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

Planprocessen 
Planprocessen regleras av plan- och bygglagen, PBL. I processen prövas om den 
föreslagna förändringen är lämplig utifrån läge, markens beskaffenhet och 
behov. Allmänna och enskilda intressen ska vägas mot varandra.  

En detaljplan kommuniceras med berörda myndigheter och allmänhet under 
samråd och granskning innan den antas. Både under samråd och granskning 
finns tillfälle att skriftligen yttra sig över förslaget. Ett eventuellt överklagande 
sker efter att planen har antagits.  

Detaljplaneprocessen är en demokratisk process där bland annat beslut om 
planuppdrag och antagande av detaljplanen fattas av kommunens politiker. 

Detta planförslag är nu i samrådsskede. 

 

 

 

 

 Förnamn Efternamn 
Bitr planchef/Planchef Titel 
 
Planavdelningen, Stadsbyggnadskontoret i Lund
 
 
 
 
 
 

Bilder och illustrationer tillhör stadsbyggnadskontoret om inte annat anges. 

 
  

Vill du komma i kontakt med oss? 

Daniel Wasden 
planeringsledare och planarkitekt 

Ole Kasimir 
planchef 

Telefon: 046-359 50 00 
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se 
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Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att inom kvarteret Helgonagården 5:36 m.fl. möjliggöra 
bostadsbebyggelse med kompletterande verksamhetslokaler i 
bottenvåningarna. Detaljplanen ska även möjliggöra att gång- och cykelvägar på 
Stig Sunners väg utmed den föreslagna nya bebyggelsen kan breddas och 
förlängas. I den sydöstra delen av planområdet ska detaljplanen även ge 
möjligheter till att ordna en gång- och cykelförbindelse mellan Göingegatan och 
det huvudcykelstråk som löper parallellt med Naturvetarvägen. 

Den föreslagna nya bebyggelsen bildar ett slutet kvarter med en skyddad 
innergård. Bebyggelsen i kvarteret ska förses med entréer mot omgivande gator 
och stråk. Lokaler för centrumverksamheter föreslås medges i de 
bottenvåningar som vetter mot Getingevägen och Stig Sunners väg.  Även om 
kvarterets bebyggelse tydligt hänger samman så har den också brutits upp i flera 
individuella byggnadsvolymer med varierande höjder.  

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen (ÖP 2018).  I den anges att 
planområdet kan användas för ny blandad bebyggelse. Planområdet behandlas 
även, om än översiktligt, i Ramprogram för Ideon och Pålsjö företagsområde. I 
ramprogrammet så anges bland annat att ny bebyggelse bör ges ett stadsmässigt 
formspråk som stärker entrén till Lunds stadskärna ifrån nordost.  

Illustrationsplan som redovisar den föreslagna bebyggelsen 
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Planområdets area: cirka 7 000 kvadratmeter  
Antal studentbostäder: cirka 200 stycken/9 600 kvadratmeter bruttoarea   
Allmän plats torg/park area: cirka 1800 kvadratmeter 
Antal bil-/ cykelparkering: det totala behovet uppgår till 11 bilplatser och 386 
cykelparkeringsplatser. Cirka fyra bilplatser ordnas inom planområdet.  

Stadsbyggnadskontoret bedömer med vägledning av miljöbedömnings-
förordningen (2017:966) att planförslaget inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 5-8 §§ miljöbalken, MB. 
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Inledning 
Planens syfte  
Detaljplanens syfte är att inom kvarteret Helgonagården 5:36 m.fl. möjliggöra 
bostadsbebyggelse med kompletterande verksamhetslokaler i 
bottenvåningarna. Detaljplanen ska även möjliggöra att gång- och cykelvägar på 
Stig Sunners väg utmed den föreslagna nya bebyggelsen kan breddas. I den 
sydöstra delen av planområdet ska detaljplanen även ge möjligheter till att 
ordna en gång- och cykelförbindelse mellan Göingegatan och det 
huvudcykelstråk som löper parallellt med Naturvetarvägen. 

Den föreslagna nya bebyggelsen bildar ett slutet kvarter med en skyddad 
innergård. Bebyggelsen i kvarteret ska förses med entréer mot omgivande gator 
och stråk. Lokaler för centrumverksamheter föreslås medges i de 
bottenvåningar som vetter mot Getingevägen och Stig Sunners väg.  Även om 
kvarterets bebyggelse hänger samman så har den också brutits upp i flera 
individuella byggnadsvolymer med varierande höjder.  

Bebyggelsestrukturen inom kvarteret föreslås vara mer småskalig, varierad och 
uppbruten mot Göingegatan och Smörlyckan än mot Getingevägen och 
Kemicentrum. Mellan den föreslagna nya bebyggelsen och Göingegatan finns 
också djupa förgårdar som dels kan planteras rikligt och fungera som buffert 
mot den befintliga bebyggelsen och som dels kan fördröja dagvatten och 
omhänderta skyfall. Mot Getingevägen och Kemicentrum så föreslås högre 
byggnader placeras utmed de allmänna gatorna. Förgårdsmarken föreslås ges 
ett begränsat djup mot Getingevägen och Kemicentrum. Detta avses bidra till ett 
tydligt stadsmässigt utryckt. 

Planförfarande  
Detaljplanen hanteras med standardförfarande eftersom planen bedöms  

• vara förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens 
granskningsyttrande,  

• inte vara av betydande intresse för allmänheten eller av stor betydelse i 
övrigt och 

• inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.  

Planhandlingar  
- Plankarta med bestämmelser och illustration 
- Planbeskrivning  

Övriga handlingar  
- Ramprogram för Ideon och Pålsjö företagsområde, 2010-04-08 
- Grundkarta 
- Fastighetsförteckning  
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- Undersökning om betydande miljöpåverkan  
- Barnchecklista 
- Helgonagården 5:36 och 6:16, Lund – PM risk, Briab Brand och 

Riskingenjörerna AB, 2021-11-12 
- Bebyggelseplanering och farligt gods - Strategi för bebyggelseplanering 

intill rekommenderade färdvägar för transport av farligt gods, 
Stadsbyggnadskontoret, Lunds kommun, 2015.  

- Helgonagården 6:16 (del av) samt 5:36 i Lund, Underlag för detaljplan, 
Arkitema Architects, 2021-07-05  

- Dagvattenutredning, Helgonagården 6:16 och Helgonagården 5:36 – 
Tyréns, 2021-06-15 

- Geoteknisk undersökning – Geoexperten i Skåne, 2021-04-21 

Plandata 
Planområdet omfattar fastigheten Helgonagården 5:36, del av Helgonagården 
6:16 och den kommunala fastigheten Helgonagården 8:1. Planområdet omfattar 
totalt cirka 6 700 kvadratmeter. Planområdet är beläget öster om Smörlyckan 
och i anslutning till Getingevägen och Stig Sunners väg.  

Orienteringskarta där planområdet har markerats 
 

Läge 
Planområdet är beläget öster om Smörlyckan och i anslutning till Getingevägen 
och Stig Sunners väg.  

Areal 
Planområdets yta uppgår till cirka 7 000 kvadratmeter.  
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Markägoförhållande 
Fastigheten Helgonagården 5:36 ägs av Joveda fastighetsutveckling AB och 
fastigheten Helgonagården 6:16 ägs av Akademiska Hus AB.  Fastigheten 
Helgonagården 8:1 ägs av Lunds kommun. 

 
Fastigheten Helgonagården 5:36 har markerats med rött och den del av  fastigheten Helgonagården 6:16 som 
ingår i planområdet har markerats med blått. 

Initiativtagare till planen och ärendegång 
Lundabostäder AB/Joveda fastighetsutveckling AB (fastighetsägare) inkom 
2019-08-04 med ansökan om detaljplan. Byggnadsnämndens arbetsutskott gav 
2019-05-23 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genom detaljplan pröva 
lämpligheten av studentbostäder inom Helgonagården 5:36 m.fl. Lundabostäder 
AB och Akademiska hus har sedermera inlett ett samarbete om att samordna 
planering och bebyggande av både fastigheten Helgonagården 5:36 och av del av 
fastigheten Helgonagården 6:16. 

Medverkande i planarbetet 
Planarkitekt: Daniel Wasden 
Planchef: Ole Kasimir 
Biträdande planchef: Maria Milton 
Trafikplanerare: Christoffer Karlsson 
Lantmätare: Fei Heinestam 
Exploateringsingenjör: Sara Grafström 
Landskapsarkitekt: Maria Borisson Lindvall 
 

På fastighetsägarnas uppdrag så har Arkitema Architects tagit fram förslag till ny 
bebyggelse som ligger till grund för planförslaget. Därutöver så har en rad 
tekniska utredningar som ligger till grund för de avvägningar som görs i 
planförslaget tagits fram av flera olika konsulter (se under rubriken övriga 
handlingar ovan).  
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Tidigare kommunala ställningstagande 
 
Planuppdrag  
Byggnadsnämndens arbetsutskott (BNau) beslutade 2019-05-23 att ge 
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genom detaljplan pröva lämpligheten av 
förtätning med studentbostäder inom fastigheten Helgonagården 5:36 m.fl. i 
Lund , Lunds kommun. BNau beslutade även att utökat planförfarande skulle 
tillämpas och att planavtal skulle upprättas.  

Översiktsplanering 
En ny översiktsplan, ÖP 2018, har tagits fram för Lunds kommun. Den 11 
oktober 2018 beslutade kommunfullmäktige att anta Lunds nya översiktsplan. I 
den nya översiktsplanen så anges att planområdet kan användas för ny blandad 
bebyggelse. Det aktuella planförslaget bedöms därför överensstämma med 
översiktsplanen.  

Ansökan om detaljplan inkom 2019-04-08. Beslutet om att anta översiktsplanen 
(ÖP 2018) hade då inte vunnit laga kraft. Den tidigare översiktsplanen, ÖP 2010, 
gällde alltså när ansökan gjordes och när planuppdrag lämnades av 
byggnadsnämndens arbetsutskott. ÖP 2010 angav att planområdet kunde 
förtätas och utvecklas med verksamheter. Med hänsyn till att förslaget innehöll 
bostäder så bedömdes det inte vara förenligt med ÖP 2010. Detaljplanen har 
därför handlagts med så kallat utökat planförande. 
 

Med hänsyn till att beslutet att anta ÖP 2018 har vunnit laga kraft så kommer 
stadsbyggnadskontoret att föreslå att byggnadsnämnden i samband beslut om 
samråd också beslutar att planförfarandet ska ändras från utökat planförfarande 
till standardförfarande.  
 
Ramprogram för Ideon och Pålsjö företagsområde från 2010 
Planområdet behandlas även, om än översiktligt, i Ramprogram för Ideon och 
Pålsjö företagsområde. I ramprogrammet så anges bland annat att ny bebyggelse 
bör ges ett stadsmässigt formspråk som stärker entrén till Lunds stadskärna 
ifrån nordost. Vidare föreslås för ny bebyggelse i området bakom Kemicentrum 
och för området som idag används av Lunds Civila Ryttarförening en liknande 
skala och gestaltning för att skapa en tydlig karaktär och ett sammanhållet 
intryck. Dessutom förs det fram att den tillkommande bebyggelsen bör hålla en 
höjd och skala så att den högre delen på Kemicentrum, som omfattas av 
varsamhetsbestämmelser i detaljplan, lyfts fram. 
 
Gällande detaljplaner  
För huvuddelen av planområdet så saknas detaljplaner. För Stig Sunners väg i 
den nordöstra delen av planområdet så gäller dock detaljplan L 573 och för 
Getingevägen detaljplan (stadsplan) nr 284. De aktuella detaljplanerna vann laga 
kraft år 1993 respektive år 1968. Genomförandetiden för gällande detaljplaner 
har löpt ut.  
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Förutsättningar 
Markanvändning, bebyggelse och stadsbild 
Planområdet ligger utmed Getingevägen i nordöstra Lund. Det angränsar till 
Smörlyckan i väster och till Lunds Tekniska Högskola (LTH) i öster och söder. 

Planområdet utgörs huvudsakligen av ett område med klippt gräs och med  
självsådd vegetation. Området med självsådd vegetation innehåller en variation 
av små till mellanstora träd. Historiskt har området använts som odlingslotter. 
Dessa togs troligen bort i samband med uppförandet av Kemicentrum. 
Planområdet omfattar även del av Stig Sunners väg.  
 

 
Ortofoto som redovisar befintlig markanvändning. Planområdet är markerat med röd linje. 
 
Planområdet omges av stadsmiljöer med väldigt olika bebyggelsestrukturer och 
karaktär. 
 

Smörlyckan utgörs i huvudsak av en- och två bostadshus med undantag för 
några mindre flerbostadshus och verksamheter. Området utgör en väl 
sammanhållen miljö, där merparten av husen har uppförts under en begränsad 
period, vilket ger området dess värde. LTH-området är storskaligt och präglas 
av enhetlig bebyggelse i rött tegel i 2-6 våningar. Getingevägen är en bred 
infartsväg. Nordöst om planområdet finns nyare bebyggelse på Ideonområdet 
som t.ex. Ideon Gateway.   Stadsmiljöerna norr, öster och söder om planområdet 
har således en storskalig karaktär. Och området väster om planområdet utgörs 
av äldre, småskalig bebyggelse som utgör en kulturhistorisk värdefull miljö.  
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Historik och kulturmiljö 
Fornlämning  
Den planerade exploateringen berör ingen känd fornlämning.  

Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa omedelbart 
avbrytas och länsstyrelsen underrättas (i enlighet med 2 kap 10 § 
kulturmiljölagen). 

Bevaringsprogram  
Bebyggelse och gatustruktur inom området Smörlyckan som angränsar till 
planområdet bedöms vara kulturhistoriskt värdefull. När det gäller byggnaderna 
så bedöms värdet vara att de ingår i eller tillsammans med andra byggnader 
bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö. Området är inte detaljplanelagt.   

 
Utdrag ur bevaringsprogrammet. Rödmarkerade gatusträckningar bedöms vara kulturhistoriskt 
och/eller miljömässigt värdefull. Svarmarkerade byggnader bedöms ingå i, eller tillsammans med 
anda byggnader, bygga upp en kulturhistoriskt värdefull miljö.  

Kemicentrum som ligger i anslutning till planområdet bedöms utgöra en 
kulturhistoriskt värdefull byggnad. För Kemicentrum så finns det en detaljplan 
som vann laga kraft 2010. För den norra delen av Kemicentrum så gäller 
varsamhetsbestämmelser. Varsamhetsbestämmelserna anger att de 
karaktärsdrag som finns i fasadernas material, fönstersättning, avtäckning av 
väggkrön och de plana taken särskilt ska beaktas vid ändring.  
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Bebyggelsen på Smörlyckan och på Lunds Tekniska Högskola (Kemicentrum) 
bedöms utgöra sådana särskilt värdefulla byggnader som avses i 8 kap 13 § PBL, 
det vill säga byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde 
av denna karaktär. Planområdet bedöms vara beläget inom ett sådant 
bebyggelseområde som avses i 8 kap 13 § PBL. 

Planområdet har historiskt har använts som odlingslotter. Dessa togs troligen 
bort i samband med uppförandet av Kemicentrum. 
 

 
Ortofoto från 1940 med planområdet markerat. 

Natur  
Naturvärdesinventering Lunds stad  
I naturvärdesinventeringen för Lunds stad så finns planområdet inte med. 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det i den södra delen av planområdet mot 
Kemicentrum finns tre större trädindivider som bör bevaras. Övrig vegetation 
bedöms inte ha höga värden. 

Grönprogram  
I förslaget till grönprogram för Lunds kommun så pekas gång- och 
cykelstråket jämte Stig Sunners väg och Naturvetarevägen ut som ett befintligt 
grönstråk. Getingevägen pekas ut som ett gaturum där de gröna kvaliteterna kan 
stärkas.  En av förtätningsstrategierna i den nya översiktsplanen är att 
boulevardisera breda trafikrum genom att tillföra ny bebyggelse och omvandla 
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gatornas utformning så att barriäreffekter byggs bort och stadsdelar knyts 
samman. 
 

 
Karta ur Grönprogram för Lunds kommun. Planområdet med omnejd ligger inom markeringen 
med röd ring på kartan.   

Grönstruktur och offentliga rum  
Friytor, lek och rekreation 
Planområdet ligger i anslutning till Smörlyckans idrottsplats och till LTH-parken. 

Service  
Offentlig service  
Förskolor och skolor finns inom gång- eller cykelavstånd från planområdet.  

Kommersiell service  
Inom LTH-området finns flera caféer och restauranger. På Ideons 
företagsområde finns bl.a. restauranger, caféer, frisörer, bank och hotell. På 
Norra Fäladen finns ett brett utbud av service. Närmaste större dagligvarubutik 
ligger på Magistratsvägen på Norra Fäladen.  
 
Trafik och gator  
Kollektivtrafik  
Till spårvägshållplatsen LTH är det cirka 400 meters gångavstånd. 

Busshållplatser finns på Getingevägen i direkt anslutning till planområdet. De 
trafikeras av lokalbusslinje 6 och regionbusslinjerna 108, 166 och 169. 

Gång-, cykel- och motortrafik  
Getingevägen är en större huvudgata. Längs Getingevägen så finns gångbanor 
och enkelriktade cykelbanor. Stig Sunners väg är en lokalgata. På Stig Sunners 
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väg så finns en gångbana längs hela den östra sidan men bara delvis på den 
västra sidan. Göingegatan är en lokalgata som saknar gång- och cykelbanor. 

Parkeringsnorm och parkering 
Parkeringsbehovet ska tillgodoses inom fastigheten eller genom parkeringsköp. 
För bebyggelse i denna del av staden med inriktning mot studentbostäder, ska 
parkeringsnormen om 2 bilplatser/1000 m2 uppfyllas. För cykel är 
motsvarande siffra 40 platser/1000 m2. Åtgärder kan utföras för att sänka 
parkeringsbehovet. I samband med bygglovsprövningen redovisar byggherren 
om, och i så fall vilka, åtgärder som avses och en omräkning av 
parkeringsbehovet görs. 
 
Teknisk försörjning  
Ledningar 
Ledningar för vatten (spillvatten, dagvatten och vatten) finns i Göingegatan, 
Getingevägen och Stig Sunners väg. Närmaste ledning för fjärrvärme finns i 
Getingevägen cirka 150 meter från planområdet. Ledningar för gas finns i 
Göingegatan. 

En befintlig spillvattenledning i Göingegatan kan behöva flyttas med hänsyn till 
de nya byggnadernas placering. 

I Getingevägen så finns en lågspänningsledning och i den norra delen av 
planområdet så finns det ett kabelskåp som med hänsyn till de föreslagna 
byggnadernas placering behöver flyttas. Effektbehovet i elnätet bedöms vara 
tillräckligt för den föreslagna nya bebyggelsen under förutsättning att el inte 
används som uppvärmningsform. I sådana fall så behövs en ny nätstation i 
närområdet.  

Dagvatten  
Lunds kommun har tillsammans med VA Syd tagit fram Dagvattenplan för Lunds 
kommun. Enligt Åtgärdsplan för dagvatten ligger planområdet i 
avrinningsområde 15 som avvattnas till Höje å. En stor del av dagvattnet från 
detta avrinningsområde leds till en större damm vid utloppet från området, i 
Sankt Hans park. Inom avrinningsområdet rekommenderas att vid förtätning se 
över möjligheten till hållbar dagvattenhantering. 

Enligt Lunds kommuns dagvattenplan får kvaliteten på dagvatten som släpps ut 
inte försämras. Tillförseln av föroreningar till recipienten ska begränsas så långt 
som möjligt. I första hand ska risken att föroreningar uppstår minimeras. I andra 
hand ska de föroreningar som uppstår hanteras så nära källan som möjligt.  

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten. Dagvattenmängder 
från föreslagen förtätning bedöms dock ej kunna tas emot av befintligt nät. 
Åtgärder för omhändertagande och fördröjning behöver därför ske inom 
kvartersmark. 
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I stort sett allt dagvatten i Lunds kommun rinner till Höje å och Kävlingeån via 
dagvattenledningar, diken och små vattendrag. Vattendragen, som fungerar som 
dagvattenrecipienter, har i dagvattenplanen klassificerats efter hur stort flöde 
och vilka mängder av närsalter och föroreningar recipienterna kan tåla/ta emot 
beroende på deras speciella förutsättningar. Vattenmyndigheten har fattat 
beslut om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för alla 
vattenförekomster.  

Planområdet ingår i huvudavrinningsområdet Höje å. Enligt dagvattenplanen är 
Höje å känslig för ökad vattenföring och närsalter samt mycket känslig för 
föroreningar. Enligt Vattenmyndighetens beslut om statusklassificering och 
miljökvalitetsnormer för ytvatten har Höje å dålig ekologisk status med kravet 
att uppnå god ekologisk status 2027. Den kemiska ytvattenstatusen (exklusive 
kvicksilver) är bedömd som god.  

Markens beskaffenhet  
Följande undersökningsresultat redovisas i den geotekniska undersökning som 
har utförts för planområdet (Geoteknisk undersökning – Geoexperten i Skåne, 
2021-04-21):  

Berggrund  
Berggrunden inom området utgörs av skifferberg. Med ledning av uppgifter i 
SGU:s jorddjupskarta bedöms djupet till bergytan uppgå till 30-50 m. 

Jordlager  
Jordlagren utgörs överst av 0,4-1,5 m matjord/fyllning. Fyllningen innehåller 
matjord, lermorän, matjordshaltig lermorän och enstaka tegel.  
Fyllningen/matjorden underlagras av lermorän till mer än undersökt djup 4,0 m. 
Lermoränen kan förväntas sträcka sig till stort djup.  
Lermoränen tillhör materialtyp 4B och tjälfarlighetsklass 3 enligt klassificering i 
anläggnings AMA.  

Hållfasthetsegenskaper  
I lermoränen har spetstryck motsvarande en odränerad skjuvhållfasthet ≥90 
kPa uppmätts till undersökta djup, = 2,5 - 5,7 m under markytan.  

Vattenförhållanden  
I borrhålen hade det inte utbildats några vattenytor vid fältundersökningen. 

Vatten och spillvatten  
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten.  

Renhållning  
Lunds Renhållningsverk bedömer att angöring till avfallshantering företrädesvis 
bör ske från Stig Sunners väg.  

  



FÖRUTSÄTTNINGAR SAMRÅDSHANDLING 
PÄ 07/2019 

 

 

17 (47) 

 

Hälsa och säkerhet  
Risker/Farligt gods  
På LTH Campus så ligger Kemicentrum (KC) i direkt anslutning till planområdet, 
se bild nedan. 

 
Översikt som redovisar planområdets läge i förhållande till Kemicentrum (LTH Campus). Bildkälla: 
Arkitema Architects. 

Lunds kommun antog år 2015 en strategi för bebyggelseplanering intill 
rekommenderade färdvägar för transport av farligt gods där det presenteras 
exempel på verksamheter som anses lämpliga att bedriva på olika avstånd från 
vägar i Lunds kommun där transport av farligt gods sker. Denna strategi utgör 
en lokal tillämpning av de regionala riktlinjerna från Länsstyrelsen i Skåne 
(RIKTSAM).  
 

Utmed planområdet är Getingevägen utpekad som en sträcka som är 
undantagen förbudet mot transport av farligt gods i Lund. Getingevägen tillhör 
kategorin ”Undantag B – Övrigt vägnät” vilket innebär att det finns 
mottagare/avsändare av farligt gods utmed vägsträckan men att 
genomfartstrafik med farligt gods ej ska förekomma. 
 

En bedömning av olycksrisker för fastigheterna Helgonagården 5:36 och del av 
6:16 i Lund med anledning närheten till Kemicentrum och den 
kemikaliehanterande forsknings-, utvecklings- och utbildningsverksamhet som 
förekommer där har gjorts.  En bedömning av transport av farligt gods i 
planområdets närhet har också gjorts. Bedömningarna redovisas i följande 
utredning: Helgonagården 5:36 och 6:16, Lund – PM risk, Briab Brand och 
Riskingenjörerna AB, 2021-11-12.  
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Kemicentrum är en komplex byggnad som består av fem huskroppar (KC1-KC5), 
se bild nedan. 

 
Skiss över Kemicentrum.  

Den nyligen upprättade tillståndsansökan enligt Lag (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor avser 15 000 liter klass 1-vätska, 9 500 liter 
klass 2-vätska, 2 500 liter klass 3-vätska, cirka 2 200 liter brandfarlig gas eller 
aerosol samt cirka 52 liter väteperoxid, 2 kg organiska peroxider och 20 kg 
ammoniumnitrat.  
 

Följande riskkällor identifieras i byggnaden: 
 

• Kemiska institutionen (KC1, KC2 och KC3)  
 

• Institutionen för kemiteknik (KC1)  
 

• Institutionen för livsmedelsteknik (KC5)  
 

• National Center for High Resolution Electron Microscopy, nCHREM (KC5)  
 
KC4 är en evakueringsbyggnad som används av Akademiska Hus vid 
renoveringar och innehar ingen kemikaliehanterande verksamhet. 

I den västra delen av KC1 sker huvuddelen av kemikaliehantering vid 
Kemicentrum. Här finns flertalet laboratorier och här förvaras kemikalier med 
brandfarliga och giftiga egenskaper. I KC1 finns även en apparathall där det 
förekommer laborativ verksamhet i större skala. I den östra delen av KC1 finns 
lokaler för administration och grundutbildning. KC1 har en automatisk 
vattensprinkleranläggning, dock ej i kemikalieförråd eller i skåp för brandfarlig 
gas. 

I KC2 sker forskning inom biokemi där brandfarliga och ibland giftiga kemikalier 
används i mindre utsträckning i jämförelse med KC1.  
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I KC3 förekommer laborativ verksamhet där brandfarliga och giftiga gaser 
hanteras. KC3 har en lastbrygga åt norr som används för leverans av kemikalier 
och hämtning av avfall. Vid mottagning packas varorna generellt inte upp, detta 
görs istället ute på plats. Största förpackningarna man tar emot är på ca 2,5 l och 
brukar vara de med lösningsmedel. Förvaring sker sedan främst i förråd ute i 
verksamheten. Vid lastbryggan finns ett centralt förråd för gas och 
lösningsmedelsavfall. Verksamheterna hämtar sedan gasflaskor vid behov. Icke 
brännbara gaser kan förvaras i labben medan brännbara gaser förvaras i 
brandklassade skåp. Den öppna hantering av avfall som tidigare förekommit har 
avvecklats och ersatt med dunkar på 5 l, vilka fylls i respektive verksamhet, 
placeras i avfallsrummet och hämtas av Sysav. 
 

I KC5 bedrivs forskning och utbildning med fokus på design och produktion av 
hälsobefrämjande livsmedel. Användning av kemikalier med brandfarliga eller 
giftiga egenskaper är begränsad. I KC5 finns även National Center for High 
Resolution Electron Microscopy (nCHREM) som hanterar brandfarliga och 
mycket giftiga kemikalier i små mängder (<1 kg). Rutiner, instruktioner och 
säkerhetsutrustning finns för att begränsa riskerna. 

Det har genomförts ett visionsarbete för Kemicentrums verksamhet 10-15 år 
framåt i tiden. En av punkterna som togs upp var en vision om att vara betydligt 
större än nu, i form av fler antalet utbildade studenter och uppskattningsvis ett 
fördubblat antal publicerade artiklar. För att kunna åstadkomma en ökning av 
utbildningsinsatser och artiklar som publiceras kommer det med stor 
sannolikhet krävas en utökad kemikaliehantering. Hur mycket 
kemikaliehanteringen behöver öka samt om det innebär att nya kemikalier 
behöver tas in kan inte besvaras i dagsläget. 
 

Ett möjligt steg för att gå vidare med visionsarbetet är att befintliga lokaler 
renoveras och effektiviseras. För detta har bland annat lokalerna i KC2 framförts 
som aktuella för renovering. Lokalerna i KC2 har generellt större 
laborationsytor (i kvadratmeter) än vad som behövs. 
 

En del av verksamheten inom Kemicentrum kan även komma att flyttas till 
Brunnshög, men det finns stora osäkerheter i vilken omfattning det skulle 
handla om. Det finns ett beslut från Lunds universitet att det ska etableras 
kemiverksamhet på Brunnshög, varav Kemisk Fysik har nämnts som en 
potentiell del som kan flytta. På grund av de stora osäkerheterna kring en 
eventuell flytt till Brunnshög utgår denna detaljplan från att verksamheterna 
kvarstår inom Kemicentrum. 

Vid planering av ny bebyggelse längs med kunskapsstråket i Lund (Ideon, 
Medicon Village och Norra universitetsområdet) har ett generellt 
uppmärksamhetsavstånd till kemikaliehanterande FoU-verksamhet på 50 meter 
använts. I närheten av vissa särskilda riskkällor användes ett förlängt 
uppmärksamhetsavstånd på 75 meter. 

Uppmärksamhetsavståndets innebörd redovisas i bilden nedan. Bortom 
uppmärksamhetsavståndet är det lätt att nyttja marken för andra verksamheter. 
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Här krävs ingen särskild hänsyn till riskkällan. Innanför 
uppmärksamhetsavståndet finns det möjlighet att göra nyanserade 
bedömningar beroende av vilka verksamheter som avses och vilka 
säkerhetsåtgärder som införs. 

 
Bilden illustrerar innebörden av begreppet ”uppmärksamhetsavstånd”. 

Helgonagården 5:36 och del av 6:16 berörs av uppmärksamhetsavståndet till 
KC1 (väster), vilket visas på illustrationen här nedan. På illustrationen så visas 
även skyddsavståndet (25 meter), vilket är det avstånd som minst behöver 
finnas mellan byggnader där personer vistas stadigvarande och KC1 (väster). I 
området mellan uppmärksamhetsavståndet och skyddsavståndet krävs 
säkerhetshöjande åtgärder för att visa hänsyn till de risker som verksamheten i 
KC1 (väster) ger upphov till. 

 
Illustrationen redovisar så kallade uppmärksamhets- och skyddsavstånd till Kemicentrum 
 
Buller  
Gällande riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader definieras i 
Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, Svensk författningssamling 
2015:216 t.o.m. 2017:359. Bostäder bör därför lokaliseras så att följande nivåer 
ej överskrids:  
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60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad utomhus* 

50 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid uteplats utomhus 

70 dB(A) maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad** 

* Om 60 dB(A) ändå överskrids bör minst hälften av alla bostadsrum i en bostad vara vända mot 
en sida där 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och där 70 dB(A) maximal 
ljudnivå inte överskrids under nattid 22.00–06.00.  

** Om 70 dB(A) ändå överskrids bör nivån inte överskridas med mer än 10 dB och max 5 
ggr/timme under dagtid 06.00-22.00. 

I förordningen anges att mindre lägenheter, mindre än 35 kvm, ska undantas 
från riktvärdet om 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad och istället bör den 
ekvivalenta ljudnivån vid dessa lägenheter ej överskrida 65 dB(A) vid fasad. 

Boverkets byggregler och SS 25267:2015 anger de riktvärden som redovisas i 
tabellen nedan på ljudtrycksnivå inomhus för bostadsbyggnader från trafik och 
andra yttre störkällor. I praktiken så innebär riktvärdena att ytterväggar, don 
och fönster ska dimensioneras utifrån yttre bullerkällor så att ljudnivån 
inomhus inte överskrider riktvärdena. 
 

 
Riktvärden för ljudnivå inomhus från trafik enligt BBR och SS 25267:2015. 
 
Området är bullerutsatt från vägtrafik. Planområdet angränsar mot 
Getingevägen i norr och mot befintligt bostadsområde i väster. I sydöst finns 
universitetsbyggnader. Ca 300 meter norr om planområdet går 
genomfartsvägen Norra ringen och cirka 200 meter sydväst finns Tornavägen. 
Lunds spårväg ligger cirka 200 m sydöst. Buller från spårvägen bedöms inte 
påverka planområdet på grund av avståndet och skärmande byggnader. Läs mer 
om den bullerutredning som har utförts under kapitlen Planförslag och 
Konsekvenser.  
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Luft  
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken, MB, gäller för 
kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon, bensen, 
kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren.  

MKN för utomhusluft bedöms inte överskridas och kräver således ingen åtgärd.  

Markradon  
Planområdet klassificeras som ett normalriskområde, detta är baserat på en 
översiktlig radonkartläggning.  

Radonmätning har utförts i samband med geoteknisk undersökning av 
planområdet (Geoteknisk undersökning – Geoexperten i Skåne, 2021-04-21). 
Resultat från radonmätningen redovisas i samband med granskning av 
detaljplanen på grund av mättid i mark och tid för laboratorieanalys. 
 
Förorenad mark 
Miljöförvaltningen har undersökt om de har några uppgifter om 
markföroreningar på fastigheten och de har inte hittat något som tyder på det. 
Då det i den geotekniska undersökningen inte påvisats några fyllnadsmassor 
utan enbart naturlig lermorän så bedöms risken för föroreningar som liten. 
 
Översvämning och skyfall  
Lunds kommun har tillsammans med VA Syd tagit fram Översvämningsplan för 
Lunds kommun. 

En dagvattenutredning har tagits fram för planområdet (Dagvattenutredning, 
Helgonagården 6:16 och Helgonagården 5:36 – Tyréns, 2021-06-15). Syftet med 
dagvattenutredningen har varit att ta fram en principlösning för hur dagvattnet 
kan tas omhand samt att utreda hur området påverkas vid ett skyfall. 

Det finns två större lågpunkter inom planområdet där det ansamlas vatten idag 
vid större regn, i nordvästra delen och i öster vid Stig Sunners väg, se bild nedan. 
Den västra lågpunkten har en volym på 40 m3 och den östra 74 m3 när de fyllts 
upp. Inom utredningsområdet där de nya byggnaderna föreslås byggas varierar 
markhöjderna mellan +67,61 och +69,55 möh enligt höjddata från erhållen 
grundkarta. Utgångspunkten är att vid skyfall inte avleda mer vatten från 
området än i dagsläget. 
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Blå områden visar var det ställer sig vatten i dagsläget vid ett 100-årsregn med varaktigheten 1 h 

Räddning 
Planområdet ligger inom normal insatstid på 10 minuter.  

Undersökning om planen kan medföra en betydande miljöpåverkan 
Planförslaget innebär en förändrad markanvändning och ökad 
exploateringsgrad. En förtätning i ett centralt läge av Lund bedöms 
överensstämma med de strategier som anges i Lunds översiktsplan. Planens 
genomförande bedöms inte bidra till negativa effekter för miljön eller 
hushållningen med mark, vatten och andra resurser.  

Stadsbyggnadskontoret bedömer med vägledning av miljöbedömnings-
förordningen (2017:966) att planförslaget inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 5-8 §§ miljöbalken, MB. Det 
innebär att miljöeffekterna inte redovisas i en strategisk miljöbedömning enligt 
6 kap MB utan integreras i planbeskrivningen.  

Länsstyrelsen, de kommuner och andra myndigheter som på grund av sitt 
särskilda miljöansvar som kan antas bli berörda av planen ska yttra sig särskilt 
om denna bedömning.  
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Planförslag 
Övergripande karaktär och disposition  
Den föreslagna nya bebyggelsen bildar ett slutet kvarter med en skyddad 
innergård. Bebyggelsen i kvarteret ska förses med entréer mot omgivande gator 
och stråk. Lokaler för centrumverksamheter föreslås medges i de 
bottenvåningar som vetter mot Getingevägen och Stig Sunners väg.  Även om 
kvarterets bebyggelse hänger samman så har den också brutits upp i flera 
individuella byggnadsvolymer med varierande höjder. 

 
Illustrationsplan som redovisar den föreslagna bebyggelsen. Bildkälla: Arkitema Architects. 

Förslaget omfattar fyra fristående huskroppar i olika höjd. Skalan är lägre mot 
Göingegatan och högre mot Stig Sunners väg.  I norr och öster så föreslås två 
högre byggnadsvolymer bilda en stadig kant vilket avser ge ett stadsmässigt 
möte med Getingevägen och Stig Sunners väg. 

Byggnadsvolymen mot Getingevägen trappar från fem till sex våningar i öster 
ner till tre våningar i väster.  De byggnader som vetter mot Kemicentrum och 
Stig Sunners väg är fem till sex våningar. Dessa högre byggnader fungerar också 
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som bullerskydd mot biltrafiken på Getingevägen och bidrar därmed till lägre 
ljudnivåer på gården och för bakomvarande bebyggelse. 

I söder och väster föreslås två fristående byggnadsvolymer i två till tre våningar.  

Särskild omsorg har lagts vid att bebyggelsen som vetter mot Göingegatan ska 
upplevas varierad och småskalig.  Därför föreslås en stor variation i 
byggnadshöjder och takavslut för bebyggelsen mot Göingegatan. Längs 
Göingegatan så föreslås det även anläggas ett dagvatten- och skyfallsstråk med 
riklig vegetation. Förgårdsmarken mellan Göingegatan och den föreslagna nya 
bebyggelsen är alltså förhållandevis djup. Förutom att hantera dagvatten och 
skyfall så är syftet med den djupa förgårdsmarken att ge ett behagligt möte 
mellan ny och befintlig bebyggelse.  

 
Visionsbild från Göingegatan som redovisar den föreslagna bebyggelsen. Bildkälla: Arkitema 
Architects. 

Detaljplanen ska även möjliggöra att gång- och cykelvägar på Stig Sunners väg 
utmed den föreslagna nya bebyggelsen kan breddas och förlängas. I den 
sydöstra delen av planområdet ska detaljplanen även ge möjligheter till att 
ordna en gång- och cykelförbindelse mellan Göingegatan och det 
huvudcykelstråk som löper parallellt med Naturvetarvägen. 
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Planförslaget innefattar: 
• Ny bebyggelse i 3-6 våningar (cirka 200 studentbostäder för uppemot 

300 boende) 
• Möjlighet till centrumverksamheter i bottenvåningar 
• Gröna gårdar och förgårdsmark med dagvattenhantering  
• Breddning och förlängning av gång- och cykelbanor utmed Stig Sunners 

väg 
• Nytt gång- och cykelstråk som förbinder Göingegatan med det gång- och 

cykelstråk som löper parallellt med Naturvetarevägen 
• Flytt av busshållplats 
• Parkering för bil och cykel  

 
Flygvy från söder med förslag till ny bebyggelse. Redovisad bebyggelse på Kemicentrums parkering 
ingår inte i detaljplanen.  Slutlig utformning av byggnaderna bestäms i samband med bygglov. 
Bildkälla: Arkitema Architects. 
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Vy från Getingevägen med förslag till ny bebyggelse. Redovisad bebyggelse på Kemicentrums 
parkering ingår inte i detaljplanen.  Slutlig utformning av byggnaderna bestäms i samband med 
bygglov. Bildkälla: Arkitema Architects. 

Markanvändning och bebyggelse 
Allmänna platser:  
Den allmänna platsmarken regleras med följande planbestämmelser i detaljplan: 

PARK– Område för allmänt gång- och cykelstråk.  

GATA – Område som medger att det på befintlig kommunal gata (Stig Sunners 
väg) skapas utrymme till kompletterande gång- och cykelvägar. Tre större 
befintliga träd föreslås även placeras på allmän plats med beteckningen GATA.  

Kvartersmark:  
Bebyggelse inom kvartersmark medges med följande användning i detaljplan: 

Bostäder (B)  

Användningen bostäder används för områden för olika former av boende av 
varaktig karaktär. Även bostadskomplement ingår i användningen. I detta fall 
avses möjliggörande av studentbostäder.  

Bostäder. Även centrum i bottenvåningar (BC) 

Användningen centrum inrymmer en kombination av olika verksamheter som 
handel, service, gym, samlingslokaler och andra verksamheter som bör ligga 
centralt eller vara lätta att nå. Centrumverksamhet medges i bottenvåningar i de 
byggrätter som vetter mot Getingevägen och Stig Sunners väg. Detta innebär 
alltså att detaljplanen möjliggör centrumverksamheter i de aktuella 
bottenvåningarna men att det inte ställs krav på att sådana verksamheter 
inrättas. Det är alltså möjligt att även inreda bostäder i de aktuella 
bottenvåningarna. 
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Begränsning av markens bebyggande:  

Denna bestämmelse avser förhindra att byggnader uppförs på 
markytan. Dock får balkonger och skärmtak sticka ut ovanför 
prickad mark.   

Denna bestämmelse möjliggör att komplementbyggnader kan 
uppföras med högst 3 meters byggnadshöjd. Mot gården 
möjliggörs även balkonger, burspråk och loftgångar. 

Egenskapsbestämmelser för utformning av kvartersmark:  

För fasader som vetter mot de allmänna gatorna Göingegatan och Getingevägen 
medges balkonger och burspråk högst 0,5 meter utanför fasadlinjen. Sockel 
(överkant bottenvånings bjälklag) mot allmän plats får placeras högst 1 meter 
över marknivå. 

Entréer ska vara genomgående så att trapphusen kan nås från gata och gård.  

Denna bestämmelse avser reglera den högsta tillåtna 
byggnadshöjden på byggnadsverk inom angivet område.   

 Denna bestämmelse avser reglera den högst tillåtna höjden på 
byggnadsverk inom angivet område.   

       II-V                    Högsta antal våningar (PBF - 1 kap 4 §) 

v1 – Takkupor och frontespiser får uppföras utan inverkan på beräkning av 
byggnadshöjd och våningsantal. 

v2 – Byggnaden ska förses med valmat tak. 

g – Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning. 

u – Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar.  

b1 –Tilluftsaggregat för ventilation ska placeras minst 8 meter ovan mark och vara 
automatiskt avstängningsbar vid brandrök utomhus.  

 b2 –Fönster som vetter mot Kemicentrum får inte vara öppningsbara (annat än 
med nyckel eller särskilt verktyg)  

Grönstruktur och offentliga rum  
I förslaget till grönprogram för Lunds kommun så pekas gång- och 
cykelstråket jämte Stig Sunners väg och Naturvetarevägen ut som ett befintligt 
grönstråk. Marken söder om de föreslagna nya bostadshusen och mot det 
aktuella cykelstråket föreslås i huvudsak användas som gård där befintliga 
gröna kvaliteter tas tillvara och utvecklas. Större trädindivider föreslås bevaras 
och placeras på allmän plats. I detaljplanen så föreslås ett nytt gång- och 
cykelstråk (allmän plats) som förbinder Göingegatan med det gång- och 
cykelstråk som löper parallellt med Naturvetarevägen. Det nya gång- och 
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cykelstråket bidrar till en mer finmaskig kvartersstruktur och gör det framför 
allt lättare för befintliga och nya boende på Smörlyckan att nå sina entréer från 
det övergripande gång- och cykelvägnätet.  

Grönskan är en mycket viktig del av förslagets gestaltning mot Göingegatan. 
Längs Göingegatan föreslås därför relativt djup förgårdsmark framför den nya 
bebyggelsen.  Ett dagvattenstråk och riklig grönska anläggs på förgårdsmarken. 
Ur gestaltningshänseende så syftar detta till att berika gatumiljön och till att 
skapa en upplevelse av större privathet för lägenheter på bottenvåningarna. 

Den föreslagna nya bebyggelsen möte med Getingevägen och Stig Sunners väg 
ges en mer stadsmässig karaktär. Förgårdsmarken har därför ett mer begränsat 
djup mot norr och öster.  

Friytor, lek och rekreation 
Inom planområdet så föreslås både en sluten innergård och en gårdsmiljö som 
är öppen mot cykelstråket i söder.  

Inom gårdarna och på förgårdsmarken så planeras nedsänkta grönytor för 
hantering av dagvatten och skyfall. På gårdarna ges bland annat plats för 
gemensamma uteplatser och cykelparkering.  

Inom planområdet finns tre större träd. Bebyggelsen placeras så att dessa kan 
bevaras. 

Trafik och gator  
Trafikförsörjning till kvarteret föreslås ske från befintliga gator. Angöring med 
bil kan ske från Göingegatan eller Stig Sunners väg. Parkeringsplatser för 
rörelsehindrade kan efter behov ordnas inom 25 meters gångavstånd från en 
tillgänglig och användbar entré. Se förslag under rubriken Parkeringsnorm och 
parkering.   

Kollektivtrafik  
Planförslaget innebär att befintlig busshållplats på Getingevägen utmed 
östgående körfält och som ligger i direkt anslutning till planområdet flyttas. Den 
aktuella busshållplatsen föreslås flyttas cirka 80 meter österut på Getingevägen.  

Gång-, cykel- och motortrafik  
I detaljplanen så föreslås ett nytt gång- och cykelstråk (allmän plats) som 
förbinder Göingegatan med det gång- och cykelstråk som löper parallellt med 
Naturvetarevägen. Gång- och cykeltrafik föreslås fortsatt ske i blandtrafik på 
Göingegatan. För Göingegatan föreslås således ingen förändring. Ingen 
förändring föreslås heller för befintliga gång- och cykelbanor utmed 
Getingevägen.  På Stig Sunners väg så finns en gångbana längs hela den östra 
sidan men bara delvis på den västra sidan. På den västra sidan så föreslås gång- 
och cykelbanor utmed Stig Sunners väg breddas och förlängas. 
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Parkeringsnorm och parkering  
Enligt Lunds kommuns aktuella parkeringsnorm (år 2018) så är kravet för 
studentboende 2 platser per 1000 kvadratmeter BTA. Beräknat på 9640 
kvadratmeter BTA bostadsyta så innebär det 19 parkeringsplatser. 
Parkeringsbehovet som uppstår av den bebyggelse som Akademiska hus avser 
uppföra föreslås lösas på parkeringsytor i närområdet som ägs av Akademiska 
hus (8 bilplatser). För det behov som uppstår av den bebyggelse som 
Lundabostäder avser att uppföra (11 bilplatser) så bedöms cirka 4 bilplatser 
kunna placeras inom planområdet. Resterande 7 bilplatser föreslås lösas genom 
parkeringsavtal. 

Cykelparkering föreslås huvudsakligen på mark inom planområdet.  

Gällande parkeringsnorm ska tillämpas i samband med ansökan om bygglov. 

För tomter gäller enligt Boverkets byggregler, BBR, att en angöringsplats för 
bilar ska finnas och att parkeringsplatser för rörelsehindrade ska kunna ordnas 
efter behov inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré 
till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus. Möjligheten att efter behov 
kunna ordna parkeringsplatser för rörelsehindrade föreslås på tre platser runt 
kvarteret.  

 
Möjligheten att efter behov kunna ordna parkeringsplatser för rörelsehindrade föreslås på tre 
platser runt kvarteret.  
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Teknisk försörjning  
Geoteknik, grundläggning 
Byggnaderna bedöms kunna grundläggas på sedvanligt sätt med hel eller kantförstyvad 
bottenplatta, längsgående grundsulor eller utbredda grundplattor i ny fyllning och/eller 
naturlig jord. Golv kan utformas som betonggolv på mark. Matjord, fyllning eller 
matjordshaltig lermorän ska utskiftas under geokonstruktionerna. 

El 
Bebyggelsen kan anslutas till befintligt elnät. En lågspänningsledning med 
tillhörande kabelskåp behöver flyttas. Beroende på val av uppvärmningssystem 
så kan det finnas behov av en ny nätstation i området. Detta kommer att utredas 
vidare inför beslut om granskning.  

Vatten och spill 
Föreslagen bebyggelse kan anslutas till befintligt kommunalt VA- och 
spillvattennät.  

Befintlig spillvattenledning i Göingegatan kan komma behöva flyttas på grund av 
de nya byggnadernas placering. 

Befintlig sprinklerservis som är placerad över Helgonagården 6:16 kommer 
också att behöva flyttas. 

Dagvatten 
Kvartersmark inom planområdet ska möjliggöra fördröjning och infiltration 
av dagvatten. Ett 10 års regn med klimatfaktor ska kunna tas om hand på 
kvartersmark. Maximalt flöde till det kommunala dagvattennätet får inte 
överskrida 20 l/s och hektar tomtyta.  

Att fördröjning sker på kvartersmark ska säkerställas i exploateringsavtal. 

För att ta hand om dagvattnet föreslås torra dammar på innergården samt 
söder om byggnaderna. Ett grönt stråk i form av en djup ränna med 
makadam i botten föreslås längs Göingegatan i den västra delen av 
planområdet. Längs delar av Stig Sunners väg och längs Getingevägen så 
föreslås en grundare ränna som fördröjer och leder dagvattnet till det gröna 
stråket i väster. Från gröna stråket ansluts dagvattnet till befintligt 
dagvattennät i den nordvästra delen av planområdet. Genom att rena 
dagvatten via en kombination av regnbäddar och öppna magasin inom 
området kan god rening av dagvattnet uppnås innan det släpps till 
ledningsnätet och recipienten. 

Renhållning 
Underjordiska avfallsbehållare föreslås kombineras med ett miljörum. Placering 
föreslås inom 50 meter från huvudentréer. 
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Avfallshantering sker på två platser med dels underjordiska behållare och dels med soprum.  Avfall 
hämtas från Stig Sunners väg. Sopbil stannar i körbanan. (Bildkälla: Arkitema Architects) 

Hälsa och säkerhet  
Risker/Farligt gods 
Genomförd riskutredning visar att säkerhetshöjande åtgärder behöver vidtas för 
bostadsbebyggelse som ligger inom 25-50 meter från Kemicentrum. I ett område 
inom 25 meter från Kemicentrum så bedöms det inte vara möjligt att bygga 
bostäder. För bebyggelse som ligger mer än 50 meter från Kemicentrum så 
bedöms bostäder kunna uppföras utan krav på särskilda åtgärder.  

I ett område inom 25 meter från KC1 (väster) går det således inte att bygga 
bostäder. I detta område är det möjligt att uppföra exempelvis parkeringshus. I 
ett område mellan 25 och 50 meter från KC1 (väster) går det att uppföra 
bostäder, givet att säkerhetsåtgärder införs (se nedan). I ett område bortom 50 
meter från KC1 (väster) går det att uppföra bostäder utan krav på särskilda 
åtgärder. 

Följande säkerhetsåtgärder krävs för bostäder som uppförs mellan 25-50 meter 
från KC1 (väster):  

- Byggnader förses med en tät fasad, utan öppningsbara fönster mot 
Kemicentrum. 

- Byggnadernas ventilation ska utgöras av FT-aggregat där friskluftsintag 
ska placeras högt, företrädesvis på taket.  Luftintag ska förses med 
rökdetektorer som stänger av ventilationen i händelse av att brandgaser 
når luftintagen.  
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I området 25-50 meter från KC1 (väster) kan exempelvis bostäder med 
loftgångshus uppföras med entréer mot Kemicentrum och skyddad sida mot 
väster, se bild nedan. Några krav på fasaden som vetter bort från Kemicentrum 
finns inte. 
 

 
Exempel på utformning av bostäder i området 25-50 meter från KC1 (väster). 

Följande planbestämmelser föreslås för att säkerställa att de säkerhetsåtgärder 
som rekommenderas i den riskutredning som genomförts kan nås: 

- Fönster som vetter mot Kemicentrum får inte vara öppningsbara (annat 
än med nyckel eller särskilt verktyg). 

- Tilluftsaggregat för ventilation ska placeras minst 8 meter ovan mark och 
vara automatiskt avstängningsbar vid brandrök utomhus. 

Transporter av farligt gods på Getingevägen bedöms inte erfordra särskilda 
begränsningar i planområdet, vilket främst motiveras av låg hastighet och få 
transporter. 

Enligt genomförd riskutredningen ska bebyggelse som ligger inom 25-50 meter från Kemicentrum 
utföras utan öppningsbara fönster i fasad som vetter mot Kemicentrum. Detta kan exempelvis lösas 
med en loftgångslösning i delar av hus C och D kombinerat med genomgående lägenheter från gata 
till gård. (Bildkälla: Arkitema Architects) 
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Buller  
I framtagen bullerutredning har buller från vägtrafik i området beräknats för 
prognosåret 2040. Bullerutredningen visar att trafikbullerförordningens 
grundriktvärde (Leq ≤ 60 dBA) överskrids vid fasaderna närmast Getingevägen. 
Ekvivalenta ljudnivåer är dock lägre än 65 dBA vid samtliga fasader. Detta 
innebär att minst hälften av bostadsrummen i lägenheter större än 35 kvm ska 
vara vända mot en sida som uppfyller Leq ≤ 55 dBA och Lmax ≤ 70 dBA, vilket 
fasaderna mot innergården uppfyller. Lägenheter mindre eller lika med 35 kvm 
kan planeras fritt utan krav på tillgång till ljuddämpad sida. Riktvärdena för 
uteplats (Leq ≤ 50 dBA, Lmax ≤ 70 dBA) överskrids vid fasaderna mot 
Getingevägen och mot lokalgatorna Stig Sunners väg och Göingegatan. Vid 
innergården och fasaderna mot innergården uppfylls riktvärdet. För att tillåta 
privata uteplatser (t.ex. balkonger) där riktvärdet överskrids krävs att en 
gemensam uteplats anläggs i ett bullerskyddat läge. Om det finns tillgång till 
sådan gemensam uteplats kan övriga privata uteplatser planeras fritt utan krav 
på bullerskydd. 

 
Beräknade ljudnivåer från trafik, prognosår 2040. Tabellerade värden är frifältsvärden och avläses 
”Våning / Leq / Lmax”. 
 
Markradon  
Radonmätning har utförts i samband med geoteknisk undersökning av 
planområdet (Geoteknisk undersökning – Geoexperten i Skåne, 2021-04-21). 
Resultaten från radonmätningen kommer att redovisas i samband med 
granskningen av detaljplanen på grund av mättid i mark och tid för 
laboratorieanalys. 
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Översvämning och skyfall 
Planområdet delas i framtagen dagvattenutredning upp i fyra delområden – ett 
som rinner till innergården, ett som rinner söderut, ett som rinner norrut och 
österut och ett som rinner västerut, se bild nedan. 
 

 
Delavrinningsområden inom utredningsområdet. 

Dagvattnet föreslås hanteras i öppna system, såsom dammar, diken, rännor och 
nedsänkta ytor, innan det ansluts till befintligt dagvattennät. I de torra 
dammarna föreslås en djupare del som fylls upp oftare, och en grundare del som 
bara fylls upp vid större regn. Den djupare delen kan utformas som en tydligare 
plantering med mer växlighet och den grundare delen kan bestå av grönytor 
som kan användas även för andra ändamål, men som tål att översvämmas. För 
att få tillräcklig rening bör en andel av varje torr damm utformas som en 
regnbädd. 

Dagvattnet från alla de fyra delområdena leds till ett grönt dagvattenstråk som 
föreslås placeras längs Göingegatan i västra delen av området. Från det gröna 
stråket föreslås anslutning ske till det kommunala dagvattennätet i korsningen 
Getingevägen/Göingegatan. 
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Föreslagna dagvattenåtgärder i de olika delområdena. Ljusblå områden visar föreslagna 
nedsänkta översvämningsytor och deras magasinsvolym. Blå pilar visar dagvattnets flödesriktning. 
 
Räddning  
Entréer ska vara genomgående från gata till gård. Utrymning föreslås ske utan 
räddningstjänstens medverkan. Det innebär att trapphusen behöver uppfylla 
lägst klass TR2, alternativt att ytterligare en oberoende utrymningsväg 
anordnas. Utrymningsfrågan behandlas även i samband med bygglov och 
anmälan.  

Avvägning mellan motstående intressen  
Detaljplanen hanterar främst de motstående intressen som finns mellan det 
allmänna intresset av att möjliggöra för nya bostäder och Kemicentrums 
möjligheter att fortsätta att bedriva och utveckla sin verksamhet samt de 
eventuella negativa konsekvenser som förtätningen kan innebära för boende i 
närområdet. Därutöver har avvägningar gjorts rörande påverkan på platsens 
naturvärden.  

Påverkan på Kemicentrums verksamhet har utretts i den riskutredning som har 
tagits fram. Riskvärderingen har dessutom tagit hänsyn till att hanteringen av 
brandfarliga och giftiga ämnen inom Kemicentrum kan öka i framtiden för att 



PLANFÖRSLAG SAMRÅDSHANDLING 
PÄ 07/2019 

 

 

37 (47) 

 

verksamheten där ska kunna utökas. Bostäderna bedöms kunna samexistera 
med Kemicentrum genom att säkerhetshöjande åtgärder vidtas. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att det i den södra delen av planområdet mot 
Kemicentrum finns tre större trädindivider som bör bevaras. Övrig vegetation 
bedöms inte ha höga värden. 

Förtätning av staden är en central strategi i kommunens översiktsplan. 
Kommunens befolkning väntas fortsätta att öka och därmed ökar efterfrågan på 
nya bostäder. Planområdet har ett strategiskt läge med närhet till bland annat 
universitet, grönstruktur och kollektivtrafik och är därför en plats väl lämpad för 
förtätning.  

Projektet ger ett tillskott på bostäder, vilket är ett allmänt intresse och mål i 
gällande översiktsplan. Detaljplanen kan innebära konsekvenser för boende 
inom och i anslutning till området i form av bland annat ökad trafik och fler 
människor som rör sig genom och vistas i området. Stadsbyggnadskontorets 
samlade avvägning är att det allmänna intresset av ett tillskott på cirka 200 
studentbostäder väger tyngre än de eventuella negativa konsekvenser som 
förtätningen kan innebära för boende i närområdet.  
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Genomförande 
Organisatoriska åtgärder 
Genomförandetid 
Planen har en genomförandetid på 5 år från det datum planen vinner laga kraft. 
Före genomförandetidens utgång får, mot berörda fastighetsägares bestridande, 
detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av 
nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid 
planläggningen.  

Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att 
rättigheter som uppkommit genom planen beaktas (4 kap 40 § PBL). 

Huvudmannaskap  
Lunds kommun är huvudman för allmänna platser inom planområdet.  

Avtal  
Exploateringsavtal ska upprättas med fastighetsägaren innan föreslagen 
detaljplan antas. Avtalet ska reglera hur detaljplanens genomförande ska ske, 
bl.a. ansvar och kostnadsfördelning för utbyggnad av allmän platsmark, 
fastighetsbildningsåtgärder, dagvattenhantering mm. Avtalets huvuddrag 
redovisas nedan under tekniska och ekonomiska åtgärder. 

Tekniska och ekonomiska åtgärder 
Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av allmänna 
anläggningar 
Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar nyanläggs/byggs om: 

• Breddning och förlängning av gång- och cykelbanor utmed Stig Sunners 
väg 

• Nytt gång- och cykelstråk som förbinder Göingegatan med det gång- och 
cykelstråk som löper parallellt med Naturvetarevägen 

• Flytt av busshållplats 

Lunds kommun ansvarar för att bygga om och utöka de allmänna platserna i 
planförslaget. Dessa ombyggnationer ska bekostas av de exploatörer som 
angränsar till de allmänna platserna. Kostnader för ombyggnader av allmänna 
anläggningar ska regleras i exploateringsavtal. 

Det exploateringsavtal som ska upprättas med anledning av föreslagen 
detaljplan, tecknas med fastighetsägarna till nuvarande Helgonagården 5:36 och 
Helgonagården 6:16. 

Medfinansieringsersättning för spårväg och E22 
Exploateringen är belägen inom område som ska belastas med 
medfinansieringsersättning för utbyggnaden av de två 
infrastrukturanläggningarna ny avfart till E22 respektive Spårvägen. 
Ersättningen regleras i samband med tecknande av exploateringsavtal. 
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Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av gemensamma 
tekniska anläggningar som inte är kommunala 
Planförslaget innebär att följande gemensamma anläggningar nyanläggs/byggs om: 

• Utbyggnad av eventuell gemensamhetsanläggning med gård, åtgärder för 
fördröjning av dagvatten, angöring, parkering, leveranser och ett 
underjordsystem med nedsänkta behållare för avfall bekostas av 
exploatören. 

• Exploatören bekostar eventuell ledningsflytt och ändring som exploateringen 
medför. 
 

Exploatörerna ska ansvara och bekosta samtliga åtgärder inom kvartersmarken 
som genomförandet av detaljplanen kräver, så som dagvattenhantering, 
bullerskydd, flytt av ledningar, sanering av mark, fastighetsbildningsåtgärder 
mm. 

Fastighetsrättsliga åtgärder 
Fastighetsbildning 
Mark inom planområdet är utlagd som kvartersmark för bostadsändamål och 
centrumverksamhet samt allmän platsmark för gata och park. Överföring 
respektive avstående av mark mellan olika fastigheter inom området sker 
genom fastighetsreglering. Åtgärderna prövas i lantmäteriförrättning i enlighet 
med fastighetsbildningslagen (1970:988). 

De delar av Helgonagården 6:16 och Helgonagården 5:36 som utgörs av allmän 
gata och park bör överföras till en närliggande kommunägd fastighet, förslagsvis 
Helgonagården 8:1. De delar av Helgonagården som utgörs av kvartersmark bör 
överföras till närliggande kvartersfastigheter Helgonagården 6:16 och 
Helgonagården 5:36. Detaljplanens fastighetsrättsliga konsekvenser för 
fastigheterna framgår av tabell och karta nedan. 

Fastighet 
Erhåller 
mark Från fastighet Ändamål Avstår mark Till fastighet Ändamål 

Helgonagården 
5:36       fig 2 

Helgonagården 
8:1 Gata 

Helgonagården 
6:16       fig 1 

Helgonagården 
8:1 Gata 

Helgonagården 
8:1       fig 3 

Helgonagården 
5:36 Bostad 

Helgonagården 
8:1       fig 4 

Helgonagården 
6:16 Bostad 

Helgonagården 
5:36 fig 3 

Helgonagården 
8:1 Bostad       

Helgonagården 
6:16 fig 4 

Helgonagården 
8:1 Bostad       

Helgonagården 
8:1 fig 2 

Helgonagården 
5:36 Gata       

Helgonagården 
8:1 fig 1 

Helgonagården 
6:16 Gata       

Tabell över fastighetsrättsliga åtgärder 
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Kartbild över fastighetsrättsliga åtgärder 

Befintlig fastighetsgräns mellan Helgonagården 6:16 och Helgonagården 5:36 
går rakt igenom byggrätter. För att utlösa byggrätterna ska fastighetsreglering 
mellan Helgonagården 6:16 och Helgonagården 5:36 ske så att fastighetsgränsen 
får en bättre dragning. 

Vilken ersättning som ska utgå för mark som ska överföras bör 
diskuteras/överenskommas innan ansökan om lantmäteriförrättning. Sluts 
ingen överenskommelse utför lantmäterimyndigheten likvidvärdering i enlighet 
med fastighetsbildningslagens 5 kapitel. 

Gemensamhetsanläggning 
Om det mellan fastigheter uppstår behov av gemensamma anläggningar inom 
kvartersmark kan gemensamhetsanläggning inrättas. Detta prövas i 
lantmäteriförrättning i enlighet med anläggningslagen (1973:1149). 

Ledningsrätt 
Rätt att framdra ledningar inom planområdets kvartersmark kan regleras med 
ledningsrätt endast inom u-område alternativt inom allmän platsmark. Detta 
prövas i lantmäteriförrättning i enlighet med Ledningsrättslagen (1973:1144). 

Fastighetsindelningsbestämmelser 
Några bestämmelser om fastighetsindelning bedöms inte behövas för att 
detaljplanen ska kunna genomföras. Om behov uppstår, kan 
fastighetsindelningsbestämmelser införas senare genom ändring av detaljplanen. 
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Ansökan om fastighetsbildning, kostnader m m 
Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos Lantmäterimyndigheten i 
Lund ansöka om fastighetsbildning, etc. 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 
eller annan vid överenskommelse. 
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Konsekvenser 
Konsekvenser som följd av avvägningar mellan motstående intressen  
Ett genomförande av detaljplanen ger ett positivt tillskott av bostäder i en 
central del av Lund vilket är ett allmänt intresse. Planen kan komma att innebära 
måttliga konsekvenser för omkringliggande fastigheter genom en förändrad 
närmiljö. Kommunens bedömning är att ett genomförande av planen inte 
innebär någon betydande olägenhet enligt den mening som avses i 2 kap. 9 § 
PBL. Stadsbyggnadskontorets samlade avvägning är att det allmänna intresset 
av tillkomsten av nya bostäder väger tyngre än de konsekvenser som 
förtätningen kan komma att innebära för omkringliggande fastigheter.  

Planförslaget bedöms ej heller påverka pågående verksamhet på Kemicentrum. 
Och de föreslagna bostäderna bedöms kunna samexistera med Kemicentrums 
verksamhet under förutsättning att föreslagna säkerhetshöjande åtgärder 
vidtas.  

Konsekvenser för fysisk miljö 
 

Stadsbild 
Planförslaget bedöms både kunna inordnas på ett känsligt sätt mot den lägre och 
befintliga bebyggelsen på Smörlyckan och kunna möta de storskaligare 
omgivningarna mot LTH och Getingevägen.  
 
Skuggstudier 
Den föreslagna bebyggelsens skuggning har studerats vid vår- och 
höstdagjämning 21 mars/ 21 september och sommarsolstånd 21 juni kl 9, 11, 
13, 15 och 17. 

Vid sommarsolståndet den 21 juni så skuggar den föreslagna bebyggelsen i 
huvudsak Getingevägen och Göingegatan på förmiddagen. På eftermiddagen och 
tidig kväll så skuggas i huvudsak Stig Sunners väg och cykelbanan nordöst om 
planområdet som leder ner i befintlig gång- och cykeltunnel.  Vid vår- och 
höstdagjämning 21 mars/ 21 september så är förhållandena likartade men med 
den skillnaden att skuggorna är avsevärt mycket längre som en konsekvens av 
att solen står lägre vid aktuella tider på året.  

Fasader på befintlig bebyggelse skuggas inte av den föreslagna nya bebyggelsen 
vid redovisade datum och tidpunkter. 
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21 Juni kl 09.00      21 Juni kl 11.00 

      
21 Juni kl 13.00      21 Juni kl 15.00 

 
21 Juni kl 17.00   

Utförd skuggstudie för sommarsolståndet. 
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21 Mars/Sep kl 09.00      21 Mars/Sep kl 11.00  

     
21 Mars/Sep kl 13.00     21 Mars/Sep kl 15.00 

 
21 Mars/Sep kl 17.00 

Utförd skuggstudie för vår- och höstdagjämning.  
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Kulturhistoriskt intressant bebyggelse/miljö 
Bebyggelsen på Smörlyckan och på Lunds Tekniska Högskola (Kemicentrum) 
bedöms utgöra sådana särskilt värdefulla byggnader som avses i 8 kap 13 § PBL, 
det vill säga byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde 
av denna karaktär. Planområdet bedöms vara beläget inom ett sådant 
bebyggelseområde som avses i 8 kap 13 § PBL. 

Planområdet är beläget i direkt anslutning till de bebyggelsemiljöer och 
gatusträckningar som bedöms vara särskilt värdefulla. Den föreslagna nya 
bebyggelsen har på ett känsligt sätt anpassats i skala och struktur till omgivande 
bebyggelsemiljöer. Den föreslagna nya bebyggelsen bedöms därmed inte 
påverka berörda kulturmiljöer på ett negativt sätt.  

Luftkvalitet  
Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom planområdet. 
Trafiktillskottet etc från den förändring som planförslaget innebär bedöms inte 
förändra nivåerna för befintlig bebyggelse. 

Vattenkvalitet 
Utförd dagvatten- och skyfallsutredning beskriver att exploatering av området 
innebär att föroreningsbelastningar kommer att öka. Området är idag en grönyta 
och det kommer efter exploatering att få en ökad avrinning av föroreningar, 
bland annat tungmetaller. Den ökade föroreningsbelastningen bedöms dock 
vara måttlig med tanke på användningen av området, det vill säga 
bostadsbebyggelse och begränsat med trafik. För att rena bort näringsämnen 
från dagvattnet är det viktigt att allt dagvatten avleds så att det passerar ett 
filtrerande material.  

Ett genomförande av detaljplanen och föreslagna åtgärder bedöms leda till att 
möjligheterna att uppnå MKN för vatten inte försämras under förutsättning att 
dagvattenanläggningar sköts för att bibehålla sin renande förmåga. Människors 
hälsa och säkerhet bedöms därför inte påverkas. 

Dagvatten  
Eftersom området ska göras om från grönyta till bebyggelse kommer andelen 
hårdgjorda ytor att öka, vilket ger ett ökat dagvattenflöde inom området. 
Dagvattenflödet ut från området stryps, så att det inte släpps ut mer än 20 l/s, ha 
från området. Detta gör att det uppstår en vattenvolym på 393 kubikmeter inom 
området som måste fördröjas. 

Konsekvenser för hälsa och säkerhet  
Risker  
Med föreslagna säkerhetsåtgärder, som säkerställs med planbestämmelser i 
detaljplanen, bedöms en godtagbar risknivå för den föreslagna nya bebyggelsen 
inom planområdet kunna nås.  
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Transporter av farligt gods på Getingevägen bedöms inte erfordra särskilda 
begränsningar i planområdet, vilket främst motiveras av låg hastighet och få 
transporter. Risknivån till följd av transporter med farligt gods kan beaktas som 
försumbar. 

Buller  
Vid ett genomförande av den föreslagna bostadsbebyggelsen blir 
konsekvenserna avseende buller följande: 

- närmast Getingevägen ska minst hälften av bostadsrummen i lägenheter större 
än 35 kvm ska vara vända mot en sida som uppfyller Leq ≤ 55 dBA och Lmax ≤ 
70 dBA, vilket fasaderna mot innergården uppfyller. 

- lägenheter mindre eller lika med 35 kvm kan planeras fritt utan krav på 
tillgång till ljuddämpad sida. 

- för att tillåta privata uteplatser (t.ex. balkonger) där riktvärdet överskrids 
krävs att en gemensam uteplats anläggs i ett bullerskyddat läge. Om det finns 
tillgång till sådan gemensam uteplats kan övriga privata uteplatser planeras fritt 
utan krav på bullerskydd. 

Markradon  
Radonmätning har utförts i samband med geoteknisk undersökning av 
planområdet (Geoteknisk undersökning – Geoexperten i Skåne, 2021-04-21). 
Resultaten från radonmätningen kommer att redovisas i samband med 
granskningen av detaljplanen på grund av mättid i mark och tid för 
laboratorieanalys. 

Förorenad mark 
Saneringsåtgärder bedöms inte krävas för att kunna genomföra planen.  

Skyfall och översvämning 
Utgångspunkten vid skyfall är att inte avleda mer vatten från området än i 
dagsläget. 

Sociala konsekvenser 
Barnperspektiv  
Planområdet utgörs av självsådd vegetation som bland annat innehåller små 
till mellanstora träd. Planområdet angränsar till ett bostadsområde med 
blandade bostadstyper där det bor barn. Området kan därmed utgöra en 
resurs för barns lek men på platsen finns inga synliga spår efter lek. I 
planförslaget föreslås bostäder för studenter och lokaler för 
centrumverksamheter. 

Eftersom de planerade bostäderna avses hyras ut till studenter (detaljplanen 
reglerar dock inte bostadstyp) så bedöms det vara begränsat med barn som 
kommer att bo i den planerade bebyggelsen. Inom planområdet föreslås likväl 
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två gröna gårdar som är avskilda från biltrafik.  Och planområdet ansluter till 
separerade gång- och cykelbanor samt har god närhet till kollektivtrafik.  

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

Service  
De planerade bostäderna ger en begränsad ökning av befolkningen i det aktuella 
området. Planförslaget bedöms därför inte nämnvärt påverka behovet av 
offentlig eller kommersiell service i närområdet. 

Tillgänglighet  
Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och 
användbarhet för funktionshindrade beaktats. Planförslaget tar bland annat 
hänsyn till nivåskillnader, säkerställer att parkering för rörelsehindrades fordon 
kan anordnas inom 25 meter från entré och möjliggör för en tillgänglig angöring 
till byggnaderna, sophantering och utemiljö. 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 bygglovsprövning. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Helgonagården 5:36, Helgonagården 6:16, Helgonagården 8:1 
Fastighetsägaren ska betala ersättning för mark som tillförs fastigheten genom 
fastighetsreglering och erhålla ersättning för mark som frångår fastigheten, se 
kartskiss och tabell under avsnittet ”Fastighetsrättsliga åtgärder”. 

Fastighetsägaren ska få ersättning om servitut, utrymme för 
gemensamhetsanläggning eller ledningsrätt upplåtes i fastigheten. 

I samband med ansökan om fastighetsbildning hos Lantmäterimyndigheten kan 
fastighetsägaren få betala förrättningskostnader. 

För samtliga ersättningar och förrättningskostnader kan överenskommelse 
slutas eller avtal tecknas. 

 

 

STADSBYGGNADSKONTORET I LUND 

 

Ole Kasimir   Daniel Wasden 

Planchef   Planarkitekt 
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