järnvägen. Byggnaderna kan inrymma i storleksordningen 11 500
m2 BTA ovan mark. Parkering löses i garage under
byggnaderna, alternativt i ny gemensam parkeringsanläggning.
Byggnaderna får entréer från platsen vid Vävaregatan samt från föreslagen ny gata längs järnvägen.
Kvarteret har ett centralt läge och en mycket god
tillgänglighet till kollektivtrafik och lämpar sig därför
väl för kommunal förvaltning eller offentlig institution.

Byggnaderna föreslås placeras ca 25 m från närmaste spårmitt. Mellan byggnaderna och spåret finns
plattform, cykelparkering och en ny gata. En särskild riskutredning som belyser förhållandena och
ger riktlinjer för eventuella skyddsåtgärder ska tas
fram i samband med kommande detaljplaneläggning,
se vidare kapitel 4 – konsekvenser.
Del av kv Postterminalen samt del av Innerstaden 1:1 (kvarter 7)
Den befintliga postterminalen har en tvåvåningsdel i
östra kanten och en envåningsdel i väster. Envåningsdelen föreslås rivas medan tvåvåningsdelen bibehålls och bildar utgångspunkt för ett nytt kvarter.
Kvarteret kan inrymma bostäder och kontor och
omfattar i storleksordningen 9 500 m2 BTA ovan
mark, exklusive kvarvarande delar av postterminalen.

Utsnitt ur flygperspektiv. Del av kvarteret Postterminalen samt del av Innerstaden 1:1 (kvarter 7).

Under postterminalens envvåningsdel finns en källarvåning förberedd för att fungera som parkeringsgarage. Vidare tekniska studier får visa hur denna
källarvåning kan bibehållas. Om den bibehålls kommer den att ligga under den nya gatan (se perspektivskiss föregående sida) samt under den östra delen av kvarter 4.

Utsnitt ur flygperspektiv. Kvarteret Kristallen
(kvarter 6).
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Kvarteret föreslås i norra delen att ligga drygt 30
meter från närmaste spårmitt på södra stambanan. I
södra delen, i anslutning till plattformarna föreslås
byggnaderna placeras ca 25 m från närmaste spårmitt. Mellan järnvägen och den nya gatan finns möjlighet att uppföra staket och/eller avkörningsskydd.
En särskild riskutredning som belyser förhållandena
Sockerbruksområdet

och ger riktlinjer för eventuella skyddsåtgärder ska
tas fram i samband med kommande detaljplaneläggning, se vidare kapitel 4 – konsekvenser.
Kvarteret sluts helt mot järnvägen med byggnader i
fyra till sex våningar. Dessa skärmar av tågtrafikbuller och en tyst sida skapas i väster. Kvarteret
öppnas i sydväst och i nordväst ligger postterminalens tvåvåningsbyggnad. Kvarteret är förhållandevis
smalt, men gården får trots det relativt goda solförhållanden och en bullerskyddad miljö. Bostäder bör
därför vara möjliga att pröva, även i delarna längs
järnvägen.

Del av Kv Raffinaderiet m m (kvarter 8)
I östra delen av kvarteret Raffinaderiet finns i dag
industribyggnader från sent 1800-tal och tidigt
1900-tal. Byggnaderna hyser kontor, småindustri
och kursverksamhet. Byggnaderna har genom åren
genomgått omfattande ombyggnader som bl a inneburit att fasaderna klätts med plåt. Under plåtbeklädnaden döljer sig den gamla tegelfasaden. Byggnaderna finns upptagna i bevarandeprogrammet som
kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Byggnaderna
bör bli föremål för in- och utvändig renovering, där
målsättning bör vara att tegelfasaderna återställs.
Befintliga byggnader föreslås även i fortsättningen
rymma blandade verksamheter som inte är störande för omgivningen. Den västra byggnadskroppen
bör även kunna prövas för bostäder. Befintliga byggnader kan kompletteras med en ny byggnad i öppning mot söder samt ny bebyggelse mot norr, så att
kvarteret sluts.

Utsnitt ur flygperspektiv. Del av kvarteret Raffinaderiet
m m (kvarter 8).

Kvarteret utökas norrut mot Kung Oskars väg. I
denna del föreslås en parkeringsanläggning i de nedre planen. Parkeringsanläggningen kan inrymma ca
100 parkeringsplatser per plan. Från Kung Oskars
väg ned till marknivån ryms 3 våningar (6 halvplan),
vilket ger ca 300 parkeringsplatser. Med en källarvåning kan ytterligare ca 100 parkeringsplatser tillskapas. Ovanpå parkeringsanläggningen föreslås
kontor i fyra våningar, med butikslokaler i botten-

Fd Sockerraffinaderiet föreslås renoveras, så att tegelfasaderna återställs.
Illustration: FOJAB Arkitekter.
Program till detaljplan
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våningen mot Kung Oskars väg. Kontors- och butikslokalerna kan omfatta totalt ca 5 500 m2 BTA.
Kv Råsockret, del av kv Raffinaderiet, Sockertången m m (kvarter 9–10)
Av kvarteren Sockertången, Råsockret, del av Raffinaderiet, Sockerbiten och nuvarande Raffinadgatan bildas två nya kvarter (kvarter 9 och 10). Mot
Kung Oskars Väg placeras byggnader i fem till sex
våningar och längs Fabriksgatan och den nya gatan
i öster placeras byggnader i fyra våningar. De två
nya kvarteren delas av en gränd som leder från Fabriksgatan till befintlig gång- och cykeltunnel under
Kung Oskars väg. Längs denna gränd placeras bostadshus i två våningar. Kvarteren kan inrymma
bostäder och kontor och omfattar i storleksordningen 16 000 m2 BTA ovan mark. En större kontorsbyggnad kan inrymmas i det västra kvarteret (kvarter 10).

I bottenvåningarna mot Kung Oskars väg samt vid
platsbildningen centralt i området ska butikslokaler
prioriteras. Parkering löses i underjordiska garage
eller i föreslagen parkeringsanläggning i norra delen
av kvarteret Raffinaderiet (kvarter 8).
Kvarteret sluts helt mot Kung Oskars väg med byggnader i fem till sex våningar. Dessa skärmar av trafikbuller och en tyst sida skapas i söder. Kvarteren
är därför lämpliga för nya bostäder.
Kv Förlaget (kvarter 11–12)
Inom kvarteret Förlaget norr om Kung Oskars väg
kan, när fastighetsägarna väljer att utveckla sina fastigheter, ny stadsbebyggelse komma till. Kung Oskars
väg ligger söder om kvarteren, vilket innebär att
byggnadernas godsidor är bullerstörda. Dessa delar av kvarteren bör därför i första hand användas
för kontor kompletterat med lokaler i bottenvåningarna. I övriga delar bör bostadsbebyggelse vara
möjlig. Bebyggelsen föreslås få fyra till fem våningar
och kan inrymma bostäder och kontor omfattande i
storleksordningen 20 000 m2 BTA ovan mark.
Del av väster 7:1 (kvarter 13)
I anslutning till föreslagen ny vägport under Kung
Oskars väg föreslås ett punkthus i tio våningar. Byggnaden blir en accent i området och ligger i skärningen mellan områdets två huvudstråk – Kung Oskars
väg och den nya gatan i nord–sydlig riktning.
Byggnaden rymmer i storleksordningen 5 000 m2
BTA ovan mark och kan användas som kontor eller
studentbostäder.

Utsnitt ur flygperspektiv. Kvarter 9-10.

Utsnitt ur flygperspektiv. Kvarter 11-13.
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Del av kv Lerbäck samt del av Väster 7:1 (kvarter 14 – 15)
När området byggs ut kommer behovet av skollo- att den kan användas även för annan idrott än skokaler att öka. Sedan tidigare finns planer att bygga lans undervisning. Idrottshallen kan därmed bli en
om delar av Lerbäcksskolan och bygga ny gym- tillgång för såväl skolan som hela stadsdelen. Idrottsnastiksal.
hallen placeras i souterräng med två nivåer, dels nivån vid Kung Oskars väg och den befintliga vallen
Öresundsvägens östra del (öster om Bryggarega- längs järnvägen, dels nivån vid Lerbäcksskolan.
tan/Kaprifolievägen) föreslås tas bort. Därmed frigörs mark som kan användas för skoländamål (kvar- Idrottshallen placeras relativt nära Västkustbanan
ter 15). Kvarteret kan inrymma 3 avdelningar för- och Södra stambanan. Befintlig vall och det faktum
skola, vilken kan byggas så att den även kan an- att ingen godstrafik bedrivs på Västkustbanan talar
vändas som skollokal. Kvarteret ligger i direkt för att det bör vara möjligt ur risksynpunkt att plaanslutning till befintlig skolgård (delas av ett cykel- cera idrottshallen i detta läge. En särskild riskutredstråk), och en sammanhållen skolenhet kan utveck- ning som belyser förhållandena och ger riktlinjer för
las.
eventuella skyddsåtgärder ska tas fram i samband
med kommande detaljplaneläggning, se vidare kaNy gymnastiksal/idrottshall kan byggas i anslutning pitel 4 – konsekvenser.
till Kung Oskars väg (kvarter 14) och utformas så

Utsnitt ur flygperspektiv. Kvarter 14-15. Utökning av Lerbäcksskolan och ny idrottshall.

Program till detaljplan
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Flygfoto: Ingvar Nilsson, stadsbyggnadskontoret. Illustration/montage: Dominik Darasz, DKD Perspektiv.

Program till detaljplan
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2.4 Trafik
Utgångspunkten för utformningen av trafiksystemet
är att utnyttja det goda kollektivtrafikläget, motverka barriäreffekter och länka samman området med
omgivningen, underlätta för gång- och cykeltrafiken
samt att säkerställa god tillgänglighet till området för
alla trafikslag.
Gatunät
Gatunätet ska utformas med en tydlig hierarkisk indelning. Kung Oskars väg ingår i stadens huvudgatunät. Inom området föreslås ett enkelt lokalgatunät
till vilket mindre angöringsgator kopplas.

Kung Oskars väg bibehåller sin funktion i det övergripande trafiksystemet, men ska samtidigt ges nya
funktioner och en ny gestaltning. Utformningen av
Kung Oskars väg ska:
• ge genomfartstrafiken tillräcklig framkomlighet
• möjliggöra angöringsparkering till butiker och
lokaler i de nya husens bottenvåningar
• ge förbättringar för gång- och cykeltrafiken, i
form av längsgående cykelbanor på ömse
sidor av gatan
• möjliggöra ny hållplats för stadsbuss
• möjliggöra in- och utfart till föreslagen parkeringsanläggning
• ge möjlighet att i framtiden bygga ut spårväg
mot väster
Olika utformningsalternativ har studerats under programarbetet. Det kommer att studeras om angöringsparkering till butikslokaler ska lösas med kantstensparkering eller om en parallell angörings- och
parkeringsgata ska anläggas. Siktförhållandena i
anslutning till Kung Oskars bro är avgörande för
möjligheterna att anlägga en ny in- och utfart till föreslagen parkeringsanläggning. I det fortsatta planarbetet ska fördjupade studier av utformningen av
Kung Oskars väg tas fram.
Det föreslagna lokalgatunätet sammanlänkar områdets delar och minskar Kung Oskars vägs barriäreffekt. Gatorna ska utformas som 30-gator, med
angöring till kvarteren och kantstensparkering för
boende och besökande. Bärande gator blir Fabriksgatan med en ny koppling längs järnvägen till Vävaregatan samt den nya gatan i nord–sydlig riktning
med dess koppling söder om Lerbäcksskolan till
Kung Oskars väg.

Omgivande gatunät
Lokalgator inom programområdet
Angöringsgator inom programområdet

Gatunät.

Bryggaregatan/Kaprifolievägen samt Kung Oskars
väg är del av stadens huvudgatunät. Detta system
föreslås i huvudsak inte förändras. Ombyggnad av
korsningen Bryggaregatan – Kung Oskars väg till
cirkulationsplats kan övervägas i fortsatta planarbetet.
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Den nya nord–-sydliga gatan korsar Kung Oskars
väg planskilt genom en ny vägport, vilken möjliggör
ett väl fungerande och sammanhängande område.
Gatan kommer även att bli ett viktigt gång- och cykelstråk och utformningen ska säkerställa hög trafiksäkerhet.
Området bedöms huvudsakligen komma matas via
Kung Oskars väg – Fabriksgatan. Endast en mindre andel bedöms trafikera Vävaregatan. Skulle trafiken på Vävaregatan öka mer än beräknat kan
utformnings- och regleringsåtgärder övervägas.
Sockerbruksområdet

Parkering
Området har ett mycket bra kollektivtrafikläge, vilket bidrar till en minskat behov av parkering för
bostäder och arbetsplatser. Parkeringsplatser ska i
huvudsak anordnas inom respektive kvarter. Området föreslås få en hög exploatering och samtliga
parkeringar inom kvarteren måste därför lösas i underjordiska garage. Parkering föreslås även ske på
gatumark.
En ny parkeringsanläggning, vilken kan inrymma 300
– 400 parkeringsplatser, kan placeras vid den tidigare sandfickan vid Kung Oskars väg. I denna parkeringsanläggning kan delar av parkeringsbehovet
för såväl nya kontor och butiker som idrottshallen,
skolan och till viss del bostäderna lösas. Tillfart till
parkeringsanläggning kan ske från Kung Oskars väg
och/eller den nya nord–sydliga gatan.
Vid fortsatt ökning av tågresandet kan ytterligare
behov av pendlarparkering, s k park & ride, uppkomma. I de fortsatta studierna av Lund C:s långsiktiga utveckling ska detta belysas. Kv Kristallen
kan eventuellt inrymma parkeringsplatser även för
detta ändamål under det föreslagna kontorshuset.

gatan föreslås. Detta stråk bör kunna förlängas framför Lindebergska skolan vidare till Sankt Laurentiigatan, vilket skulle ge förutsättningar för en ny gen
förbindelse mot universitets- och sjukhusområdena.
Genom området skapas ett tydligt stråk i nord-sydlig riktning. Detta ansluter till Lund C vid befintlig
gång- och cykelbro och i ett längre perspektiv vid
den nya bron. Norrut leder stråket i gatan under
Kung Oskars väg och föreslås få en gen sträckning
förbi Lerbäcksskolan och därmed förbättras cykelstråket mot Gunnesbo och Nöbbelöv.
Befintligt cykelstråk från Kung Oskars bro via Öresundsvägen föreslås få en justerad sträckning vid
den skisserade idrottshallen. I det fortsatta planarbetet ska stråkets detaljutformning avseende
lutningar och hasighetsdämpande åtgärder vid Lerbäcksskolan studeras.

Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykeltrafiksystemet ska utformas så att
det överbrygger barriärer och länkar samman området med omgivningen. Genom området går flera
huvudstråk för gc-trafiken, vilka föreslås utvecklas
och kompletteras. Till detta kommer ett finmaskigt
lokalt nät för gång- och cykeltrafiken.
En ny gång- och cykelbro över järnvägen i höjd med
Vävaregatan på västra sidan och Fredsgatan på
östra sidan ger förbättrad koppling av området till
östra sidan av järnvägen. Denna gång- och cykelbro kan med trappor och hissar kopplas till Lund C
i plattformarnas norra ändar. På östra sidan kan
befintliga höjdförhållanden utnyttjas och bron kan
nås med en ramp. På västra sidan krävs andra lösningar, exempelvis trappor och hissar på liknande
sätt som vid gång- och cykelbron vid Clemenstorget.
Bron och dess anslutningar studeras vidare i kommande planarbete.
Ett nytt gång- och cykelstråk i Vävaregatan över
den nya gång- och cykelbron och vidare via FredsProgram till detaljplan

Befintliga cykelleder
Förslag till nya och justerade cykelleder

Gång- och cykeltrafiksystem.
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Befintlig gång- och cykelport under Kung Oskars
väg föreslås bibehållas, vilket ger en kompletterande trafiksäker väg till Lerbäcksskolan från väster.
Ett flanörstråk i gamla Bjärredsbanans sträckning
och passagemöjligheter tvärs Bjeredsparken, vilka
kopplar samman området med kvarteren vid Lokföraregatan, föreslås. Dessa stråk och kopplingar
gör gång- och cykelnätet finmaskigt.
Kollektivtrafik
Området ligger i direkt anslutning till Lund C med
lokal, regional och nationell buss- och tågtrafik och
har ett mycket gott kollektivtrafikläge. Den föreslagna gång- och cykelbron över järnvägen kommer,
med en koppling till plattformarna, att förbättra
tillgängligheten till tågtrafiken och avlasta befintliga
plattformsförbindelser.
Den regionala kollektivtrafiken och i synnerhet tågtrafiken har utvecklats mycket starkt de senaste fem

Kollaktivtrafik.

åren. Skånetrafiken räknar med att resandet kommer att fortsätta öka kraftigt och Lund C är av noder
i systemet där belastningen förväntas bli mycket hög.
När Citytunneln öppnar för trafik 2011 förväntas
en stor ökning av resandet i hela systemet och Lund
C kan komma att ha upp emot dubbelt så många
resenärer år 2015.
Stadsbusslinje 21 mot Stångby passerar området
på Kung Oskars väg. När området byggs ut är det
naturligt att ny hållplats anordnas på Kung Oskars
väg.
Spårväg mot väster
Lunds kommun verkar för att Lundalänken mellan i
första hand Lund C och Dalby ska byggas ut för
spårtrafik. I ett långsiktigt perspektiv kan ett större
nät av stadsbanor komma att utvecklas i sydvästra
Skåne. Det mest troliga alternativet för en spårväg
västerut är att dra den genom programområdet. Det
finns därför skäl att upprätthålla ett reservat för ut-

Lundalänken Lund - Dalby
Spårvägsreservat genom programområdet
Fortsättning väster om programområdet

Reservat för spårväg mot väster.
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byggnad av spårväg från Lund C och västerut mot
Lomma/Bjärred och Löddeköpinge.
En eventuell spårväg mot väster bör kunna integreras med Lundalänken mot Dalby, varvid spåret bör
angöra Lund C på östra sidan om järnvägen. Någon fullständig utredning av olika möjliga sträckningar
genom programområdet har inte tagits fram, men i
planarbetet har alternativa sträckningar utvärderats.
Ett reservat för spårtrafik genom området bör placeras så att det inte på ett avgörande sätt begränsar
områdets utveckling i avvaktan på spårvägens eventuella utbyggnad. Eftersom spårvägen bör kunna
integreras med Lundalänken måste den passera
Södra stambanan, vilket måste ske planskilt. Detta
kan ske antingen på Kung Oskars bro eller på egen
ny bro norr om Kung Oskars bro eller i höjd med
kvarteret Kristallen. Ska en sådan ny bro placeras

Program till detaljplan

inom programområdet måste reservat för spårområde hållas såväl väster som öster om Stambanan.
Detta begränsar i mycket stor utsträckning möjligheterna att bebygga området, ger en omfattande
påverkan på stadsbilden och medför merkostnader
i form av nya konstbyggnader. Reservat för eventuell spårväg mot väster bör därför lösas genom att
Kung Oskars väg dimensioneras så att det i framtiden blir möjligt att bygga ut en spårväg i gatan.
Spårvägens fortsättning väster om programområdet kan vara i Öresundsvägen eller, om förutsättningar för det då föreligger, i Bjärredsbanans gamla
sträckning väster om Bryggaregatan.
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2.5 Grönstruktur
Bjeredsparken
Bjeredsparken är utgångspunkt för områdets utformning och de föreslagna förändringarna i och i anslutning till parken medför ett stort behov av parkförnyelse. De ursprungliga karaktärsdragen och gestaltningen kan ge inspiration till nya kompletteringar.

föreslås flyttas från planområdet och den ”ravin” som
tåget står i föreslås fyllas upp. På så sätt kan ett
sammanhängande parkområde skapas, vilket bör
iordningställas i samband med förnyelsen av
Bjeredsparken.

De befintliga träden i parken är i huvudsak almar
och popplar. Almarna är idag i gott skick, men kommer framöver att försvinna p g a almsjuka. Popplarna har även de förhållandevis kort tid kvar. Parkförnyelsen bör utgå från dagens träd, vilka successivt kan ersättas med nya trädindivider.
Vid den befintliga gångbron över järnvägen finns ett
område mellan vandrarhemmet Tåget och järnvägen vilket har baksideskaraktär. Vandrarhemmet
En attraktiv parkmiljö i anslutning till järnvägen.
Exempel från Växjö. Foto: Ole Kasimir

Gatu- och gårdsplanteringar
Huvudgatunätet, i första hand Kung Oskars väg,
förslås få alléplanteringar. Angöringsgatorna föreslås
få trädplanteringar, vilka bryter ner skalan och ger
ett attraktivt gaturum. Parkering avses anordnas
mellan träden.
Bostadsgårdarna ska utföras så att de kan planteras, trots att det i många fall kommer att ligga garage under gårdarna.

Grönstruktur.
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2.6 Handel och service
En viktig del i en levande stadsdel är tillgången till
handel och service. Flödet av människor vid Kung
Oskars väg och vid Lund C ska fångas upp och
bidra till underlag för handel och service.

Torget centralt i området har goda förutsättningar
att bli attraktivt för handel och service och kring torget ska därför lokaler i bottenvåningarna prioriteras.

Kommersiell service
I de bottenvåningar som ligger vid Kung Oskars väg
och vid områdets platser ska lokaler för handel och
service prioriteras. Bottenvåningarna ska utformas
så att de, om de inte redan vid inflyttning i huset tas
i anspråk för handel och service, kan användas som
bostad och i ett senare skede konverteras till handelslokaler.

Skola och barnomsorg
När bostäderna i området byggs ut kommer elevunderlaget och därmed trycket på Lerbäcksskolan
att öka. När planerad utbyggnad av ny skola i Stångby är genomförd kommer en del av Lerbäcksskolans elever att istället gå i skola i Stångby. Trots detta kommer Lerbäcksskolans kapacitet inte att räcka
till. Centrala skolförvaltningen har bedömt att skolan behöver utökas med en klass per årskurs.
Sedan tidigare finns planer att bygga om delar av
Lerbäcksskolan och bygga ny gymnastiksal. Ombyggnaden kan anpassas till kommande elevunderlag från den nya bebyggelsen.
Det är redan idag underskott på förskoleplatser i
Lunds centrum och den befintliga förskolan i området ”Forsbergs minne” har behov av att expandera.
Utbyggnaden inom programområdet innebär ytterligare behov av förskoleplatser.
I anslutning till Lerbäcksskolan, på det som idag är
Öresundsvägen, föreslås en ny tomt för tre avdelningar förskola. Lokalerna kan utformas så att de
är möjliga att använda även för skolundervisning.
I bottenvåningarna i de nya kvarteren vid Bjeredsparken kan mindre förskoleenheter, s k lägenhetsdagis, inrättas. Dessa skulle kunna fungera som ”satelliter” till Forsbergs minne. Utrymme för lek anordnas på bostadsgårdarna och Bjeredsparken ligger i nära anslutning. Målsättningen att varje barn
ska ha 55 m2 lekyta kommer inte att kunna uppnås.

Bottenvåningar där lokaler prioriteras
Befintliga lokaler i bottenvåningarna
Befintlig skola och förskola
Förslag till skola och förskola

Befintlig service och lägen där lokaler i bottenvåningarna prioriteras.

Program till detaljplan

Idrottshall
Ny gymnastiksal till Lerbäcksskolan/ny idrottshall
kan byggas i anslutning till Kung Oskars väg och
utformas så att den kan användas även för annan
idrott och andra evenemang än skolans undervisning. Idrottshallen kan därmed bli en tillgång för såväl skolan som hela stadsdelen.
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3. Genomförande

4. Konsekvenser

Programmet till detaljplan för Sockerbruksområdet
har syftet att pröva förutsättningarna för omvandling och förtätning av området samt att ange mål och
riktlinjer för områdets utveckling, på kort och lång
sikt. Omvandlingen kommer att ske etappvis, sannolikt under en lång tidsperiod. Avsikten är att utbyggnaderna så långt möjlig ska kunna genomföras
utan inbördes beroende.

Redovisningen av konsekvenserna är översiktlig och
har till syfte att definiera frågeställningar inför fortsatt arbete i detaljplaneskedet.

3.1 Planelement
Programförslaget innebär att, förutom utbyggnaderna inom kvartersmark, nyanläggning/ombyggnad av
följande allmänna anläggningar:
• gång- och cykelbro över järnvägen
• vägport under Kung Oskars väg
• Kung Oskars väg
• gatunätet inom området, med omläggning av
Raffinadgatan, ny gata längs järnvägen samt en
ny gata norr om Kung Oskars väg
• gång- och cykelvägar i Bjeredsparken, vid Lerbäcksskolan och vid Kung Oskars väg
• Bjeredsparken
• samt att Öresundsvägen tas bort öster om Bryggaregatan/Kaprifolievägen
Utvecklingen av de allmänna platserna ska ske samordnat med utbyggnaden av kvarteren, vilket innebär att kommunen måste spela en aktiv roll i genomförandet.
3.2 Plangenomförande
Området är i dag indelat i kvarter och juridiska fastigheter med olika ägare. Det är naturligt att gatunätet
läggs ut som allmän plats.
Ansvarsfördelningen under genomförandeskedet är
beroende av i vilken takt och vid vilken tidpunkt
fastighetsägarna genomför respektive projekt. För
att säkra kommunens intressen kan det vara nödvändigt att avtal mellan kommunen och fastighetsägarna träffas i ett tidigt skede.
3.3 Planprocessen
Planprogrammet upprättas för att ge en samlad bild
av föreslagna förändringar kring Fabriksgatan. Med
detta program som grund upprättas detaljplaner efter hand som utbyggnaderna aktualiseras.

26

4.1 Allmänt
Enligt 5 kap 18 § PBL ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, om en detaljplan medger en
användning av mark eller av byggnader eller andra
anläggningar som innebär en betydande påverkan
på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser. Stadsbyggnadskontoret
bedömer att genomförande av denna detaljplan inte
innebär betydande påverkan i den betydelse som
avses i PBL.
Den möjliga utbyggnaden enligt programförslaget är
ca 105 000 m2 BTA, vilket beroende på fördelning
av användningen och lägenhetsstorlekar motsvarar
i storleksordningen 700–900 nya bostäder, 20 000
– 30 000 m2 kontor (800-1 200 arbetsplatser) samt
2 000 – 5 000 m2 handelslokaler.
4.2 Konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet innebär att området inte byggs ut
och att befintlig markanvändning fortgår. Marken
utnyttjas för industriändamål, i enlighet med gällande detaljplaner, vilket kan innebära att nya småindustrier tillkommer.
Konsekvenserna av nollalternativet är att den resurs som området är för Lunds utveckling inte utnyttjas effektivt och att etablering av arbetsplatser
och boende sker på andra ställen. Det goda kollektivtrafikläget nyttjas dåligt. De brister cykelstråken
har genom området avseende trygghet och trafiksäkerhet kvarstår. Vandrarhemmet Tåget kan ligga
kvar.
Inga nya incitament att rusta upp och återställa Sockerraffinaderiet respektive att förnya Bjeredsparken
tillkommer. Kulturmiljövärdena stärks inte. Dagens
stadsbild med baksida mot järnvägen och Kung
Oskars väg kvarstår.
Området mellan Lerbäcksskolan och Kung Oscars
bro kan utvecklas enligt tankarna i grönstrukturprogrammet och områdets naturvärden kan tas tillvara.
Sockerbruksområdet

Ett fortsatt extensivt utnyttjande av marken innebär
att färre människor, i jämförelse med ett genomförande av programförslaget, kommer att vistas nära
järnvägen. Detta minskar konsekvenserna av en
eventuell järnvägsolycka och innebär att färre människor exponeras för tågtrafikbuller.
4.3 Konsekvenser av programförslaget
Sociala konsekvenser
Utbyggnad enligt programförslaget innebär att befolkningen och antalet arbetsplatser i området ökar.
Detta ger fler möjlighet att bo och arbeta i centrum
och i anslutning till Lund C. En blandad stadsbebyggelse ger ökad trygghet och större attraktivitet.
Vid utarbetande av programförslaget har hänsyn till
barns intressen, behov och situation i enlighet med
barnkonventionen tagits. Lekmöjligheter och närrekreation kommer att finnas på respektive bostadsgård samt i Bjeredsparken. Ombyggnaderna kring
Lerbäcksskolan, med borttagande av Öresundsvägens förlängning, ökar trafiksäkerheten och ger skolan förbättrade utvecklingsmöjligheter.
Vandrarhemmet Tåget flyttas från planområdet.
Kulturmiljö och stadsbild
Sockerraffinaderiet föreslås rustas upp och ingå som
en del i den nya stadsdelen. De tidigare gatusträckningarna Sockerkokaregatan och Bruksgatan återupptas. Den nya bebyggelsen längs järnvägen minner om de s k Spoletorpshusen som låg här fram till
1971. Bjärredsbanans sträckning bildar utgångspunkt för den nya strukturen och den markeras som
ett gångstråk. Sammantaget innebär det att områdets kulturvärden tas tillvara och förstärks.
Utbyggnad enligt programförslaget innebär stor påverkan på stadsbilden. Den tydliga skillnad som idag
karaktäriserar östra och västra sidan av järnvägen
försvinner. Kung Oskars väg och Bjeredsparken
förändras i stor utsträckning. Förändringarna ”läker
ihop” staden och bedöms förbättra stadsbilden och
tillföra området kvaliteter.
Naturmiljö och resurshushållning
Utbyggnaden ligger helt inom mark som redan är
ianspråktagen för bebyggelse. I området mellan
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Lerbäcksskolan och Kung Oscars bro finns ett
område med naturvärden, vilket används i undervisningen på Lerbäcksskolan. Detta område tas
delvis i anspråk av den föreslagna idrottshallen och
omläggningen av cykelstråken.
Delar av området har använts för industriändamål
och som bangårdsområde. På två platser finns idag
bensinstationer. Det finns med största sannolikhet
markföroreningar, vilka måste tas om hand. I det
fortsatta planarbetet ska markföroreningarna redovisas.
Risker från järnvägen och transporter av farligt gods
Programförslaget har utformats med hänsyn till den
kunskap om olycksrisker m m som redovisas i underlagsutredningar till detaljplanen för utbyggnad av
Västkustbanan samt den risk- och säkerhetsanalys
som framtagits i samband med byggnation i kvarter
Spoletorp och Häradshövdingen ”Riskanalys nybyggnation utmed Lunds bangård,” Försvarets
forskningsanstalt (FOA) mars 1997. Enligt denna
riskanalys ansågs den kompletterande bebyggelsen
öster om järnvägen möjlig att uppföra. En uppdatering av riskanalysen har i samband med planarbetet
för kv Utsädet 3 och 4 gjorts av FOI (totalförsvarets forskningsinstitut). Därefter har FOI även gjort
en kvantitativ riskanalys.
I FOA:s riskanalys framgår att sannolikheten för
mekanisk skada på bebyggelsen öster om järnvägen till följd av urspårning eller kollision på bangården är mycket liten. I riskanalysen redovisas hur en
olycka med farligt gods i värsta fall kan påverka
föreslagen bebyggelse samt analyser för sannolikheten för olyckor med farligt gods. Sannolikheten
för att en olycka med farligt gods skulle påverka
bebyggelse öster om spåren är mycket liten. I en
kvalitativ riskbedömning konstateras att den minst
ovanliga olyckstypen, brand i brandfarlig vätska, inte
utgör något större hot mot bebyggelsen eller personer som vistas i byggnaderna. Risken för en allvarligare olycka, som inte bara skulle drabba kv Utsädet utan även en större del av centrala Lund, bedöms vara så låg att den inte påverkar den individuella risknivån i jämförelse med andra tänkbara
olyckshändelser, t ex att förolyckas av blixtnedslag.
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Redan idag föreligger en samhällelig risk på grund
av transporterna av farligt gods genom staden och
den kommer att öka något p g a den nya bebyggelsen, eftersom fler människor kommer att vistas i
området. För att undvika denna risk erfordras stora
skyddsområden, alternativt skulle det krävas starka restriktioner för transporter med farligt gods eller en flyttning av godstrafiken utanför tätbebyggelse. Eftersom järnvägstrafiken liksom godstrafiken
ökar är kommunens hållning att godstrafiken måste
flytta utanför staden i enlighet med ramavtal, godkänt av kommunfullmäktige 1994. Därmed elimineras den kvarvarande riskbilden av en farligt godsolycka.
Förhållandena väster om järnvägen är inte helt jämförbara med de öster om järnvägen. På östra sidan
går västkustbanans uppspår i ett tråg, för att längre
norrut passera södra stambanan planskilt. Detta tråg
minskar konsekvenserna av en eventuell olycka.
Norr om plattformarna på västra sidan av järnvägen finns möjlighet att uppföra avkörningsskydd eller andra skyddsåtgärder, vilka kan minska risknivån. En särskild riskutredning för den föreslagna
bebyggelsen väster om järnvägen som belyser förhållandena och ger riktlinjer för eventuella skyddsåtgärder ska tas fram i samband med kommande
detaljplaneläggning.

bostadslägenheter måste göras genomgående. Genom planområdet går Kung Oskars väg. Även i
anslutning till denna föreslås kringbyggda kvarter,
så att det söder om vägen skapas en tyst sida i söderläge. I kommande planarbete ska detaljerade
bullerstudier tas fram som underlag för bestämmelser om byggnaders placering och utformning.
Luft
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap
miljöbalken gäller för svaveldioxid, bly, kvävedioxid 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.
4.4 Fortsatt arbete
I kommande planarbete ska särskilt studeras följande miljöförutsättningar och konsekvenser:
• risker från järnvägen och transporter av farligt
gods
• tågtrafikbuller
• vägtrafikbuller
• markföroreningar

Norr om Kung Oskars väg finns en fyra till fem
meter hög vall längs järnvägen. Denna ger ett effektivt avkörningsskydd och ger möjlighet att på andra
sidan vallen placera bebyggelse. Även detta bör belysas i kommande riskanalys.
Elektromagnetiska fält
Längs järnvägen finns kontaktledningar som i samband med tågpassager medför elektromagnetisk
strålning. Det bedöms inte påverka den planerade
bebyggelsen, eftersom avståndet överstiger 25 m.
Trafikbuller
Programområdet ligger i direkt anslutning till Södra
stambanan och Västkustbanan, vilka har en mycket
omfattande tågtrafik. Programförslaget innebär att
slutna kvarter placeras närmast järnvägen, varvid
en tyst sida kan skapas i väster. Riktvärdena kommer att överskridas vid fasad mot järnvägen, varför
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5. Planeringsförutsättningar
5.1 Tidigare ställningstaganden

5.2 Trafik

ÖPL-98
I ÖPL -98 anges under kapitel 1.4.7 ”Strategi för
hållbar utveckling i den fysiska planeringen” att: ”Bostadsbebyggelse med hög täthet och nya verksamheter av icke störande slag bör lokaliseras nära stationslägen för spårburen trafik. Handel och service
bör också ges gynnsamma förutsättningar i dessa
lägen.”

Utredningsområdet är i huvudsak ett äldre fabriksområde, med idag blandad användning med i första
han småindustrier, lager, grossistförsäljning och
bilreparationer. Området alstrar relativt mycket
trafik. Flera tomter/fastigheter är lågt exploaterade
eller obebyggda. Fabriksgatan är områdets entrégata.

Särskilt följande ställningstaganden är relevanta för
programområdet:
• Möjligheter till yteffektiv komplettering och förtätning i befintlig bebyggelse skall tas till vara.
• De sociala frågorna skall ägnas stor uppmärksamhet vid planeringen av bostadsområden.
• Planeringen bör syfta till att stärka Lunds identitet genom att:
o Värna kommunens höjdsilhuetter
o Behålla den måttliga skalan i bebyggelse, gaturum e t c
o Eftersträva lämplig funktionsblandning
och blandning av ålder på hus e t c
o Betona och estetiskt förbättra stadens
entréer
o Vid större förändringar eller utbyggnader, redovisa stadsbildsanalys och krav
på utformning av främst det offentliga
rummet, i miljöprogram.

Huvudgatunätet utgörs av Bryggaregatan –
Kaprifoliegatan i nord-sydlig, samt Öresundsvägen
– Kung Oscars väg i öst – västlig riktning.
Huvudgatorna korsar varandra i två ljusreglerade
korsningar, med i princip tre anslutningar. Båda
korsningarna har stora svängande flöden och har
två körfält i varje inkommande huvudgata. I korsningen Kung Oscars Väg – Bryggaregatan är trafiksituationen komplex med många in- och utfarter och
en stor andel svängande trafik. Trafik från väster
som kommer Öresundsvägen (bla Lasarettet är från
väster skyltat via Öresundsvägen). Trafikmängderna
framgår av kartbilden.

Gällande detaljplaner
För området gäller detaljplanerna nr 50, 380, 442,
561, 631, 652 varav den äldsta är från 1945 och
den nyaste från 1996. Detaljplanerna reglerar kvartersmarken för småindustriändamål, bensinstation,
gatukök och undervisningsändamål.
Riksintressen
Järnvägen utgör riksintresse för kommunikationer
enligt 3 kap 8§ miljöbalken.

Trafikmängder på Bryggaregatan, Öresundsvägen och
Kung Oscars väg. Alla utom den östra punkten mätta i
augusti/september 2003. Siffrorna avser vardagsdygnstrafik.

Program till detaljplan

29

Cyklisterna över Kung Oscars bro är många
och de kommer huvudsakligen söderifrån på
Bryggaregatan.

Vid trafikmätning under 2003 framkom att
Fabriksgatan i dag har en relativt stor trafik, drygt
2 000 fordon/vardagsdygn, vilket enligt tidigare
bedömningar även kommer att vara den trafik som
en nyexploaterat område med kontor och bostäder
alstrar. Detta kan delvis förklaras av ganska besöksintensiva verksamheter som t ex bensinmacken,
postterminalen och däckfirman, men även av att det
idag i området har ett relativt stort antal småföretag.
Om företagen finns kvar under en relativt lång
tidsperiod fram till fullt förverkligande av de nya
användningsområden som föreslagits, kan trafikbedömningen vara i underkant för Fabriksgatan.
5.3 Historik och kulturmiljöer

Cykeltrafikmängder 2002. Siffrorna avser antal
cyklister per dygn.

Stadsbusslinje 21 från Stångby station och Nöbbelöv trafikerar Kung Oscars väg Kaprifolievägen med
26 turer per dag.

Historik
Området kring Fabriksgatan ingick förr i Spoletorp
eller Spolelyckan. När Södra stambanan 1857 byggdes vidare norrut från Lund klövs Spoletorp i två
delar. Spoletorp omfattade öster om järnvägen
området från Clementstorget i söder till Karl XIIgata i norr. Väster om järnvägen gick nordgränsen
genom kvarteret Raffinaderiet och sydvästhörnet låg
i trakten av nuvarande Trolle- Wachtmeisters park.
Området köptes 1873 av fabrikör Carl Bernlund
och kyrkoherde Magnus Liljeblad, samma år begärde de att området öster om järnvägen skulle tas
in i stadens planlagda område. Planläggningen drog
dock ut på tiden och först 1889 kom byggandet
öster om järnvägen igång.
Marken väster om järnvägen planlades inte, därmed fanns det möjlighet att där bygga enklare och
billigare och tomtavstyckningarna kunde också påbörjas omedelbart. I nordkanten på Spolelyckan
lades en väg ut, den blivande Karl XII-gatan. I öster anslöt den till en äldre markväg och i väster fortsatte den över järnvägsspåren, rester av gatan ingår
numera i Fabriksgatan. Längs västra kanten av bangårdsområdet , vinkelrätt mot Karl XII-gatan, lades ytterligare en gata ut, Bruksgatan. Längs de
bägge gatorna uppfördes 1875–1901 sju hyreshus
med smålägenheter och de tillhörde den tidigaste
arbetarbebyggelsen utanför stadskärnan. Husen kom
tidigt att kallas för Spoletorpshusen.

Anslutningar till gatunätet vid korsningen
Bryggaregatan – Kung Oscars väg.
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På 1890-talet började man diskutera en utvidgning
av bangårdsområdet och det fanns planer på att flytSockerbruksområdet

ta hela järnvägen något västerut. Det ledde till att SJ
gjorde omfattande markförvärv på väster och 1913
köpte SJ av Bernlunds arvingar två tomter samt hela
den del av Spoletorps-området som ännu inte var
styckad till tomter. Sedan bangårdsutbyggnaden fått
en annan lösning längre norrut övertogs marken av
staden i ett bytesavtal 1938. Området hade då redan avsats som industriområde i Lunds första översiktsplan 1913.
1962–69 köpte staden in de privatägda längs med
Bruksgatan, husen som revs 1964 och 1971. På
deras plats uppfördes 1982–83 den nya postterminalen.
Lunds Kvarnbyggeri och Mekaniska Snickerifabrik
grundlades 1884 norr om bostadshuset ut mot järnvägen i nuvarande kv Raffinaderiet. Huvudfasaden
vette mot järnvägen och planen var T-formad med
ett gavelformat mittparti i två våningar, flankerat av
två envåningsflyglar. Husen hade väggfält i gult tegel
inramade av lisener och listverk i rött tegel och taket var täkt med korrugerad järnplåt. Huset kan
sägas vara det första i Lund som uppfördes i en ren
”fabriksstil”. Firman hade startat i en lågkonjunktur
med lågt byggande och ringa avsättning för snickeriprodukter, och 1886 gick företaget i konkurs.
Verksamheten upphörde och huset köptes av fabrikör Carl Holmberg, för att bevaka fodringar. Av
byggnaden återstår i dag mittpartiet.
Sockerraffinaderiet Öresund grundades 1883 av
ägaren till Øresunds chemiske Fabriker i Köpenhamn. Verksamheten började i en mycket blygsam
skala i ett par förhyrda lokaler i Malmö. 1886 köptes verksamheten av grosshandlarfirman L M Westrup & Son i Lund som var raffinaderiets störste
återförsäljare. Lokalerna i Malmö var provisoriska
och 1888 köptes den fabriksbyggnad som Lunds
Kvarnbyggeri & Mekaniska Snickerifabrik hade
lämnat. Avgörande för val av plats för etablering var
bl a läget intill järnvägen. Under Wilhelm Westrups
kraftfulla ledning expanderade företaget snabbt.
1889 köptes ytterligare till en tomt i anslutning till
den gamla tomten. En första tillbyggnad skedde
1891. Under åren 1892–93 utökades verksamheten och ytterligare utbyggnader genomfördes. För
att säkra den ökande vattenåtgången anlades 1893
en 2 km lång ledning från en borrad brunn vid Höje
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å, varifrån vattnet pumpades. Tomten Spoletorp, i
södra delen av kv Raffinaderiet, bebyggd med ett
bostadshus, inköptes 1895. Den 5 januari 1896
brann sockerfabriken i Arlöv ned, vilket genast innebar ett kraftigt uppsving för Öresund, och 1896–98
genomfördes en större utbyggnad. Väster om kvarteret köptes 1896 ytterligare ett stort tomtområde
som 1898 bebyggdes med en magasinsbyggnad.
Under åren från 1900 framtill 1907 skedde ytterligare utbyggnader av raffinaderiet vilket slutligen slöt
bebyggelsen i kvarteret Raffinaderiet.
1907 gick flertalet av de svenska sockerfabrikerna
samman och bildade Svenska Sockerfabriksaktiebolaget SSA. Efter sammanslagningen stagnerade
Öresunds pruduktion och i den första stora rationaliseringen inom sockerbranschen 1913 lades fabriken i Lund ned.
Vid krigsutbrottet 1914 förlades Skånska infanteriregementet I 25 till Lund och då bl a till sockerraffinaderiet. I mars 1928 lämnade militären staden och
raffinaderiet. I mitten av 1930-talet stod många av
lokalerna tomma. En del av lokalerna användes till
magasin medan andra inhyste mindre verksamheter.
Salanders Fabriksaktiebolag som var ett av Lunds
stora företag inom färgeri- och textilbranschen köpte
fastigheten Raffinaderiet av Sockerbolaget 1941.
Före köpet av fastigheten ville man hos byggnadsnämnden försäkra sig om lov att bygga om lokalerna. Samma fråga hade varit uppe 1938 men då ledde byggnadsnämndens motstånd till tomtköp på
södra industriområdet. Även nu vidhöll byggnadsnämnden sin ståndpunkt. Industrier skulle separeras från bostadsområdena och man var orolig för
rök och aska från ångpannan. Ur luftskyddssynpunkt
var det olämpligt med fabriker intill bangårdsområden. Det framgår dock tämligen väl att huvudskälet
var ett helt annat. Stadens tjänstemän hade ännu inte
släppt hoppet om det av SJ 1922 slopade projektet att flytta bangården västerut.
Efter ingripande av Stadsfullmäktige, resulterade i
en kompromiss som innebar att bolaget fick renovera västra halvan, medan inte göra något som fördyrade en inlösen av delen närmast järnvägen. Den
obebyggda marken väster om Raffinaderiet fick sta31

den köpa till ett lågt pris, och efter 35 år skulle staden ha rätt att lösa in hela fabriken.
Textilverksamheten fortgick i Raffinaderiet fram till
1977 och någon inlösen av fabriken skedde aldrig.
Därefter omvandlades fabriksbyggnaderna till ett
industrihotell.
I mitten av 20-talet lades Kung Oskars väg ut och
bron över järnvägen byggdes. Fram till dess hade
vägen mot nordväst utgjorts av den gamla grusvägen – Kobjersvägen – som landade i korsningen
Kung Oskars väg och Karl XI gatan. Vid samma
tidpunkt planerades Industrigatans (Fabriksgatan)
förlängning från kv Raffinaderiet ut till Kung Oskars
väg, samtidigt som kopplingen österut över järnvägsområdet stängdes.
Dagens sträckning av Raffinadgatan tillkom under
50-talet. Tidigare låg Raffinadgatan i en nord-sydlig
sträckning i västra kanten av Raffinaderiet, och anslöt i söder till Industrigatan och i norr till
Kobjersvägen.
I stadsplan från 1944 planeras den kommunägda
marken längs Industrigatan väster om Raffinaderiet
och bostäderna längs Bruksgatan som industriområde. Värt att notera är att Bjerredsbanan som har
fått sin nya sträckning öster om Bjeredsparken har
ett stickspår upp i kv Raffinaderiet. 1945 ansöktes
om tomtindelning för kvarteret Öresund.
Skånska Lantmännens Centralförening ansökte
1947 om bygglov för magasinsbyggnad som kan
sägas vara inledningen till områdets användning som
industriområde. Skånska Lantmännens verksamhet
i området varade till 1995 då byggnaderna revs.
I 1959-års stadsplan fick området kvartersindelning.
Raffinadgatan flyttades och kvarteret Sockerbiten
kom till längs Kung Oskars väg. Bruksgatan blev
kvartersmark i kv Sokerkokaren och en ny gata lades ut väster om bostäderna, Sockerkokaregatan.
Det är också nu som Industrigatan byter namn till
Fabriksgatan.
1982 upprättades en ny stadsplan som gav området dagen kvartersindelning. I denna plan tog Sockerkokaregatan bort.
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5.5 Grönstruktur
Bjeredsparken
Längs programområdets västra gräns ligger
Bjeredsparken. Parken sträcker sig i norr från Bryggaregatan till Trollebergsvägen i söder. Den södra
delen av parken utgörs av Västra Stationstorget och
området väster om Klosterkyrkan. Parken utgör en
grön ”lunga” centralt i staden och bör ej bli föremål
för exploatering.
Längs med parkens östra gräns, från Bryggaregatan till bostäderna vid Västra Stationstorget, finns
gamla Bjärredsbanans spårområde. Spåret finns
kvar men är bitvis dolt av jord. Från spårområdets
södra del fram till kvarteret Kristallen står ett tågsätt vilket används som vandrarhem.
Bjeredsparken anlades 1947 -1948 efter att området legat som ett skyddsområde mellan järnvägen
och bostadsbebyggelsen. Parken gestaltades av
stadsträdgårdsmästaren Oscar Ahlström. Utgångspunkten vid utformningen var barn och parken delades in i olika delar för barnens olika åldrar med
bl a barnamfiteater, bollplan och öppna gräsfält,
kullar och grusgropar. Parken representerar funktionalismens funktionsuppdelning men samtidigt en
omsorg kring människans behov och detaljutformning. Den genomtänkta gestaltningen av parken och
tidstypiska stildrag har ett kulturhistoriskt värde vilket bör värnas vid förnyelse och underhåll. Bostäderna längs Byggmästaregatan har generösa gröna
bostadsgårdar vilka är värdefulla att värna för att
bibehålla den ursprungliga gestaltningen.
Trädinventering
Stadsbyggnadskontoret har inventerat träden i området. Almarna drabbas i ökad utsträckning av almsjuka. Detta gäller även Hörsholmsalm även om
Hörsholmsalmarna inom planområdet ser bättre ut
än de vanliga skogsalmarna. Framtiden är dock osäker så de befintliga almarna inom kv Råsockret bör
inte styra placering av nya byggnader. Befintliga
Hörsholmsalmar inom Bjeredsparken ser f n livskraftiga och fina ut och bör bevaras. Nya byggnader öster om Bjeredsparken bör ta hänsyn till trädens placering. Om träden i Bjeredsparken skulle
bli sjuka bör de ersättas med andra träd av motsvarande storlek och ungefär samma placering.
Sockerbruksområdet

Popplarna i Bjeredsparken har en del döda grenar
och måste på sikt tas bort. Poppel är sämre som
stadsträd.
Området mellan Lerbäcksskolan och Kung
Oskars bro
Söder om Lerbäcksskolan fram till Kung Oskars
bro har skolgården nyligen utökats. Området är inte
iordningställt som skolgård utan består av friväxande gräs, buskar och träd. I dess norra del finns rester av tidigare odlingslotter vilket ger en spännande
miljö med stort inslag av trädgårdsväxter.
I Grönstrukturprogrammet anges att området ska
ses som en möjlighet för utveckling av grönstrukturen. ”Utveckla som en del av skolgården det gröna
området mellan Lerbäcksskolan och Kung Oscars
bro, både som lekplats och undervisningslokal för
skolan. Områdets naturvärden bör tas tillvara”.
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Planeringen av markens- och vattnets användning regleras i plan- och bygglagen (PBL). Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar kommunens hela yta. Av översiktsplanen ska bl a
framgå grunddragen i användningen av mark- och vattenområden, kommunens syn på hur den byggda
miljön ska utvecklas och bevaras.
Översiktsplanen är till sin karaktär strategisk och mycket översiktlig. En fördjupning av översiktplanen kan göras för avgränsade områden, där markanvändningen preciseras. Översiktsplanen och
dess fördjupningar är inte juridiskt bindande.
En detaljplan reglerar i detalj hur marken får användas, hur områden ska utformas och hur bebyggelsen ska gestaltas. Detaljplan är juridiskt bindande och ska upprättas vid större förändringar. Detaljplanen ligger sedan till grund för bygglov.
Vid upprättande av detaljplan ska en lagstadgad planeringsprocess följas, med följande steg:
· Program
· Samrådsförslag
· Utställningsförslag
· Antagande

