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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. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Bilder och illustrationer tillhör Stadsbyggnadskontoret om inte annat anges. 

  

Vill du komma i kontakt med oss? 

Åsa Nyberg 
Planarkitekt 

Ole Kasimir 
Planchef 

Telefon: 046-359 50 00 
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se 
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Sammanfattning 
 
Detaljplanens syfte är att pröva förtätning med lokaler för skola och utbildning 
för vuxna samt forskning i norra delen av kvarteret Paradis. För en mer robust 
planläggning medges också en mindre andel centrumändamål. Planförslaget 
utgår från behovet av en gemensam- mer utåtriktad - byggnad för 
samhällsvetenskapliga fakulteten, SamC. Förtätningen ligger i linje med stadens 
intentioner preciserade i ramprogrammet för Kunskapsstråket. 

Fastigheten ligger inom Lunds medeltida stadskärna och kvarteret således inom 
riksintresseområde för kulturmiljövården (MK87). Planområdet ingår i del av 
känd, under mark dold, fast fornlämning. I uttrycket för riksintresset nämns 
specifikt olika byggnader för universitetet och det intellektuella livet, vilket är 
just det som planområdet omfattar nybyggnad av. 

Den aktuella platsen utgörs idag till större delen av asfalterad parkeringsyta. 
Planförslaget innebär att gamla Poliklinikens (Hus M:s) respektive 
Barnbördshusets (Hus O:s) baksidor kan byggas samman. Härigenom kan 
skapas en byggnad som annonseras mot såväl Allhelgona Kyrkogata som mot 
den plats i väster, där huvudentrén kommer att finnas. Föreliggande och 
tillkommande parkeringsbehov bedöms kunna hanteras inom kvarteret eller i 
närområdet. 

Det är kring kyrkan och universitet som Lund har växt fram. Byggnader för 
skola, utbildning och forskning i stadskärnan har ett stort allmänintresse för 
staden. Den rivning och påverkan på kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö, 
som kommer att bli en följd av planens genomförande, kompenseras med en ny 
byggnad och plats som vänder sig ut mot samhället – både genom sitt uttryck, 
kontakten med gatan och genom sin verksamhet. 

Föreslagen förtätning innebär negativa effekter på enstaka större träd, men 
möjliggör också utveckling av friytor från asfalterad parkeringsplats till mer 
grönskande trädgårdsmiljö. Sammantaget bedöms ett genomförande innebära 
utveckling och förnyelse av staden i linje med riksintresset för kulturmiljö. 

 

Planområdets area: ca 2 700 m2 
BTA offentlig service (skola, utbildning, forskning): ca 4 200 m2 
BTA kommersiell service (centrumändamål): Upp till 10 % av ovanstående m2 
Antal bil-/ cykelparkering inom planområdet: 15/ ca 300 
Inom angränsande universitetsområden, på ett avstånd av 500 m, ytterligare 
15 platser 
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Inledning 
Planens syfte  
Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva förtätning med ytterligare 
byggnader för skola och utbildning för vuxna samt forskning i norra delen av det 
kulturhistoriskt värdefulla och grönskande kvarteret Paradis. För en mer robust 
planläggning medges, förutom ovanstående användning, högst 10 % 
centrumändamål. Biltrafik kommer att angöra SamC från Allhelgona Kyrkogata. 

Förtätningen ska ligga i linje med stadens intentioner preciserade i 
ramprogrammet för Kunskapsstråket. SamC ska samspela och interagera med 
riksintresset kulturmiljö, befintlig omgivande bebyggelse samt gaturum, vilket 
ställer krav på skala, materialverkan och detaljering. Detaljplanen följer upp 
dessa förhållanden, men lämnar utrymme för vidare bearbetning och 
anpassning i kommande skeden. 

 
Planförfarande  
Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900. 
Standardförfarande tillämpas eftersom förslaget till detaljplan är förenligt med 
översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande samt inte bedöms vara 
av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Förslaget 
till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 

 

Planhandlingar  
- Plankarta med bestämmelser och illustration 
- Planbeskrivning 

Övriga handlingar  
- Undersökning om betydande miljöpåverkan  
- Barnchecklista 
- Förundersökning parkeringssituation, Trivector 2020-12-10 
- Byggnadsantikvarisk förundersökning Kirurgiska polikliniken 

Barnbördshuset inkl. bilaga och PM, Jais arkitekter, 2020-12-07 
- Markteknisk undersökningsrapport (MUR geoteknik och miljö), Ramböll, 

2020-03-13 
- Teknisk PM Geoteknik (TPM/Geo), Ramböll, 2020-03-13 
- Teknisk PM (TPM/Miljö), Ramböll, 2020-03-13 
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Plandata 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortofoto från 2019 med vita fastighetsgränser och det ungefärliga planområde utritat med röd, streckad linje. 
Källa kommunens intrakarta. 

Läge 
Planområdet är beläget söder om Helgonabacken och ansluter till Allhelgona 
Kyrkogata. Planområdet omfattar del av fastigheten Paradis 51, men också 
fastigheterna Helgonagården 2:9, Helgonagården 2:12 samt en mindre del av 
Innerstaden 2:1. 

Areal 
Planområdets yta uppgår till ca 2 700 m2. 

Markägoförhållande 
Fastigheten Paradis 51som utgör huvuddelen av planområdet ägs av Statens 
fastighetsverk. En mindre del av planområdet ingår i Innerstaden 2:1 som ägs 
av kommunen. 

Initiativtagare till planen och ärendegång 
Det är Akademiska Hus AB som äger byggnaderna och har tagit initiativ till 
planen. 

BR
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Medverkande i planarbetet 
Åsa Nyberg, Stadsbyggnadskontoret 
Christoffer Karlsson, Stadsbyggnadskontoret 
Fredrika Lönnaeus, Stadsbyggnadskontoret 
Maria Borisson Lindvall, Stadsbyggnadskontoret 
Fei Heinestam, Stadsbyggnadskontoret 
Madeleine Rosqvist, Stadsbyggnadskontoret 
Johanna Blixt, Tekniska förvaltningen 
 

Det byggnadsförslag som föranleder detaljplanen har tagits fram för 
Akademiska Hus av Jais arkitekter. 
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Tidigare kommunala ställningstagande 
Planuppdrag 
Byggnadsnämndens arbetsutskott fattade beslut om planläggning 2020-08-06. 

Översiktsplanering 
Aktuell översiktsplanering och länsstyrelsens granskningsyttrande ger stöd för 
planarbetet. Enligt översiktsplanen, ÖP 2018, ingår denna del av stadskärnan i 
befintlig, blandad bebyggelse med ytor för stadsliv och stadsintegrerat 
näringsliv. Platsen är också belägen strax intill ett stadsutvecklingsstråk längs 
spårvägen, vilket är gynnsamt för stadens utveckling. 

Program 
Den vision för staden som formuleras i ramprogrammet Kunskapsstråket stödjs 
av detaljplanens innehåll. 

Gällande detaljplaner  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gällande detaljplaners gränser markerade med rött; blått utgör fastighetsplan eller tomtindelning. 
Planområdesgränsen föreslås innefatta hela detaljplan 162 från 1917, så att denna släcks ut, samt mindre 
delar av detaljplan 437. Kommunens intrakarta 2020-12-08. 
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Större delen av aktuellt planområde utgörs av detaljplan 162 från 1917. 
Anledningen till att denna plan ännu gäller är att området undantogs från 
detaljplan 437 från 1984, som gäller för stora delar av fastigheten Paradis 
51/kvarteret. Att området undantogs under mitten av 1980-talet bedöms bero 
på universitetets planer på att bygga ut sin verksamhet inom fastigheten, varför 
marken inte kunde vara prickad. Redan då ville man således skapa beredskap 
för en utbyggnad av kvarterets institutioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inom den blå heldragna linjen gäller fortfarande detaljplan 162, medan för övriga delar av planområdet 
gäller detaljplan 437 som anger kvartersmark avsedd för allmänt ändamål (blått) eller allmän plats, dvs gata 
(vitt). Kommunens intrakarta 2020-12-08. 

 

Detta innebär att större delen av aktuellt planområde är planlagt som 
kvartersmark utan särskilda bestämmelser. Byggnaderna som kommer byggas 
mot omfattas av detaljplan 437 och däri ingående krav på hänsyn till 
kulturmiljövärden. Även för den mindre del av det framtida planområdet som 
ligger direkt mot Barnbördshuset (Hus O) gäller detaljplan 437, som anger 
allmänt ändamål, men utan byggrätt (prickmark). 

En mindre del av marken inom detaljplan 162 från 1917 utgör ändamålet gata. 
För att kunna släcka ut detaljplan 162, inkluderas även detta område.  
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Idag finns inga stadsplaner som har någon genomförandetid kvar. Inte heller 
bedöms detaljplan 437 ha någon genomförandetid kvar. 

Fastighetsplaner 
Inom planområdet finns ingen tomtindelning eller fastighetsplan; inte heller 
någon fastighetsindelningsbestämmelse. 
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Förutsättningar 
Markanvändning, bebyggelse och stadsbild 
Platsen utgör en del i Lunds innerstad, där just institutioner, offentliga 
byggnadsmiljöer och planteringar lyfts fram som karaktärsskapande. Kvarteret 
Paradis struktur är förenklat uppbyggd av handelsgårdar i väster och 
institutioner i parkmiljö i öster. Där dessa båda strukturer möts finns en ”söm” 
av småskaligare och ibland mer kompletterande funktioner, såsom gårdshus, 
uthus och toalettbyggnader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvarterets bebyggelse idag överlagrad av 1969 års registerkarta. Djupa, smala fastighete längs med 
Bredgatan möter den till ytan stora fastigheten med universitetsbebyggelse. I mitten av kvarteret och i norr är 
fastighetsbildningsmönstret småskaligare. 



FÖRUTSÄTTNINGAR SAMRÅDSHANDLING 
 PÄ 06/2020 

 

 

13 (42) 

 

Förtätning på en plats som huvudsakligen är avsatt för bilparkering förutsätter 
att parkering löses på andra platser – för att kommunens parkeringsnorm ska 
uppfyllas och bygglov kunna ges. Denna markparkering är avsedd för bilar som 
tillhör Universitetets personal. En parkeringsstudie visar att det finns utrymme 
för bilparkering inom kvarteret, men även inom mark som Universitetet förfogar 
över belägen på rimligt avstånd i angränsande kvarter. 

Det finns en markant nivåskillnad mellan Allhelgona Kyrkogata och de inre 
delarna av kvarteret.  

På parkeringen finns ett större päronträd och mindre plantering utmed 
Poliklinikens fasader. Platsen avgränsas till Allhelgona Kyrkogata med ett 
smidesstaket; något yngre än det vid Sandgatan, men i liknande utförande. 

En tillbyggnad till Poliklinikens ursprungliga volym är belägen där de nya 
lokalerna för SamC är avsedda att förverkligas. Tillbyggnaden har förvisso vissa 
kulturhistoriska värden, men kan inte betraktas som omistlig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platsen för förtätning utgörs till övervägande del av asfalterad bilparkering för Universitetets behov. Vy mot 
nordväst. 
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Vy mot sydost. Byggnaderna i bakgrunden föreslås byggas mot med nya lokaler som bättre kan möta 
verksamhetens behov av utåtriktad verksamhet, plats att mötas samt ökad grad av tillgänglighet. Den 
tillbyggnad som förutsätts rivas, är enligt den antikvariska förundersökningen från 1940-talet och syns till 
vänster om trapphuset mitt i bilden. 

 

Då befintlig bebyggelse som gränsar till planområdet, är från tidigare 
århundraden, finns det utmaningar att möta dagens krav på tillgänglighet. 

 

Historik och kulturmiljö 
 
Fastigheten ligger inom Lunds medeltida stadskärna och kvarteret således inom 
riksintresseområde för kulturmiljövården (MK87). Planområdet ingår i del av 
känd, under mark dold, fast fornlämning, vilket innebär att alla markingrepp 
enligt kulturmiljölagen kräver tillstånd av länsstyrelsen. I uttrycket för 
riksintresset nämns specifikt olika byggnader för universitetet och det 
intellektuella livet, vilket planområdet innefattar. Platsen utgör en 
karaktärsskapande del i Lunds bebyggelsemiljö, där just institutioner, offentliga 
byggnadsmiljöer och planteringar lyfts fram. 
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Riksintresse för kulturmiljövård  
Hela planområdet ingår i riksintresseområdet Lunds stadskärna (M:K 87). 
Planområdet berörs av ett flertal av riksintresseområdets uttryck, främst: 

- Det oregelbundna medeltida stadsplanemönstret med tillskott från 
senare tider, tomtstruktur och platsbildningar. 

- Domkyrkan, medeltida hus, stadsvallen och andra lämningar från 
medeltiden. 

- Olika byggnader för universitet och det intellektuella livet. 
- Bebyggelsens skala, volym och placering. 
- Gaturummens karaktär, platsbildningar och gårdsrummen. 
- Handels- och hantverksgårdar, bostäder och bebyggelseområden som 

visar levnadsförhållandena för särskilda sociala skikt vid olika 
tidpunkter. 

- Parker och planteringar, både inne i det medeltida stadsområdet och i 
zoner runt omkring, vilken dessutom präglas av många institutioner och 
av villabebyggelse. 

- Spår av gamla infartsvägar, gränser och andra markförhållanden i det 
som tidigare var obebyggda marker runt staden. 

Fornlämning  
Lunds stadskärna utgör fornlämning. Alla markingrepp kräver därför tillstånd 
från länsstyrelsen enligt 2 kap kulturmiljölagen. 

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

Bevaringsprogram 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartutdrag ur kommunens bevaringsprogram. Alla gaturum, platser och byggnader inom eller intill platsen är 
kulturhistoriskt värdefulla. Även större delen av grönskan har miljömässigt eller kulturhistorisk värde.  
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Samtliga till planområdet angränsande eller i planområdet ingående byggnader 
redovisas som kulturhistoriskt intressanta i bevaringsprogrammet för Lunds 
stadskärna. Byggnaderna utgör sådana särskilt värdefulla byggnader som avses i 
8 kap 13 § PBL, det vill säga byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett 
bebyggelseområde av denna karaktär. Även kvarterets grönska har miljömässigt 
eller kulturhistorisk värde. Kvarterets och fastighetens gränser, markerade med 
staket, murar och grönska mot omgivande stad, är betydelsefulla för att berätta 
om det  gamla lasarettsområdet som en sluten miljö, där passager skedde via ett 
portvaktshus. Även Universitetets verksamhet på platsen, var förr en mer sluten 
värld. Det aktuella järnstaketet i fastighetsgräns mot Allhelghona Kyrkogata, är 
något nyare än längs med Sandgatan, men av samma typ och utförande. 

Det är väsentligt att områdets slutna karaktär kan bibehållas tillsammans med 
de gröna och öppna rummen mellan byggnaderna. Växtligheten har lång 
kontinuitet på platsen, då grönskan hade funktionell betydelse i sjukhusmiljön. 
Byggnadernas arkitektur och detaljeringsnivå såsom mönstermurat tegel och 
blåst glas i fönster ger kvaliteter till platsen. Flera av byggnaderna är ritade av 
regionalt och nationellt kända arkitekter så som Helgo Zettervall, Axel Kumlien, 
Salomon Sörensen, Henrik Sjöström och Klas Anshelm. Gamla kirurgens fasad 
mot Sandgatan är speciellt värdefull i den tidigare sjukhusmiljön, medan västra 
delen av kvarteret i riktning mot Bredgatan innehåller många äldre 
gårdsmiljöer. 

 

Kulturmiljöprogram  
På grund av kvarterets historia och utveckling är kvarteret upptaget i 
Kulturmiljöprogrammet, ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan. 

 

Kulturhistoriskt intressant bebyggelse 
En byggnadsantikvarisk förundersökning har genomförts och utgör underlag till 
planarbetet. Denna förundersökning ger en tydlig bild av bebyggelsens 
kvaliteter och värden och återges därför inte närmare här. Huvuddelen av de 
kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna ligger utanför planområdet, men 
påverkas likväl då de kommer att byggas mot. 
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Till vänster karta som beskriver byggnaderna på lasarettsområdet vid det tidiga 1900-talet. Källa kommunens 
bevaringsprogram, hämtat 201212. Kvarteret har ännu inte utvidgats ut över Norra Vallgatan och 
Polikliniken är inte byggd. Till höger ett akvarellerat kopparstick av konstnär Andreas Arfwidsson (1786-
1831). Bilden är från en tidpunkt efter 1812 och skildrar Sandgatans sydligare gaturum samt den slutenhet 
som under tidigare århundraden har rått kring det aktuella kvarteret. Källa Alvin. 

Natur 

Biotopskydd  
Generellt biotopskydd gäller för allé, vilket i detta fall definieras som en- 
och/eller dubbelsidig trädrad med fem träd eller fler, vilka har en stamdiameter 
på 20 cm eller mer och/eller är äldre än 30 år. Inom planområdet utmed 
Allhelgona Kyrkogata står idag sex träd i rad av varierande art, storlek, ålder och 
vitalitet. Huruvida dessa träd omfattas av biotopskydd avgörs av länsstyrelsen. 

Naturvärdesinventering Lunds stad  
Inom planområdet finns inga naturvärden utpekade i den övergripande 
naturvärdesinventering för Lunds stad som togs fram i samband med det nya 
grönprogrammet. Däremot har östra delen av kvarteret Paradis klassats med 
klass 4 (visst naturvärde för parkmiljö med äldre lövträd och buskar och alléer). 
I nära anslutning till planområdet finns UB-parken med klass 2 (högt 
naturvärde). Värdena består i huvudsak av parkmiljö med äldre träd och alléer, 
där flera skyddsvärda naturvårdsarter finns noterade. 
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Grönprogram  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Grönprogrammet ligger kvarteret Paradis mellan större utpekade områden såsom Lundagård i söder och 
UB-parken respektive Allhelgona kyrkotomt i norr. I själva kvartert är enbart ett smalt stråk utmed 
Sandgatan och en mindre yta i riktning västerut klassificerade. Planområdet med omgivningar är markerat 
med svart cirkel. Källa Lunds kommun. 

 

Planområdet i sig är inte utpekat i Lunds kommuns grönprogram, men det 
angränsar till ett definierat grönstråk. Grönskan inom kvarteret Paradis hjälper 
till att stärka detta befintliga stråk- både rekreativt och biologiskt. 

 

Grönstruktur och offentliga rum  
Topografi och vegetation  
Inom planområdet finns en uttalad topografi, som stämmer med det fall som 
sker från norr till söder inom staden generellt. Mellan Barnbördshuset (Hus O) 
och Polikliniken (Hus M) finns en markant nivåskillnad. Allhelgona Kyrkogata 
ligger vid planområdet på en nivå av ca 53 m.ö.h. medan marknivån på det 
tidigare Barnbördshusets södra sida uppgår till ca 51,5 m.ö.h. På denna plats 
fanns en gång stadsvallen. 

Vegetation finns främst i fastighetsgräns mot gata, i västra delen av planområdet 
samt i form av rabatter och buskar nära husgrund. Det finns även enstaka 
solitärträd inom planområdet som kommer att påverkas av planförslaget, främst 
ett gråpäronträd och en avenbok. 
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Friytor och rekreation 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvarteret Paradis har närmast en känska av brittisk universitetsmiljö genom gränser, täthet av institutioner, 
grönska och folkliv. Kvarteret är tillgängligt för alla men fleratalet av de människor som rör sig i miljön har 
givetvis koppling till universitetet. Såsom Lunds innerstad i stort sluttar marken tydligt mot söder. Gräsytor 
och träd ger välbehövlig svalka och skugga till kvarteret. Bilden visar en plats i kvarterets inre. Foto Åsa 
Nyberg. 

 

Kvarteret Paradis utgör idag en slags öppen trädgård som används främst av 
studenterna, men som är tillgänglig för alla. 
 

Service 
Offentlig service  
Planområdet ligger i stadskärnan med god tillgång till offentlig service. 

 

Kommersiell service  
Planområdet ligger i stadskärnan med god tillgång till även kommersiell service. 
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Trafik och gator  

Gatunät, angöring och in-/utfarter  
Allhelgona Kyrkogata är en av Lunds huvudgator och löper längs med 
planområdets norra sida.  

Där parkeringen är kopplad till Allhelgona Kyrkogata finns en öppning i 
smidesstaketet. Denna öppning utgör angöringspunkt till planområdet och 
kvarteret från norr. Längre österut finns ett trafikljus med omfattande cykel- och 
gångtrafik som korsar Allhelgona Kyrkogata i nord-sydlig riktning (Valvet). 

Kollektivtrafik 

Stadsbusslinje 7 trafikerar Allhelgona Kyrkogatan och hållplatsen Biskopshuset 
är belägen direkt norr om planområdet. 

Gång-, cykel- och motortrafik 
Allhelgona Kyrkogata trafikeras normalt sett av 9 000-10 000 
motorfordon/dygn enligt kommunens mätningar. Den senaste trafikmätningen, 
utförd 2018, visar dock på ett betydligt lägre flöde om 4 400 motorfordon/dygn. 
Detta bedöms dock vara en avvikande mätning och bero på störningar från 
anläggandet av spårvägen.  

Det finns ett intensivt flöde av cyklister och gående genom kvarteret Paradis. 

Parkeringsnorm och parkering 

Planområdet omfattas av kommunens parkeringsnorm. 

Idag finns 54 personbilsplatser för de som har behörighet/parkeringstillstånd 
på den parkeringsyta som är avsedd att bygga om. Under planarbetet har tagits 
fram en förundersökning av den parkeringssituation som uppstår när flertalet 
av dessa platser försvinner och det även – på grund av förtätningen - tillkommer 
behov av fler parkeringsplatser.  

I närområdet uppskattas antalet lediga bilplatser till drygt 70 stycken. 
 
Teknisk försörjning  
Dagvatten  
Planområdet ligger inom VA SYDs verksamhetsområde för dagvatten och ingår i 
huvudavrinningsområdet Höje å, men också i delavrinningsområde K1 som är 
det till ytan största inom staden.  

Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram Dagvattenplan för Lunds 
kommun. Enligt Åtgärdsplan för dagvatten ligger planområdet i ett 
avrinningsområde som i samband med framförallt kraftiga sommarregn och 
snösmältning, orsakar erosionsproblem i Höje å. Höje å är 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 
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status 2027. Den kemiska ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) är däremot 
bedömd som god. 

Planområdet ingår också i ett så kallat båtnadsområde (skapat efter år 1920), 
vilket innebär att platsen ingår i ett område som har ökat i värde genom 
utdikning. 

 

Markens beskaffenhet  
Jordartsbedömning och -analys redovisar att marken huvudsakligen utgörs av 
fyllning ovanpå lermorän. Lermoränen har på sina ställen inslag av sand. 
Utfyllnadsmaterialet är en blandning av mulljord, sand och lermorän, ibland 
med inslag av tegel. Utfyllnadsdjupet uppgår till ca 1-1,5 m. Lermorän finns till 
ett djup av ca 5 m under befintlig marknivå, medan inslagen av sand ligger 
närmare markytan. Ingen kontakt med berg har påträffats inom 
undersökningsområdet. 

Det har tidigare förekommit hantering av miljöfarliga ämnen inom kvarteret. I 
den marktekniska undersökningsrapporten bedöms utifrån historisk 
inventering, syn- och luktintryck i fält samt analys av borrprover inte föreligga 
risk för specifika föroreningar. Inom stadsmiljö finns dock alltid en viss risk för 
markföroreningar från diffusa utsläpp, tillförda utfyllnadsmassor eller spill. 

Grundvatten har uppmätts på djup mellan ca 3,0-1,5 m under befintlig markyta, 
vilket motsvarar nivåer mellan +49,7 och +51,6. Grundvattennivån kan 
förväntas variera med årstid och nederbörd. 

Vatten och spillvatten  
Planområdet ligger inom VA SYDs verksamhetsområde för dricks- och 
spillvatten. I kvarterets kringliggande gator finns ledningar för vatten och 
avlopp samt tillhörande anslutningspunkter och brunnar.  

Övriga ledningar  
Ledningar för fjärrvärme finns på kvarterets alla sidor, förutom i norr. Inom 
planområdet finns även ledningar för el och fiber. 

Renhållning  
Lunds renhållning tillsammans med Akademiska Hus och Lunds universitet 
undersöker möjliga placeringar av miljöhus i norra respektive södra delen av 
kvarteret.  

Hälsa och säkerhet  

Buller 
Eftersom planområdet gränsar till Allhelgona Kyrkogata som även har busstrafik 
är platsen bullerstörd. De värden som förelåg 2016 finns redovisade i 
kommunens intrakarta. 
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Bullernivåer enligt kommunens intrakarta 2021-04-08. 

Luft 
Miljökvalitetsnormerna, MKN, 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. 

Markradon  
Planområdet klassificeras som ett normalriskområde, detta är baserat på 
markmiljöutredningen. Utförda markradonmätningar tyder på radonhalter inom 
normalriskintervallet. Halten kan dock variera och vara högre vid annan årstid 
eller när grundvattennivån är lägre, exempelvis under torra perioder eller efter 
dränering. 

Förorenad mark 
Det har tidigare förekommit hantering av miljöfarliga ämnen inom kvarteret. I 
den marktekniska undersökningsrapporten bedöms dock utifrån historisk 
inventering, syn- och luktintryck i fält samt analys av borrprover inte föreligga 
risk för specifika föroreningar. Inom stadsmiljö finns dock alltid en viss risk för 
markföroreningar från diffusa utsläpp, tillförda utfyllnadsmassor eller spill. 

Översvämning och skyfall  
Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram Översvämningsplan för 
Lunds kommun. Lunds kommuns översvämningskartering från 2016 visar att 
det inte finns någon översvämningsyta i dagsläget inom planområdet men att 
det går ett skyfallsstråk i Allhelgona kyrkogata där vattnet rör sig västerut.   

Räddning 
Planområdet ligger inom normal insatstid. 
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Undersökning om planen kan medföra en betydande miljöpåverkan 
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.  

I uttrycket för riksintresset MK87 nämns specifikt olika byggnader för 
universitetet och det intellektuella livet, vilket aktuell detaljplan utvecklar. 
Platsen utgör en karaktärsskapande del i Lunds bebyggelsemiljö, där just 
institutioner, offentliga byggnadsmiljöer och planteringar lyfts fram, men 
används idag för bilparkering på huvudsakligen asfalterad mark – något som ett 
plangenomförande kommer att förändra.  

Förtätning innebär generellt fler trafikanter, men då läget är centralt och det är 
en bilparkering som bebyggs lär inte denna förtätning öka biltrafiken – möjligen 
förändra bilisternas val av färdväg och flytta på problemet. Förtätning innebär 
också generellt hushållning med mark och resurser. Viss negativ påverkan inom 
ett område, kan med andra ord innebära fördelar inom ett annat område och 
med hänsyn till stadens utveckling i stort, vara positiv. 
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Planförslag 
Övergripande karaktär och disposition  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Situationsplan Akademiska Hus och Jais arkitekter. 

Planförslaget utgår från behovet av en gemensam byggnad för 
samhällsvetenskapliga fakulteten, SamC. Planförslaget innebär att gamla 
Poliklinikens (Hus M:s) respektive Barnbördshusets (Hus O:s) baksidor byggs 
samman, genom den av detaljplanen tillkommande byggrätten. Härigenom 
skapas en byggnad som annonseras genom öppenhet mot Allhelgona Kyrkogata 
i norr respektive entréplatsen framför byggnadens huvudentré i väster. 
Terrängen utnyttjas för att skapa en suterrängvåning, avsedd för 
teknikutrymmen och sekundära funktioner med behov att nås från Allhelgona 
Kyrkogata. Härigenom kan god kontakt mellan gatan och byggnadens 
utåtriktade verksamhet säkerställas, vilket kommer att bidra till ett mer levande 
gaturum. 
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Markanvändning, bebyggelse och stadsbild  
Planen innebär att mark kommer att kunna bebyggas med lokaler i upp till fyra 
våningar avsedda framför allt för utbildning. En mindre andel av lokalerna kan 
komma att innehålla centrumverksamhet, om behov skulle uppstå. För 
byggrätten föreslås därför två användningar (4 kap. 5 § 3 PBL): 

- C med preciseringen ”Centrumändamål i högst 10 % av BTA (bruttoarea)” 
respektive 

- S med preciseringen ”Skola och utbildning för vuxna samt forskning i 
minst 90 % av BTA ”. 

En entréplats – eller – trädgård för folkliv, viss angöring och parkering kommer 
att koppla det inre av kvarteret Paradis till gaturummet. Det staket som finns ska 
omhändertas och återuppföras i kvartersgräns, där det inte hindra framtida 
transporter. Eftersom platsen/trädgården kommer att bli en alternativ entré för 
oskyddade trafikanter som kommer från norr behöver siktförhållandena 
studeras i samband med gestaltning av utemiljön. Staketet kan vara ett sätt att 
styra oskyddade trafikanter och därigenom öka tryggheten, vilket är ytterligare 
ett skäl till att återanvända det. 

Träden längs med gatan kan till övervägande del behållas, men vissa träd kan 
komma att behöva stammas upp, för att inte komma i konflikt med inlastning 
och renhållningsfordon. 

Skydd och hänsyn till/utveckling av kulturmiljö  
Arkeologisk förundersökning ska utföras. 

Byggrätten för skola och utbildning för vuxna samt forskning innebär en 
utveckling av den del av riksintresset som omfattar byggnader för universitet 
och det intellektuella livet. Byggnadsvolymen begränsas av detaljplanen för att 
bättre ansluta mot intilliggande byggnader. Det översta våningsplanet kan – i 
likhet med omkringliggande bebyggelse – inte bebyggas till en lika stor yta som 
bottenplanet. Detta syftar till att uppnå ett varierande taklandskap samt 
utblickar mellan byggnadskroppar, vilket också innebär att skalan bryts ner (4 
kap 11 § PBL). 

I det fortsatta planarbetet ska utbredningen och orienteringen av byggnadens 
fjärde våning studeras mer i detalj och slås fast huruvida denna övre volym ska 
orienteras mot gatan i norr (alternativ A) eller platsen i väster (alternativ B). 
Plankartan medger båda möjligheterna; vilka närmare redovisas i nedanstående 
visualiseringar. 

För SamC ställs ett antal utformningskrav för att anpassa den nya byggnaden till 
den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen. Dessa bestämmelser (f1-f4) rör val 
av material och färgsättning (4 kap 16 § PBL). 
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Bestämmelsen ”Tillkommande fasader ska ha ljus materialpalett och 
färgsättning” syftar till att ny byggnaden ska ansluta kulör- och materialmässigt 
till Barnbördshuset, kontrastera mot Polikliniken samt eftersträva ett ljusare 
och mer inbjudande uttryck till gatumiljön. En vit – i egenskap av kritvit – miljö 
avses dock inte, utan skulle vara olämplig. 

För smidesstaketet införs en bestämmelse i plankartan som syftar till att 
staketet ska bibehållas i gräns mot gata, men delvis kan få förändrad placering 
med anledning av de nya angöringsförhållandena. 
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Alternativ A; högdel orienterad mot Allhelgona Kyrkogata. Visualisering Jais arkitekter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativ B, högdelen orienterad mot platsen/trädgården i väster. Akademiska Hus, visualisering Jais 
arkitekter. 
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Alternativ A; högdel orienterad mot Allhelgona Kyrkogata. Akademiska Hus, visualisering Jais arkitekter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativ B, högdelen orienterad mot platsen/trädgården i väster. Akademiska Hus, visualisering Jais 
arkitekter. 
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Alternativ A, högdel orienterad mot Allhelgona Kyrkogata. Akademiska Hus, visualisering Jais arkitekter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativ B, högdelen orienterad mot platsen/trädgården i väster. Akademiska Hus, visualisering Jais 
arkitekter. 
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Alternativ A, högdel orienterad mot Allhelgona Kyrkogata. Akademiska Hus, visualisering Jais arkitekter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alternativ B, högdelen orienterad mot platsen/trädgården i väster. Akademiska Hus, visualisering Jais 
arkitekter. 
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Alternativ A, högdel orienterad mot Allhelgona Kyrkogata. Akademiska Hus, visualisering Jais arkitekter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alternativ B, högdelen orienterad mot platsen/trädgården i väster. Akademiska Hus, visualisering Jais 
arkitekter. 
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Grönstruktur och offentliga rum  

Grönområde, park och vegetation 

Att kunna röra sig mellan institutionerna eller ta en paus mellan föreläsningarna 
i detta grönskande kvarter är en kvalitet som behöver bevaras och utvecklas i 
samband med aktuell planläggning. Mellan Gamla köket och SamC ska därför en 
öppen, inbjudande och grönskande plats anläggas, vilken ska avspegla det 
aktuella kvarterets namn. 

Härigenom kan den karaktärsskapande grönskan i kvarteret Paradis signaleras 
även norrut mot Allhelgona kyrkogata för att bjuda in, bidra till närrekreation 
samt länka till parkmiljön vid UB1 och Allhelgonabacken. 

Flertalet större träd kommer att kunna bibehållas och är viktiga i gestaltningen 
av detta nya trädgårdsrum. Dessa träd, i detaljplanens västra del, har fått skydd 
(n1), vilket säkerställer den grönskande karaktären även för framtiden. 

Två till tre träd kommer att påverkas av den föreslagna byggrättens utbredning. 
Dessa är ett gråpäronträd, en större avenbok samt ett av träden i raden utmed 
gatan. Hänsyn tas till detta tredje träd genom att dra tillbaka byggrätten i mötet 
med Poliklinikens fasad, vilket även kan gynna sikt och kulturmiljöförhållanden. 

Som kompensation för de två-tre träd som går förlorade ska minst två nya, 
större träd planteras i samband med förtätningen. Ett större träd innebär ett 
stamomfång på ca 20-30 cm vid planteringstillfället. Det vore gynnsamt för 
miljön att välja träd som med tiden får en utbredd krona och kan addera skugga 
och volym på platsen. 
 

Trafik och gator 

Gatunät, angöring och in-/utfarter 
All angöring kommer att ske via Allhelgona Kyrkogata, vilket kommer att 
påverka busshållplatsen, då in- och utfart för inlastning samt renhållningsfordon 
kräver utrymme och sikt. 

Kollektivtrafik 
Hållplatsläget för lokalbusstrafik kommer att behöva justeras på Allhelgona 
Kyrkogatas södra sida.  

Gång-, cykel- och motortrafik 

Inga större förändringar mot idag. 
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Parkeringsnorm och parkering  

Gällande parkeringsnorm ska tillämpas. En tillkommande yta på 4 200 m2 
genererar ungefär 30 parkeringsplatser för bil. Till bilplatserna kommer ett 
större antal cykelparkeringsplatser, inklusive platser för lådcyklar att kräva 
utrymme i anslutning till SamC. Förtätningen innebär krav på ca 210–378 
cykelparkeringsplatser. 

En förutsättning för planarbetet är den parkeringsutredning som redovisar hur 
både befintliga platser och tillkommande parkeringsbehov kan hanteras på ett 
sätt som stämmer med normens intentioner, platsen och samhällsutvecklingen. 
Parkeringsutredningen visar översiktligt att det finns möjlighet att lösa behovet 
av bilparkering inom kvarteret eller i angränsandes kvarter. På den obebyggda 
ytan förutsätts ca 15 bilplatser finnas kvar, vilka ska integreras i den framtida 
trädgårdsmiljön. Möjlighet till tillgänglighetsanpassad bilparkering, med ett 
avstånd på högst 25 m till entré, finns.  

Övrigt behov av bilparkering föreslås lokaliseras till andra delar av fastigheten 
eller annan plats inom Akademiska Hus förvaltning och på ett avstånd av 500 m. 

I det fortsatta planarbetet kommer en gestaltning av utomhusmiljön att 
vidareutvecklas av Akademiska Hus. 
 

Teknisk försörjning  

Geoteknik, grundläggning 
Val av grundläggning är ännu inte beslutad, men utredningarna visar att 
långsträckta grundsulor av betong alternativt kantförstyvad platta på mark 
bedöms vara rimliga alternativ. 

El 
Finns i anslutande gator och inom angränsande kvarter. 

Vatten och spillvatten 
Kapaciteten bedöms preliminärt vara tillräcklig för aktuell utbyggnad. 

Dagvatten 
Fördröjning av dagvatten kommer att behöva ske inom planområdet för att inte i 
onödan belasta ledningarna. Detta kan ske på olika sätt och olika lösningar 
behöver prövas inom ramen för projektet. 

För att ansluta till Universitetsplatsen, underlätta för infiltration samt som 
anpassning till kulturmiljön rekommenderas platsen att få en beläggning av – i 
huvudsak -stenmjöl. Krav ställs i detaljplanen på att minst 60 % av marken ska 
medge infiltration (4 kap 10 § PBL). 

En dagvattenutredning inklusive studier av skyfall ska föreligga innan 
detaljplanen tas upp till granskning. 

 



PLANFÖRSLAG SAMRÅDSHANDLING 
 PÄ 06/2020 

 

 

34 (42) 

 

Renhållning 
Miljörum med angöring från Allhelgona Kyrkogata ingår i skisserna för SamC. 
Placering av miljöhus i övriga delar av kvarteret har varit en relativt omfattande 
del inom aktuellt planarbete. Förslag på lösningar finns med alternativa lägen 
för en byggnad i norra och en i södra delen av kvarteret. 

Övriga ledningar 
Den planerade byggnaden förutsätt kunna anslutas till övrigt ledningsnät (bland 
annat fiber). 

 

Hälsa och säkerhet 
Markradon 

Bestämmelse avseende radonsäker byggnadskonstruktion ingår i plankartan. 

Räddning 
SamC kommer att ligga inom normal insatstid och förutsättningarna på platsen 
bedöms vara gynnsamma för uppställning av höjdfordon och släckbil. 

 

Avvägning mellan motstående intressen 
Det är kring kyrkan och universitet som Lund har växt fram. Byggnader för 
skola, utbildning och forskning i stadskärnan har ett stort allmänintresse för 
staden och ingår som en del i riksintresset. Den aktuella platsen i kvarteret är 
redan idag vikt för motsvarande ändamål.  

Den rivning och påverkan på kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö, som 
kommer att bli en följd av planens genomförande, kompenseras med en byggnad 
och plats som också vänder sig ut mot samhället – både genom sitt uttryck, 
kontakten med gatan och med sin verksamhet.  

Föreslagen förtätning innebär negativa effekter på enstaka större träd, men 
möjliggör också utveckling av friytor från asfalterad parkeringsplats till mer 
grönskande trädgårdsmiljö. Genom krav på skydd av återstående större träd och 
infiltration av marken i detaljplanen samt krav på kompensation med nya träd i 
exploateringsavtalet bedömer Stadsbyggnadskontoret att de gröna kvaliteterna i 
stadsrummet kommer att tas till vara och utvecklas på ett rimligt sätt. 

Sammantaget bedöms ett genomförande innebära utveckling och förnyelse av 
staden i linje med riksintresset för kulturmiljö. 
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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). 

Ändrad lovplikt  
Marklov krävs för med egenskapen n markerade träd och mark. 

Avtal  
Exploateringsavtal kommer att behöva upprättas innan detaljplanen antas. Detta 
kommer bland annat att behöva reglera kostnader för flytt av busshållplats samt 
kompensation för de två-tre träd som går förlorade i samband med förtätningen.  

Tillståndsprövning och dispenser  
Tillstånd för ingrepp i fornlämning söks av fastighetsägaren eller dess 
företrädare. 

Ansökan om dispens från biotopskyddet görs av fastighetsägaren eller dess 
företrädare. Det är länsstyrelsen som avgör huruvida dispens medges eller inte. 
På grund av långa handläggningstider är det lämpligt att denna ansökan sker 
inför granskning av detaljplanen. 

Tekniska och ekonomiska åtgärder 
Det åligger planintressenten att bekosta de tekniska och ekonomiska åtgärder 
som blir en följd av detaljplanen. Ett plangenomförande kommer att påverka 
gatumiljön och en busshållplats i Allhelgona Kyrkogata kommer att behöva få en 
annan placering. Ombyggnad av större eller mindre delar av gatan kommer 
således bli aktuell; likaså flytt/omläggning av ledningar. 
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Konsekvenser 
Konsekvenser för fysisk miljö 
Planansökan redovisade en tillbyggnad på ca 3 200 kvm BTA fördelat på 3-4 
våningar. Samrådshandlingen möjliggör en byggnad i delvis hela 4 våningar 
samt en uppskattad BTA på mer än 4 000 m2.  Volymstudierna redovisar, att när 
våning 4 orienteras mot väster som i alternativ B blir resultatet en nättare volym 
och en något mindre byggnad, vilket bedöms vara välgörande för 
omkringliggande stadsmiljö. Denna placering möjliggör ett mer varierat uttryck i 
gatubilden, något mindre skala samt mindre skugga på angränsande gångbana. 
Att byggnadens högdel är samordnad med huvudentréns läge i väster är också 
logiskt. När förplatsen mellan SamC och Gamla köket får ny gestaltning innebär 
en samordnad placering av översta våningsplanet och huvudentrén att den 
inbjudande gesten till kvarteret förstärks. 

Att en befintlig parkeringsplats till stora delar tas i anspråk för förtätning 
medför att dessa platser behöver finnas på annan plats i närområdet. Detta kan 
innebära att söktrafiken i närområdet ökar. 

Kulturhistoriskt intressant bebyggelse/miljö 

Riksintresse och kulturmiljö 
Uttryck för riksintresset som beskriver stadssiluetten samt den skandinaviska 
bebyggelsetraditionens småskaliga respektive mer storstadsmässiga bebyggelse 
bedöms inte vara lika berörda som övriga uttryck, då det finns avstånd till 
småskaligare bebyggelse, korsvirke och mer urbant gestaltad sen 1800-tals och 
tidig 1900-tals arkitektur av mer profan karaktär. 

Ett plangenomförande skulle innebära att möjligheterna att utveckla 
universitetet som en del av stadskärnan förbättras. Genom satsningen på SamC 
förankras universitetets utveckling inom stadskärnan, vilket ger motvikt till den 
utflyttning av institutioner som pågår parallellt. 

Ett plangenomförande stärker riksintresset för kulturmiljö genom att möjliggöra 
utveckling av lokaler för Universitetet och det intellektuella livet samt 
trädgårdsmiljön i kvarteret. Nybyggnad på platsen ger möjlighet att lösa 
tillgänglighetsfrågorna på ett varsamt sätt. 

Risk finns dock för negativ påverkan på befintlig kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelsemiljö, varför antikvarisk expertis fortsatt behövs inom projektet. Att 
möjliggöra för nya funktioner och högre grad av tillgänglighet även i de gamla 
lasarettsbyggnaderna bedöms emellertid bra för att uppnå en levande 
kulturmiljö. 

Poliklinikens tillbyggnad mot väster från mitten av 1940-talet, som med 
nödvändighet behöver rivas vid ett plangenomförande, har visserligen ett 
kulturhistoriskt intresse, men bedöms inte vara omistlig. 
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Med tanke på grönskans historiska betydelse i kvarteret skulle tillägg  i form av 
vertikal grönska, grönska på tak eller takterrass kunnat bidra positivt till 
karaktären. För att kompensera för de ingrepp i den kulturhistoriskt värdefulla  
trädgårdsmiljön som förtätningen innebär kommer krav på återplantering att 
ställas i exploateringsavtal.  

Sammantaget bedöms inte planförslagets genomförande medföra någon 
betydande negativ påverkan på riksintresset, utan snarare stärka detsamma. 

Skyddade områden 
Det är troligt att träden i gatulinjen omfattas av biotopskydd. Flera av dem kan 
vara kvar genom att den tillkommande byggrätten är tillbakaskjuten från 
kvartersgränsen, men träden behöver skyddas under byggtiden och deras 
förutsättningar behöver förbättras i samband med markarbetena så att de 
fortsatt kan vara en tillgång i gaturummet. Trädet längst i öster är tveksamt 
huruvida detta kan stå kvar eller inte. En tillbakaskjutning av byggrätten i detta 
läge skulle öka förutsättningarna för trädets fortlevnad. 

Stadsbild 
Lunds stadskärna präglad av Universitetet, skulle förstärkas av ett 
plangenomförande; likaså det under senare år definierade Kunskapsstråket.  
Trots områdets grönskande prägel och dess historia med omfattande odling av 
mullbärsträd, är platsen inte upptagen i kommunens aktuella grönprogram från 
2020. Troligen för att detta är en verkligt urban plats som även om den 
innehåller grönskande miljöer, främst är ägnad Universitetets syften. Kvarterets 
trädgårdskaraktär och möjligheten att nu förtydliga denna – även i norr – skulle 
kunna förstärka gröna stråk från Lundagård i söder till lasarettsområdet (SUS) 
respektive Sölvegatan norrut. För att uppnå detta krävs kompensation för de 
träd, vilka som en följd av förtätningen behöver fällas, vilket kommer följas upp i 
exploateringsavtal. Det krävs också att mellanrummet mellan Gamla köket och 
SamC medvetet gestaltas som en trädgårdsmiljö – inte en öppen torgplats. 
Dialog med beställaren förs kring dessa frågor och ett förslag till lösning 
kommer att utvecklas till granskningsskedet. 
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Mikroklimat  
Den föreslagna bebyggelsens skuggning har studerats. Studierna illustreras i 
nedanstående bilder från Akademiska Hus och Jais arkitekter. 



KONSEKVENSER SAMRÅDSHANDLING 
 PÄ 06/2020 

 

 

39 (42) 

 



KONSEKVENSER SAMRÅDSHANDLING 
 PÄ 06/2020 

 

 

40 (42) 

 

 

 

 

  



KONSEKVENSER SAMRÅDSHANDLING 
 PÄ 06/2020 

 

 

41 (42) 

 

Grönstruktur och offentliga rum 
Det är inte oproblematiskt att förtäta då viss grönska kommer att behöva tas 
bort, men då denna förtätning huvudsakligen tar asfalterad mark (avsedd för 
bilar) i anspråk är det Stadsbyggnadskontorets bedömning att utvecklingen som 
helhet är positiv för både kvarteret och staden. Det är emellertid en 
förutsättning att ny grönska tillförs platsen, där så är möjligt, för att bibehålla 
och utveckla den ”paradisiska” karaktären. Med fler människor i kvarteret 
kommer slitaget på återstående friytor att öka, vilket ställer krav på både 
nyplantering, utförande och underhåll. 

 

Natur och biologisk mångfald 
De träd som kommer att behöva fällas kan med fördel tas till vara inom 
kvarteret. Det finns många goda exempel på sådan användning av äldre, fällda 
stockar som genom sin skulpturala form och biologiska mångfald blir ett tillskott 
i park- och trädgårdsmiljöer. 

 

Miljökvalitetsnormer 

Luftkvalitet 
Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom planområdet. Det 
eventuella trafiktillskott som ett plangenomförande innebär bedöms inte 
förändra nivåerna för befintlig bebyggelse till det sämre. 

Vattenkvalitet 
Ett genomförande av detaljplanen och föreslagna åtgärder bedöms leda till att 
möjligheterna att uppnå MKN för vatten inte försämras. Bedömningen baseras 
på att planområdet idag utgörs av en asfalterad parkeringsplats, som kommer 
att ersättas av takytor och markytor med viss genomsläpplighet, vilket i regel 
minskar föroreningsbelastningen. 

Dagvatten 
Nybyggnationen kommer att medföra att regnvatten lokaliseras till andra 
platser än idag. Genom vegetativa tak på nybyggnad kan behovet av ytor på 
mark för dagvattenfördröjning minskas. Dagvattenmagasin under mark 
förutsätter grävning, vilket kan påverka behovet av och kostnader för arkeologi. 
Att markytor är genomsläppliga – istället för som idag asfalterade -  är en god 
princip och regleras inom del av planens friyta, vilket är positivt för möjligheten 
till infiltration och fördröjning. 

Resultat och konsekvenser av flöden, fördröjning och rening som framkommer i 
den kommande dagvattenutredningen samt de åtgärder som krävs för att 
hantera detta, kommer att redovisas inför granskning. 
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Konsekvenser för hälsa och säkerhet  

Buller 

Busstrafik som kan komma att bullermässigt påverka innanförliggande rum, 
vilket är möjligt att hantera genom byggnadens utformning. Aktuell användning 
(C och S) och det faktum att byggrätten utgörs av nybyggnation, gör att en 
specifik bestämmelse för buller bedöms vara överflödig. 

Markradon  
Behovet av radonskydd hanteras av bestämmelse, i enlighet med utredning. 

Förorenad mark 
Den miljötekniska markundersökningen ger inga indikationer på att 
saneringsåtgärder kommer att krävas för att kunna genomföra planen. 

Skyfall och översvämning 
Då byggrätten  är placerad huvudsakligen inom idag hårdgjorda ytor bedöms 
påverkan på skyfall och översvämning vara försumbar. Däremot finns 
möjligheter att förbättra förutsättningarna för marken söder om planområdet 
genom medvetna val vid planens genomförande. Något som kan vara av intresse 
för såväl fastighetsägare, förvaltare som stad. 

Sociala konsekvenser 

Barnperspektiv  
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet, då 
närliggande bostäder saknas och få barn bedöms röra sig inom kvarteret. 

Service  
Planförslagets påverkar inte behovet av service i någon större utsträckning, men 
då en mer utåtriktad verksamhet eftersträvas av institutionen, kan ett 
genomförande bidrar till en typ av öppenhet gentemot samhället genom 
föreläsningar och liknande, vilket utgör en slags service. 

Tillgänglighet  
Genomförande av planen innebär att kravet på god tillgänglighet och 
användbarhet för funktionshindrade kan uppnås och dessutom förbättras i 
intilliggande lokaler utanför planområdet. Hur kraven på tillgänglighet i detalj 
kommer att tillgodoses redovisas i samband med byggnads- och 
markprojekteringen och avgörs därmed vid kommande bygglovsprövning.  

STADSBYGGNADSKONTORET I LUND 

 

Ole Kasimir   Åsa Nyberg 

Planchef   Planarkitekt 
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