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1. Detaljplan för Tegelbruket 2 och 4 samt del
av Tegelbruket 3 m.fl. i Lund, Lunds kommun Samrådshandling
Dnr BSL 2017/0411

Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av Byggnadsnämnden upprättat
planförslag med syftet att möjliggöra ny bostadsbebyggelse med
studentbostäder och tillhörande funktioner på fastigheterna Tegelbruket 2
och 3 samt ny bostadsbebyggelse och viss del kommersiella lokaler på
fastigheten Tegelbruket 4. Byggnadsnämnden har beslutat att skicka ut
detaljplan för Tegelbruket 2 och 4 samt del av Tegelbruket 3 m fl i Lund,
Lunds kommun för samråd.

Beslutsunderlag
BN Underrättelse-Samråd 2017-04-06 Dpl för Tegelbruket 2 och 4 samt
Tegelbruket 3 m.fl. - Nämnder
BN Planbeskrivning 2017-03-10 Dpl för Tegelbruket 2 och 4 samt del av
Tegelbruket 3 m.fl
BN Plankarta med planbestämmeler och illustration 2017-03-10 Dpl för
Tegelbruket 2 och 4 samt del av Tegelbruket 3 m.fl
BN Beslut 2017-03-23 § 53 Dpl för Tegelbruket 2 och 4 samt del av
Tegelbruket 3 m.fl
BN Tjänsteskrivelse 2017-03-10 Dpl för Tegelbruket 2 och 4 samt del av
Tegelbruket 3 m.fl
BN Tjänsteskrivelse 2017-03-10 Dpl för Tegelbruket 2 och 4 samt del av
Tegelbruket 3 m.fl

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att

som eget yttrande överlämna Detaljplan för Tegelbruket 2 och 4
samt del av Tegelbruket 3 m.fl. i Lund, Lunds kommun
Tjänsteskrivelse 2017-05-17

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden

Barn- och skolnämnd Lunds stad
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2. Yttrande över motion från SD om
handlingsplan för särbegåvade elever
Dnr BSL 2017/0289

Sammanfattning
Christoffer Brinkåker, ledamot SD Lunds kommunfullmäktige, har den 9
mars 2017 lämnat en motion om handlingsplan för särbegåvade elever till
Lunds kommunfullmäktige. Motionen föreslår att Lunds kommun tar
fram ett förslag till handlingsplan för identifiering av och anpassning av
arbetsmetoder för särbegåvade elever i grundskolan.
SKL har tagit fram en sådan arbetsplan tillsammans med sju kommuner.
Skolverket har omfattande material kring elever med särbegåvning som
finns på Skolverket.se. Att ha kunskap om elever med särbegåvning är en
förutsättning för att kunna identifiera och anpassa undervisningen efter
dessa elever. Att ha en särskild arbetsplan för arbetet ser inte Barn- och
skolförvaltningen att det finns behov av, eftersom det redan finns en
arbetsplan utarbetad av SKL och omfattande stödmaterial på Skolverket.
Se. Däremot ser vi att kunskapen är viktig för att kunna bemöta dessa
elever på rätt sätt så att de har möjlighet att nå så långt som möjligt i sin
kunskapsutveckling.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens Tjänsteskrivelse motion SD Arbetsplan
särbegåvade elever, den XX mars 2017, dnr 2017/0289
Motion från Christoffer Brinkåker (SD) om handlingsplan för
särbegåvade elever, den 9 mars 2017, dnr 2017/0289
Handlingsplan särskilt begåvade barn och elever 2016, Samarbete mellan
Borås, Karlstad, Landskrona, Luleå, Sollentuna, Uppsala, Umeå och SKL
Att arbeta med särskilt begåvade elever
https://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/sarskilt-begavadeelever-1.230661Skolverket

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att
att

skolorna i Lunds stad ser till att det finns kunskap om särskilt
begåvade elever i syfte att kunna tillgodose dessa elevers behov i
undervisningen.
informationsinsatsen återrapporteras till nämnden.

Beslut expedieras till:
Skolområdeschefer
Rektorer
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3. Anmälningar till nämndsammanträdet den
17 maj
Dnr BSL 2017/0027
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4. Anmälningar om kränkande behandling
2017
Dnr BSL 2017/0029
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5. Redovisning av delegationsbeslut 2017
Dnr BSL 2017/0022
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6. Skoldirektören informerar

Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse
Skolkontoret
2017-05-17
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Barn- och skolnämnd Lund stad

Gustav Svensson
046-35 62 78
gustav.svensson@lund.se

Detaljplan för Tegelbruket 2 och 4 samt del av
Tegelbruket 3 m.fl. i Lund, Lunds kommun
Tjänsteskrivelse 2017-05-17
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av Byggnadsnämnden upprättat
planförslag med syftet att möjliggöra ny bostadsbebyggelse med
studentbostäder och tillhörande funktioner på fastigheterna Tegelbruket 2
och 3 samt ny bostadsbebyggelse och viss del kommersiella lokaler på
fastigheten Tegelbruket 4. Byggnadsnämnden har beslutat att skicka ut
detaljplan för Tegelbruket 2 och 4 samt del av Tegelbruket 3 m fl i Lund,
Lunds kommun för samråd.

Beslutsunderlag
Detaljplan för Tegelbruket 2 och 4 samt del av Tegelbruket 3 m.fl. i
Lund, Lunds kommun Tjänsteskrivelse 2017-05-17
BN Underrättelse-Samråd 2017-04-06 Dpl för Tegelbruket 2 och 4 samt
Tegelbruket 3 m.fl. - Nämnder
BN Planbeskrivning 2017-03-10 Dpl för Tegelbruket 2 och 4 samt del av
Tegelbruket 3 m.fl
BN Plankarta med planbestämmeler och illustration 2017-03-10 Dpl för
Tegelbruket 2 och 4 samt del av Tegelbruket 3 m.fl
BN Beslut 2017-03-23 § 53 Dpl för Tegelbruket 2 och 4 samt del av
Tegelbruket 3 m.fl
BN Tjänsteskrivelse 2017-03-10 Dpl för Tegelbruket 2 och 4 samt del av
Tegelbruket 3 m.fl
BN Tjänsteskrivelse 2017-03-10 Dpl för Tegelbruket 2 och 4 samt del av
Tegelbruket 3 m.fl

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Det har konstaterats att barn i den planerade
bostadsutbyggnaden kommer ha tillgång till både förskola och skola i sitt
närområde.

Ärendet
Gemensam ansökan inkom 2016-04-13 från Helsingkrona och
Kristianstads nationer samt Svenska Hus AB om ny plan för

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 55
22100 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

bsf.lundsstad@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse
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fastigheterna Tegelbruket 4 samt del av Tegelbruket 2 och 3 och del
av Helgonagården 6:16. Stadsbyggnadskontoret fick 2016-04-28 i
uppdrag av Byggnadsnämndens arbetsutskott att upprätta detaljplan
med standardförfarande. Stadsbyggnadskontoret har 2017-03-10
upprättat planförslag med syftet att möjliggöra ny bostadsbebyggelse
med studentbostäder och tillhörande funktioner på fastigheterna
Tegelbruket 2 och 3 samt ny bostadsbebyggelse och viss del
kommersiella lokaler på fastigheten Tegelbruket 4. Skydds- och
varsamhetsbestämmelser införs för Kristianstad nations befintliga
huvudbyggnad. Sökandens vision är att med föreslagen ny bebyggelse
i denna del av LTH-området stärka upplevelsen av ett modernt,
attraktivt och levande campus-område i linje med visionen för
kunskapsstråket, Ideon och LTH-områdets framtida utveckling.

Barn- och skolförvaltningens synpunkter
I anslutning till planområdet uppförs en ny förskola i kvarteret Sofieberg.
Barn- och skolförvaltningen bedömer inte att de 150 bostäder som
planeras kommer påverka behovet ytterligare av förskoleplatser i
området. I närhet till området finns även Tunaskolan.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att

som eget yttrande överlämna Detaljplan för Tegelbruket 2 och 4
samt del av Tegelbruket 3 m.fl. i Lund, Lunds kommun
Tjänsteskrivelse 2017-05-17

Mats Jönsson
Skoldirektör

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden

Gustav Svensson
Lokalplanerare

Stadsbyggnadskontoret

Underrättelse-Samråd
2017-04-06
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Kommunstyrelsen
Miljönämnden
Barn- och skolnämnd Lunds stad

Detaljplan för Tegelbruket 2 och 4 samt del av Tegelbruket 3 m.fl.
i Lund, Lunds kommun
Tornavägen 9
PÄ 12/2016a
Rubricerad detaljplan upprättad 2017-03-10 översänds för samråd.
Yttrande skall ha inkommit till stadsbyggnadskontoret@lund.se senast den
29 maj 2017.
Om Ni ej kan avge yttrande inom denna tid vill vi ha underrättelse härom.
I annat fall kan ärendet komma att avgöras utan beaktande av Era synpunkter.
STADSBYGGNADSKONTORET I LUND

Madeleine Rosqvist
planadministratör

Bilaga
Detaljplaneförslag − samrådshandling 2017-03-10
Handlingar finns även på www.lund.se/planerpagang

Postadress
Besöksadress

Box 41, 221 00 LUND
Brotorget 1

Telefon vx
Telefax

046-35 50 00
046-35 63 80

E-post
Internet

byggnadsnamnden@lund.se
stadsbyggnadskontoret@lund.se
www.lund.se

Byggnadsnämnden

Så här handläggs detaljplanen som ni har fått på remiss
Förenklat förfarande
•
•
•
•

Byggnadsnämnden har skickat detaljplanen på samråd.
Under samrådet besvarar ni remissen på tjänstemannanivå (förvaltningsremiss).
Samrådstiden är tre veckor, något ytterligare tillfälle att lämna synpunkter kommer
inte att ges.
Planförslaget kommer efter samrådet att överlämnas till byggnadsnämnden för beslut
om antagande.

Standardförfarande i delegation
•
•
•
•
•

X

Byggnadsnämnden har skickat detaljplanen på samråd.
Under samrådet besvarar ni remissen på tjänstemannanivå (förvaltningsremiss).
Samrådstiden är tre veckor.
Under granskningen besvarar ni remissen på tjänstemannanivå (förvaltningsremiss).
Granskningstiden är två veckor.

Standardförfarande
•
•
•
•
•

Byggnadsnämnden har skickat detaljplanen på samråd.
Under samrådet besvarar ni remissen på politisk nivå (nämndsremiss).
Samrådstiden är åtta-tolv veckor.
Under granskningen besvarar ni remissen på tjänstemannanivå (förvaltningsremiss).
Granskningstiden är två veckor.

Utökat planförfarande
Görs exempelvis om detaljplanen inte stämmer överens med översiktsplanen, är av
betydande intresse för allmänheten eller antas medföra stor miljöpåverkan.
•
•
•
•
•

Postadress
Besöksadress

Byggnadsnämnden har skickat detaljplanen på samråd.
Under samrådet besvarar ni remissen på politisk nivå (nämndsremiss).
Samrådstiden är åtta-tolv veckor.
Under granskningen besvarar ni remissen på tjänstemannanivå (förvaltningsremiss).
Granskningstiden är tre veckor.

Box 41, 221 00 LUND
Brotorget 1

Telefon vx
Telefax

046-35 50 00
046-35 63 80

E-post
Internet

byggnadsnamnden@lund.se
stadsbyggnadskontoret@lund.se
www.lund.se

SAMRÅDSHANDLING

PÄ 12/2016a

1281K-P206

Detaljplan för Tegelbruket 2 och 4 samt
del av Tegelbruket 3 m.fl. i Lund, Lunds kommun
Tornavägen 9

Upprättad 2017-03-10

Innehåll:
Planbeskrivning
Plankarta med planbestämmelser och illustration

PLANBESKRIVNING
Detaljplan för Tegelbruket 2 och 4 samt del av
Tegelbruket 3 m.fl. i Lund, Lunds kommun
SAMRÅDSHANDLING
UPPRÄTTAD: 2017-03-10
PÄ 12/2016a
1281K-P206

STANDARDFÖRFARANDE

SAMRÅDSHANDLING
PLANBESKRIVNING
2017-03-10

1281K-P206
PÄ 12/2016a

Vad är en detaljplan?
En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom kommunen
exempelvis för bostäder, kontor, handel och industri. Detaljplanen får även
reglera placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en
plankarta som är juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver
plankartan. Planbeskrivningen, som inte är juridisk bindande, ska underlätta
förståelsen för plankartans innebörd.
Planprocessen
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva
om ett givet förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska
allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Planprocessen kan
hanteras antingen med standardförfarande eller utökat förfarande. Under
samråd och granskning ges möjlighet för sakägare, myndigheter och andra
berörda att inkomma med synpunkter.
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INLEDNING
Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse med
studentbostäder och tillhörande funktioner för Kristianstads och
Helsingkronas nationer (fastigheterna Tegelbruket 2 och 3) samt ny
bostadsbebyggelse och viss del kommersiella lokaler på fastigheten
Tegelbruket 4. Skydds- och varsamhetsbestämmelser införs för Kristianstad
nations befintliga huvudbyggnad.
Planförslaget innefattar:
 Förtätning med sex nya bostadshus, innehållande ca 150
bostadslägenheter.
 Möjlighet till centrumverksamheter i bottenvåningarna på samtliga av de
nya bostadshusen.
 Skydds- och varsamhetsbestämmelser för befintlig huvudbyggnad på
fastigheten Tegelbruket 2.
Stadsbyggnadskontoret bedömer med vägledning av förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 §§
miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- och bygglagen.
PLANDATA
Planområdets area: 1,2 ha
Antal/BTA bostäder: ca 150/ca 14 000 kvm
BTA planerad kommersiell service: ca 650 kvm

Handlingar
Till detaljplanen finns följande handlingar:
 Plankarta med planbestämmelser och illustration
 Planbeskrivning (denna handling)
Övriga handlingar som ligger till grund för förslaget (tillgängliga på
Stadsbyggnadskontoret):
 Trafikbullerutredning Kristianstad nation 20161003, Tyréns
 Trafikbullerutredning Svenska Hus 20170115, Tyréns
 PM Dagvattenutredning Tegelbruket 2 mm 20170127, WSP
 Översiktlig geoteknisk undersökning Tegelbruket 2 20161004,
Geoexperten i Skåne AB
 Översiktlig geoteknisk undersökning Tegelbruket 3 20161003,
Geoexperten i Skåne AB
 Översiktlig geoteknisk undersökning Tegelbruket 4 20161003,
Geoexperten i Skåne AB
 PM Radon: Översiktlig geoteknisk undersökning Tegelbruket 2, 3
och 4 20161019, Geoexperten i Skåne AB
 PM Trafik koncept Tegelbruket 2,3 och 4 20160928, Tyréns
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PM Trafik koncept Tegelbruket 2,3 och 4 20160928, Tyréns

Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.
Standardförfarande tillämpas då förslaget till detaljplan är förenligt med
översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande och inte bedöms
vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.
Vidare bedöms förslaget till detaljplan inte medföra betydande
miljöpåverkan.
Medverkande
Planarkitekt: Henrik Nilsson
Planchef: Ole Kasimir
Trafikplanerare: Christoffer Karlsson
Landskapsarkitekt: Maria Borisson Lindvall
Bygglovsarkitekt: Pia Laike
Stadsantikvarie: Henrik Borg
VA-ingenjör: Madeleine Olsson, VA-Syd
Visualiserare: Benjamin Walfridzon Eriksson
Lantmätare: Kristin Håkansson
Exploateringsingenjör: Viktor Lindeborg
På fastighetsägarnas uppdrag har följande tagit fram förslag till ny
bebyggelse m.m:
Tegelbruket 2 (Kristianstad nation) – Bjartmar & Hylta Arkitekter
Tegelbruket 3 (Helsingkrona nation) – FOJAB Arkitekter
Tegelbruket 4 (Svenska Hus) – Jakobsson Pusterla
Plansökande
Kristianstad nation
Helsingkrona nation
Svenska Hus
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
Enligt ÖPL-2010 ska området användas för bebyggelse.
Detaljplaner

Utdrag ur detaljplan L 57. Föreslaget planområde är markerat med rödprickad linje.

För större delen av området gäller detaljplan L 573, lagakraftvunnen 199302-25. Genomförandetiden för detaljplan L 573 gick ut 2008-02-25.
Enligt gällande detaljplan ska fastigheterna Tegelbruket 2 och 3 användas
för bostads- och/eller kontorsändamål. Fastigheten Tegelbruket 4 ska
användas för kontorsändamål.
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Utdrag ur detaljplan P43. Föreslaget planområde är markerat med svartprickad linje.

För en liten del av planområdet i öster gäller detaljplan P43.
Genomförandetiden för detaljplan P43 går ut 2018-01-03. Den del av
planområdet som berörs utgör bostadsändamål och är försedd med
bestämmelse om att byggnad inte får uppföras samt att marken ska vara
tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar.
Ramprogram
Arbete har påbörjats för att ta fram ett ramprogram för universitetsområdet
LTH. Planområdet ingår i området för ramprogrammet.

7 (38)

SAMRÅDSHANDLING
PLANBESKRIVNING
2017-03-10

1281K-P206
PÄ 12/2016a

Bevaringsprogram

Utdrag karta från Bevaringsprogram. Rödmarkerade byggnader – kulturhistoriskt
värdefulla byggnader. Svartmarkerade byggnader – byggnader som ingår i, eller
tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö.

Huvudbyggnaderna på Tegelbruket 2, 3 och 4 redovisas som kulturhistoriskt
intressanta i det uppdaterade bevaringsprogrammet.
Huvudbyggnaden på Tegelbruket 2 anges som en kulturhistoriskt värdefull
byggnad. Huvudbyggnaderna på Tegelbruket 3 och 4 anges som byggnader
som ingår i, eller tillsammans med andra bygger upp en kulturhistoriskt
värdefull miljö.
Plandata och markägoförhållanden

Planområdet i Lund, planområdet är markerat med röd linje.

Planområdet omfattar fastigheterna Tegelbruket 2 och 4 samt del av
Tegelbruket 3 och Helgonagården 6:16. Inom planområdet finns ett servitut
avseende rätt att nyttja vägområde för åtkomst av transformatorstation, en
ledningsrätt avseende vatten och avlopp samt en ledningsrätt avseende el,
naturgas och fjärrvärme.
Samtliga fastigheter är privatägda.
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Befintlig stadsbild och markanvändning

Markanvändning, planområdet är markerat med röd linje
1. Kristianstads nation, bostadsbebyggelse
2. Gång- och cykelväg
3. Kontorsbyggnad
4. Professorsstaden, villabebyggelse
5. Sydskånska nationen, bostadsbebyggelse
6. Helsingkrona nation, bostadsbebyggelse
7. LTH parken
8. Maskinhuset, institutionsbyggnad
9. Planerad bostadsbebyggelse, studentbostäder
10. Tunaparken

Inom planområdet finns två större byggnader. På Tegelbruket 2 ligger
Kristianstads nations bostadsbyggnad i 4 våningar, gråputsad med inslag av
rött tegel och försedd med karakteristiska blå balkonger. Byggnaden är
placerad med väl tilltagen förgårdsmark mot Tornavägen och inordnad efter
samma nordsydliga riktningsmönster som huvudbyggnaderna på
grannfastigheterna Tegelbruket 1 och 3. Höga häckar mot Tornavägen ger
skydd åt fastighetens gröna gårdsmiljö.
På Tegelbruket 4 ligger en kontorsbyggnad i två våningar med rött tegel.
Byggnaden vänder gaveln mot Tornavägen och är orienterad vinkelrät mot
vägens riktning. Förgårdsmarken på ca 6 meter mot vägen är försedd med
gräsmatta. I övrigt innehåller fastigheten asfalterade ytor.
Aktuell yta på fastigheten Tegelbruket 3 består dels av en asfalterad yta och
dels av en gräsbevuxen vistelseyta som omges av höga vallar.
Mellan bostadsfastigheterna löper en gång- och cykelväg från Tornavägen
och in mot LTH-parken. Gång- och cykelvägen omges av träd och buskage
och har karaktär av allé.
Väster om planområdet, på andra sidan Tornavägen, ligger Professorsstaden
med villabebyggelse i en och två våningar.
Norr om planområdet ligger Sydskånska och Helsingkrona nations
bostadsbebyggelse i fyra respektive sju och tretton våningar.
9 (38)

SAMRÅDSHANDLING
PLANBESKRIVNING
2017-03-10

1281K-P206
PÄ 12/2016a

Öster om planområdet ligger LTH-parken med stora gräsytor, stora
trädindivider och storskaliga husvolymer med universitetsfunktioner
(Maskinhuset med fem våningar är närmaste granne).
Direkt söder om planområdet finns en detaljplan som medger
bostadsbebyggelse (studentbostäder) i två till åtta våningar. På södra sidan
om Tunavägen ligger Tunaparken.
Miljöer och bebyggelse inom planområdet

Bostadsbyggnad Kristianstad nation.

Gång- och cykelväg in mot LTH-parken.

Kontorsbyggnad Tegelbruket 4.

Den gräsbevuxna vistelseytan vid
Helsingkrona nation.

Miljöer och bebyggelse i anslutning till planområdet

Bostadsbyggnad Sydskånska nationen.

Bostadsbyggnad Helsingkrona
nation, sydfasaden.
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Maskinhuset och LTH-parken.

Maskinhuset, LTH-parken och Helsingkrona nations bostadsbebyggelse.

Tunaparken.

Bostadsbebyggelse, Professorsstaden.

Historik
Området ligger utanför Lunds medeltida stad och större delen av det har
präglats av jordbruk, boskapsskötsel och lertäkt. Det öppna
jordbrukslandskapet som präglade området under 1700- och 1800-tal, har
koloniserats och bebyggts. På äldre kartor finns en vattensamling benämnd
Torna Sjö markerad. Vid nuvarande Helsingkrona nation låg Pålsjö
tegelbruk, i drift till 1950-talet. Området präglas sedan 1960-talet av LTH
och universitetet. Genom anläggandet av LTH, omdanades miljön
genomgripande och endast små rester finns kvar av tidigare verksamhet,
exempelvis sjön Sjön, en rest av tegelproduktionen vid Pålsjö tegelbruk.
Kulturmiljö
Kulturhistorisk intressant bebyggelse
Det intilliggande LTH-området utgör en tydlig högmodernistisk miljö med
enhetligt formspråk och material. Kvarteret Tegelbruket utgör en gräns
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mellan LTH-området och villabebyggelsen i Professorsstaden i väster.
Bebyggelsens förhållande till gatumiljön är tydligt modernistisk med från
gatan indragna byggnader och i flera fall stora parkeringsytor. Byggnaderna,
uppförda under 1950-talet innehåller kulturmiljövärden såsom
representanter för den modernistiska arkitekturen. På fastigheten söder om
Tegelbruket 4 har nyligen en plan antagits som säkerställer kulturvärdena i
f.d. Torvförädlingslaboratoriet. Hur ny bebyggelse utformas på dessa
fastigheter påverkar även upplevelsen av miljöerna på LTH och längs
Tornavägen.
Kulturhistoriskt intressant bebyggelse inom och i direkt anslutning till
planområdet består av:
Huvudbyggnad på Tegelbruket 4 (f.d. Bibliotekstjänst, byggt 1955,
tillbyggt 1967)
Arkitekt: Klas Anshelm.
Byggnaden är uppförd i rött tegel med inslag av hårdbränt, i det närmaste
sintrat tegel vilket ger stor färgskiftning och karaktär åt fasaderna. Teglet
har en svagt räfflad yta och ligger i förband. Fasaderna är försedda med
fönsterband och stor lanternin eller atticka-våning i taket. Formspråket är
typiskt för Anshelm och det finns en släktskap med det senare byggda LTH
i norr och öster, men byggnaden är ganska återhållen och med liten
exponering åt gatan. Byggnaden avses rivas.
Huvudbyggnad på Tegelbruket 2 (Kristianstads nation, byggt 1957)
Arkitekt: Robert Larsson.
Byggnaden karakteriseras av fasader av rött tegel och ljusgrå puts samt
balkongbröstningar av blåfärgade betongelement med försänkta cirklar.
Balkongerna är indragna och byggnaden är delad på två intilliggande
kroppar med olika takhöjd vilket bidrar till en mer småskalig gestaltning än
grannbyggnaden Helsingkrona nation. Taket är utformat som ett flackt
valmat sadeltak.
Lamellbyggnad på Tegelbruket 3 (Helsingkrona nation, byggt 1958) –
ingår ej i planområdet
Arkitekt: Sten Samuelssons arkitektkontor.
Studentboendet uppfördes först i fem våningar men förseddes på 1960-talets
mitt med ytterligare två våningar i samma gestaltning. På LTH-området har
bebyggelse som adderats under 1980- och 90-talen utformats med fasader i
rött tegel bortsett från designcentrum i norra delen. De befintliga
byggnaderna på Helsingkrona skiljer sig från tegelfasaderna som annars
dominerar i området. Helsingkrona framstår som ett för miljön storskaligt
elementbyggande med balkongbröstningar av aluminium.

Arkeologi
Den planerade exploateringen berör inga kända fornlämningar.
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Trafik

Trafik inom och kring planområdet. Planområdet är markerat med streckad linje.

Biltrafik
Planområdet ligger i direkt anslutning till Tornavägen, som ingår i
huvudgatunätet och utgör en del av den mellersta ringen i Lund. På
Tornavägen passerade ca 12 500 fordon per vardagsdygn enligt Lunds
kommuns trafikräkningar år 2014.
Ca 200 meter söder om planområdet möts Tornavägen utav Tunavägen i en
trafikljusreglerad korsning. Tunavägen har öster om korsningen karaktären
av en huvudgata som väster om korsningen övergår i en lokalgata, och utgör
en viktig koppling mot innerstaden.
Gång- och cykeltrafik
Tornavägen har separerade gång- och cykelvägar på båda sidor som enligt
Lunds kommuns cykelräkningar 2013 trafikeras av ca 1 800 cyklister/dygn.
Söder om Kristianstad och Helsingkrona nation går en gång- och cykelväg
genom planområdet. Den knyter samman LTH med Tornavägen och leder
sedan vidare mot stadskärnan. Under terminstid är denna sträcka välanvänd
med ca 800 cyklister/dygn enligt Lunds kommuns cykelräkningar 2013.
Gång- och cykelvägen används även för enstaka transporter till LTH samt
av servicefordon till den elcentral som ligger i den östra delen av området.
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Kollektivtrafik
Ur kollektivtrafiksynpunkt ligger planområdet mycket gynnsamt till då det
ligger i direkt anknytning till kollektivtrafikhållplatsen ProfessorsgatanLTH. Här stannar lokalbusslinjerna 1 och 5 samt de regionala linjerna 160,
167, 170 och 171.
Parkering
Parkering sker inom respektive fastighet.
Natur
Topografi
Planområdet är relativt plant och innehåller inga större höjdskillnader.
Fastigheten Tegelbruket 4 gränsar i öster direkt till en sänka i LTH-parken
som ligger ca en meter under fastighetens marknivå.
Natur, park och vegetation
Kristianstads nation (Tegelbruket 2) har en grön gårdsmiljö med täta häckar
och hamlade pilar mot gatan och bl.a. en stor bok inne på fastigheten. Längs
gång- och cykelvägen ger rumsbildande stora träd allé-känsla. De uppväxta
träden har ett värde ur biologisk synvinkel och fungerar vindreducerande för
de som rör sig längs stråket. Flera av träden har dock döda partier och
skador, troligen påkörningsskador. Det finns mycket sly och buskage mellan
träden. Längs alléns sidor finns grunda diken.
Fastigheten Tegelbruket 4 är i princip helt hårdgjord.
Direkt angränsande till planområdet, öster om fastigheten Tegelbruket 4,
finns en sänka i LTH-parken. Höjdskillnaden mellan sänkan och
Tegelbruket 4 varierar mellan 0,4 – 0,8 meter. Höjdskillnaden mellan
sänkan och angränsande gång- och cykelväg i parken är större, runt ca 2
meter. I sänkan växer stora rumsbildande exemplar av Kaukasisk vingnöt.

Sänkan med Kaukasisk vingnöt, Tegelbruket 4 till vänster i bild.

Geotekniska förhållanden
Översiktlig geoteknisk undersökning har utförts inom planområdet av
Geoexperten i Skåne AB. Undersökningen visar att marken under diverse
fyllnadslager består av lermorän och sandskikt. Byggnader kan grundläggas
på sedvanligt sätt med hel kantförstyvad bottenplatta, utbredda grundplattor
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eller längsgående grundsulor i naturligt lagrad jord och/eller ny kontrollerad
fyllning.
Uppmätta grundvattennivåer ligger på minst 2,5 meters djup (på plushöjder
omkring ca +57,6 till +57,9 under befintliga marknivåer.
Källare till normalt djup (motsvarande befintlig källare på Tegelbruket 4)
bedöms kunna dräneras på sedvanligt sätt utan risk för omgivningspåverkan.
Markföroreningar
Inga indikationer finns på markföroreningar inom planområdet.
Markradon
Geoexperten i Skåne AB har genomfört radonmätningar inom planområdet.
Baserat på genomförda mätningar klassificeras planområdet som
normalriskområde. (Normalriskmark 10-50 kBq/m3 och högriskmark
>50 kBq/m3.)
Luftföroreningar
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för
svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10).
Enligt miljöförvaltningens uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna
inom Lunds kommun. Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer
inom planområdet.
Teknisk försörjning

Teknisk försörjning,fjärrvärme/fjärrkyla och va-ledningar. Planområdet är markerat med
svart prickad linje.
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Teknisk försörjning, övrigt. Planområdet är markerat med svart prickad linje.

Vatten-, avloppsledningar och dagvatten
VA-ledningar finns i Tornavägen, gång- och cykelvägen inom planområdet
samt direkt öster om planområdet i LTH-parken.
Energiförsörjning, tele och kommunikation
Fjärrvärmeledningar, el-, tele- och kommunikationsledningar finns i
Tornavägen, gång- och cykelvägen inom planområdet samt i och i
anslutning till planområdets östra del i LTH-parken. Kraftringen är
ledningshavare för fjärrvärmeledningarna.
Renhållning
Sophantering sker idag på två platser inom planområdet. Respektive
verksamhet har sin egen sophantering.
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PLANFÖRSLAG
Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse med
studentbostäder och tillhörande funktioner för Kristianstads och
Helsingkronas nationer (fastigheterna Tegelbruket 2 och 3) samt ny
bostadsbebyggelse och viss del kommersiella lokaler på fastigheten
Tegelbruket 4. Skydds- och varsamhetsbestämmelser införs för Kristianstad
nations befintliga huvudbyggnad.
Övergripande karaktär och disposition
Planförslaget innefattar:
• Förtätning med sex nya bostadshus, innehållande ca 150
bostadslägenheter.
• Möjlighet till centrumverksamheter i bottenvåningarna på samtliga av de
nya bostadshusen.
• Skydds- och varsamhetsbestämmelser för befintlig huvudbyggnad på
fastigheten Tegelbruket 2.

Illustrationsplan

Planförslaget innebär en kraftig förtätning som medför en förändrad och mer
urban karaktär i området.
På fastigheten Tegelbruket 4 föreslås fyra byggnadskroppar i en tydligt
uppbruten och luftig kvartersstruktur enligt liknande mönster som i det
planerade kvarteret söder om fastigheten. Längs med Tornavägen placeras
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en lamellbyggnad med fem meters förgårdsmark mot vägen.
Lamellbyggnaden kopplas via en gemensam bottenvåning samman med en
byggnad som orienterar sig efter den gemensamma infartsfartsgatan som
leder in mot LTH-parken. Mot LTH-parken föreslås två byggnadskroppar
placerade med kortsidorna mot parken så att parken och innergården
upplevs att flätas samman. Den södra volymen placeras något indragen på
fastigheten för att ge ett flikigt möte med parken. Det öppna och fria
byggnadssättet som föreslås mot denna del av LTH-parken ger ett luftigt
möte med parkrummet och dess trädsamling. Detta bryter av mot stramheten
och tyngden i inramningen av parkrummet som ges av Maskinhuset och
Helsinkrona nations lamellbyggnad i den norra delen av parkområdet.
Söder om Helsingkrona nation föreslås ett punkthus som inordnas efter
samma riktningsmönster som den befintliga lamellbyggnaden. Punkthuset
placeras en bit ut i det nuvarande parkrummet; dels för att skapa ett
avgränsat rum mot lamellbyggnadens söderfasad och dels för att anknyta till
den uppbrutna gestaltningen av lamellbyggnaden.

Föreslagen bebyggelse sett från LTH-parken.

Söder om Kristianstads nation föreslås två byggnadskroppar som placeras
vinkelrät mot Tornavägen längs med infartsgatan in mot LTH-parken.
Byggnadskropparna sammanlänkas med Kristianstads nations befintliga
huvudbyggnad via en ny uppglasad entrébyggnad.
Den föreslagna bebyggelsen trappas stegvis upp från tre och fyra våningar
mot Tornavägen till som högst åtta våningar mot LTH-parken i öster.
Avsikten är att ge en gradvis övergång i skala från villabebyggelsen i
Professorsstaden till institutionsbebyggelsen i LTH-området.
Sträckningen på den befintliga gång- och cykelkopplingen genom
planområdet bevaras. Dess karaktär kommer dock att förändras då den
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omvandlas till infartsgata/gångfartsområde och entréer från den nya
bebyggelsen vänds mot den.

Föreslagen bebyggelse sett från Tornavägen.

Föreslagen bebyggelsetäthet (nettoexploateringstal) inom planområdet är
1,24. Exploateringstalet är den totala bruttoarean BTA, exklusive garage,
källare och förråd, inom föreslagen kvartersmark samt halva omgivande,
trafikförsörjande gata. Beräknat antal lägenheter inom planområdet är ca
150 st.
Markanvändning och gestaltning
Bostadsbebyggelse
Samtliga nya byggnadskroppar kommer att användas för bostadsändamål.
Byggnaderna på Tegelbruket 4 planeras innehålla ca 92 lägenheter.
Lamellbyggnaden längs Tornavägen föreslås ha tre våningar samt en
indragen takvåning mot vägen. Den nordvästra byggnaden föreslås ha fyra
våningar mot Tornavägen och förses med takvåning en bit in på fastigheten.
Den södra byggnaden föreslås ha en varierat våningsantal på fyra till sex
våningar. Byggnaden vänder sig med entréer mot den gemensamma
infartsgatan på kvartersmark som delas med det planerade bostadsprojektet
söder om fastigheten. Den nordöstra byggnaden föreslås ha sju våningar
samt en takvåning. Byggnaden förses med entréer mot gångfartsområdet i
norr.
De två nya byggnaderna på fastigheten Tegelbruket 2 (Kristianstads nation)
planeras innehålla 36 lägenheter (studentlägenheter). Den västra byggnaden
närmast Tornavägen föreslås ha fyra våningar, medan den östra föreslås ha
sju våningar. Båda byggnaderna ges möjlighet till en takvåning. Entréer
förläggs i den uppglasade entrébyggnaden bl.a. mot det nya
gångfartsområdet. Entrébyggnaden dras in något från de andra
byggnadskropparnas fasadliv för att skapa variation i gatulinjen. Byggnaden
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uppförs i fyra våningar mot gångfartsgatan och i en våning mot den
befintliga lamellbyggnaden.
Punkthuset på Tegelbruket 3 (Helsingkrona nation) planeras innehålla ca 25
lägenheter (studentlägenheter). Byggnaden föreslås ha sju våningar samt en
takvåning. Tanken är att byggnadshöjden på delen med sju våningar
anpassas efter höjden på Helsingkrona nations befintliga lamellbyggnad för
att byggnaderna ska samspela med varandra.
Med planbestämmelser regleras följande för bebyggelsen:
BC – Bostäder med möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåningen.
Bostadsändamålet är huvudändamålet för den nytillkommande bebyggelsen.
IV – Högsta antal våningar.
Eftersom byggnader är friliggande och inte del av en kvartersstruktur
regleras endast våningsantal och inte exakta byggnadshöjder.
Våningshöjden per våning med bostadsändamål är ca 2,6-3 meter.
Bottenvåningar kan komma att göras något förhöjda och ha en höjd på ca
3,5-4 meter.
– Största taklutning i grader för huvuddelen av takytan. Mindre
delar får ha en brantare taklutning.
Avsikten är att utformningen av taken på den nya bebyggelsen ska ansluta
till de i huvudsak flacka taklutningarna hos övrig bebyggelse på LTHområdet.
– Marken får inte förses med byggnad. Balkonger och
skärmtak får skjuta ut över mark.
– På marken får endast komplementbyggnad placeras.
Balkonger och skärmtak får skjuta ut över mark. Murar och dylikt får
uppföras.
v – Takvåning får uppföras på 70% av takytan utan att inverka på
beräkningen av våningsantal eller byggnadshöjd.Murar och dylikt får
uppföras.
e200 – Största byggnadsarea i kvadratmeter.
Avsikten med ovanstående bestämmelser är att säkerställa att den föreslagna
bebyggelsestrukturen blir så som den redovisas på illustrationsplanen. De
nya byggnadernas placeringar och volymer har arbetats fram för att
samspela väl såväl med varandra som med omgivande bebyggelse. En
förändring av en av byggnaderna skulle påverka helhetsintrycket. Av denna
anledning har plankartan getts en relativt detaljerad precisering i detta
avseende.
Entré1 - Entré ska finnas mot område med användningen SBC.
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Entré2 – Entré ska finnas mot Tornavägen.
Avsikten är att bebyggelsen ska bidra till en attraktiv och levande stadsmiljö
genom att ha en god kontakt med Tornavägen och gångfartsområdet.
P.g.a. närheten till befintliga spill- och dagvattenledningar regleras
grundläggningen för den östra delen av byggrätten hos det nya punkthuset
på Tegelbruket 3 med planbestämmelsen b – grundläggning ska ske till ett
minsta djup av 2,5 meter under mark. Minsta avstånd mellan byggrätt och
spillvattenvattenledning blir 4 meter. På så sätt säkerställs att underhåll av
ledningarna kan utföras utan risk för sättningar i byggnaden.
Planbestämmelserna reglerar inte val av material eller färger för den nya
bebyggelsen. I samband med planarbetet har det dock tagits fram
gestaltningsprinciper för respektive fastighet. Dessa är inte bindande men
tanken är att de ska fungera som vägledning i samband med
bygglovhanteringen för den tillkommande bebyggelsen.
Punkthuset på Tegelhuset 3 inordnas i samma vinkel och relaterar
höjdmässigt till den befintliga lamellbyggnaden på fastigheten. Avsikten är
att även val av material och färger ska understryka att punkthuset har en
tydlig samhörighet med lamellbyggnaden. Plåt, skivmaterial eller betong i
en gråskala föreslås vara dominerande i fasaderna. Inslag av exempelvis trä
föreslås för att ge en varmare helhetsbild.

Inspirationsbilder fasadmateral Tegelbruket 3 (Helsingkrona nation). Plåt och
betong i gråskala, oljad ek. FOJAB arkitekter.

Den nya bebyggelsen på Tegelhuset 2 föreslås präglas av LTH:s
karaktäristiska rationella tegelarkitektur som det befintliga nationshuset
också är del utav. Avsikten är att uppföra de två nya bostadsvolymerna med
fasader av prefabelement klädda i rött tegel och puts. Entrébyggnaden som
kopplar samman de tre huvudbyggnaderna ska uppföras med glasfasader för
att understryka dess funktion som länk mellan det gamla och nya men också
för att betona öppenheten och dess funktion som entré och mötesplats.
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Inspirationsbilder fasadmateral Tegelbruket 2 (Kristianstad nation).
Prefabbetong/tegel samt glaslänk. Bjartmar & Hylta arkitekter.

Den nya bebyggelsen på Tegelbruket 4 föreslås även den ha en
utgångspunkt i den karaktäristiska tegelarkitekturen på LTH. Tanken är
dock att ge bebyggelsen en lättare karaktär genom att använda ett ljusare
tegel som dominerande fasadmaterial. Inslag av starkare färger i form av t.
ex. mosaik i anslutning till fönsterpartier föreslås som en lekfull kontrast i
fasaduttrycket. Med lutande takpartier klädda med sedum ges karaktär åt
bebyggelsen.

Inspirationsbilder fasadmateral Tegelbruket 4. Jakobsson Pusterla.

Kommersiell service
Planbestämmelsen BC möjliggör centrumverksamhet i bottenvåningarna på
bebyggelsen. Avsikten med detta är att det ska vara möjligt att etablera
utåtriktade verksamheter av mindre slag såsom t.ex. butiker, servicelokaler,
kontor, samlingslokaler, gym eller restauranger om behov uppkommer i
området.
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I samband med planläggningen planerades det för en mindre
livsmedelsbutik och en cafélokal i lamellbyggnaden längs Tornavägen på
fastigheten Tegelbruket 4 samt för restaurang och samlingslokal i
byggnaderna på Tegelbruket 2.
Platsbildningar, gårdar och grönska
En ambition med planförslaget är att skapa ett system av gröna gårdar och
platsbildningar som är visuellt sammankopplat med LTH-parken i öster och
sammanhängande från Tunavägen i söder till sjön Sjön i norr.
Planområdet innehåller inga allmänna platser men däremot stråk och
platsbildningar som upplevs som mer eller mindre publika.
Den nuvarande gång- och cykelkopplingen från Tornavägen till LTHparken omvandlas till ett gångfartsområde. Området förses med
användningsbestämmelsen SBC – Skola, bostäder och centrumverksamhet
för att möjliggöra att området kan utgöra en del av vilken som av de
kringliggande fastigheterna. Tanken är dock att området även
fortsättningsvis ska utgöra en del av fastigheten Helgonagården 6:16 som
ägs av Akademiska Hus.
Viss trafik kommer att vara möjlig till fastigheterna men gatan ska utformas
på gåendes och cyklisters villkor. Val av markmaterial och gatumöblering
ska understryka karaktären av gångfartsområde. I släppen mellan husen
längs gångfartsområdet bildas små platsbildningar som ska förses med
trädplanteringar för att ge inslag av grönska i ”gaturummet”. Detta regleras
med planbestämmelsen n – träd ska finnas. De nya byggnaderna förses med
entréer mot gångfartsområdet för att skapa en levande gatumiljö.

Gestaltningskoncept och inspirationsbilder för gångfartsområdet. Material
framtaget av Jakobsson Pusterla.
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Sektioner för gångfartsområdet. Material framtaget av Jakobsson Pusterla.
24 (38)

SAMRÅDSHANDLING
PLANBESKRIVNING
2017-03-10

1281K-P206
PÄ 12/2016a

Innergården på fastigheten Tegelbruket 4 kommer att underbyggas med
garage. Detta regleras med planbestämmelse:
f2 – underjordiskt garage får uppföras. Planteringsbart bjälklag ska
uppföras ovan underjordiskt garage.
Planbestämmelsen är avsedd att åstadkomma en hög ambitionsnivå vad
gäller att skapa grönska på gården. Innergården öppnar sig mot parkrummet
och tanken är att parken och innergården ska flätas samman
upplevelsemässigt. Mötet mellan parken och gården kräver särskild omsorg
för att ge en god övergång dem emellan.

Längdsektion från Tornavägen i väster till LTH-parken i öster som visar planerad
gård och bebyggelse på fastigheten Tegelbruket 4. Material framtaget av
Jakobsson Pusterla.

De befintliga träden i fastighetsgräns kommer att försvinna, men de stora
rumsbildande exemplaren av Kaukasisk vingnöt som är placerade i sänkan
närmast fastigheten är en stor tillgång för såväl park- som gårdsmiljön.
Det är viktigt för de boende på fastigheten att gården förses med
småbarnslek.
Förgårdsmarken mot Tornavägen kommer att förses med viss
trädplantering. Söder om bebyggelsen placeras en infartsgata på
kvartersmarken som kommer att användas av trafik till såväl Tegelbruket 4
som fastigheten söder om. Infartsgatan kommer huvudsakligen att vara
hårdgjord för att kunna ta hand om bilparkering och transporter till
fastigheterna.
Den uppvuxna och grönskande gårdsmiljön på Tegelbruket 2 avses att tas
tillvara. De nya byggnaderna, parkering och angöring förläggs till ytor som
redan idag är hårdgjorda.
En större platsbildning skapas på fastigheten Tegelbruket 3 tydligt inramad
av den befintliga byggnaden och de två nya byggnaderna. Den inre delen av
denna platsbildning föreslås anläggas upphöjd från gatunivån men i nivå
med bottenvåningen på Helsingkrona nations befintliga lamellbyggnad och
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den befintliga gården. Detta regleras med planbestämmelsen f1 – Källare får
uppföras. Planteringsbart bjälklag ska uppföras ovan källare. Gatunivån
nås med trappor som även kan fungera som sittytor. Tanken är att
platsbildningen ska förses med större trädvolymer.
Varsamhet och skydd för befintlig bebyggelse
Huvudbyggnaden på Tegelbruket 2 anges som en kulturhistoriskt värdefull
byggnad i Lunds kommuns bevaringsprogram. Byggnaden har bedömts ha
ett sådant värde att den åsatts varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud i
enlighet med 8 kap 13 § PBL.
Vid fasadfoton på plankartan finns angivet vilka karaktärsdrag och värden
som ska tas tillvara hos byggnaden. Varsamhetsbestämmelserna har syftet
att bevara fasadernas karaktär.
Trafik

Trafik inom och kring planområdet. Planområdet är markerat med streckad linje.

Biltrafik
Befintlig GC-väg mellan Tegelbruket 2 och 4 föreslås i planförslaget göras
om till gångfartsområde. Främst fastigheten Tegelbruket 2 nås via detta
gångfartsområde, men även i viss mån Tegelbruket 3 och 4. Biltrafikflödet
på gatan uppskattas till maximalt 130 fordonsrörelser/dygn. Det låga flödet
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och hastigheterna bedöms ge en trevlig och trafiksäker gatumiljö.
Gångfartsområdet är placerad på kvartersmark.
Anslutning till Tegelbruket 4 sker i huvudsak via infart från Tornavägen i
fastighetens sydvästra del.
In- och utfartsförbud införs längs Tornavägen så att endast de två ovan
beskrivna in-/utfarterna är möjliga från planområdet.
Gång- och cykeltrafik
Det nya gångfartsområdet innebär att även cyklister ska färdas i gångfart.
Planförslaget kan därför medföra en viss försämring i cyklisters
framkomlighet. Eftersom sträckan är kort och cyklister som färdas i östvästlig riktning ändå måste sakta ner inför korsningen med Tornavägen,
bedöms denna påverkan på framkomligheten som låg.
Kollektivtrafik
Planförslaget innebär inga förändringar i kollektivtrafiken.
Parkering och angöring
Parkering föreslås ske på respektive fastighet.
På Tegelbruket 2 kan bilparkering ske på innergården med infart från
gångfartsområdet. Varuleveranser samt sophantering föreslås även kunna
ske på denna innergård. Innergårdens yta är något begränsad varför
vändning med backrörelse kan bli nödvändig.
Parkering och angöring till Tegelbruket 3 ansluts huvudsakligen via den
befintliga infarten norr om planområdet.
Parkering för fastigheten Tegelbruket 4 planeras huvudsakligen ske i
underjordiskt garage. Garaget samt övriga markparkeringar nås då från
infarten från Tornavägen i södra delen av området. Ett fåtal parkeringar kan
även placeras på tomtens norra sida, i anslutning till gångfartsområdet.
Denna lösning kräver backrörelse, vilket är negativt ur
trafiksäkerhetssynpunkt. Det är därför viktigt att säkerställa god sikt vid
dessa parkeringar.
Gällande parkeringsnorm ska tillämpas.
Störningsskydd
För de byggnadsdelar som ligger närmast Tornavägen överskrids gällande
riktvärden för trafikbuller.
Med planbestämmelse regleras att:
”I de lägen där bullernivåer överstiger 55 dBA Leq behöver lägenheter
göras genomgående. Minst hälften av bostadsrummen ska ha tillgång till en
sida med bullernivåer på högst 55 dBA Leq utanför fasad. Lägenheter som
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är 35 kvm eller mindre kan göras enkelsidiga om bullernivån inte överstiger
60 dBA Leq utanför fasad.”
Genomförda bullerberäkningar av Tyréns AB visar att planbestämmelsen
om buller måste tillämpas för de byggnader som ligger närmast Tornavägen.
Teknisk försörjning
Energiförsörjning, tele och kommunikation
Tillkommande bebyggelse kan anslutas till befintliga system för fjärrvärme,
el, tele och kommunikationer. Ledningar inom planområdet föreslås även
fortsättningsvis att placeras inom u-området i gångfartsområdet.
Vatten-, spillvatten- och dagvattenhantering
Tillkommande bebyggelse kan anslutas till befintliga system för vatten-,
spillvatten- och dagvattenhantering. Ledningar inom planområdet föreslås
även fortsättningsvis att placeras inom u-området i gångfartsområdet.
Området ligger inom verksamhetsområde för VA.
Fördröjning av dagvattnet inom planområdet planeras ske med hjälp av
regnbäddar (nedsänkta planteringar) och gröna tak.
Skyfallshantering
Tornavägen har precis utanför Kristianstads nation en större svacka, vilken i
samband med stora regn (100-års regn) skapar ett instängt område där vatten
från ett stort område ansamlas. Detta kan ställa till problem för Kristianstads
nations befintliga byggnad då entrén (+59,55 meter) och golvnivån (+59,88
meter) ligger lågt. Lägsta punkten i anslutning till Tornavägen i anslutning
till fastigheten ligger på + 59,71 meter. WSP har med anledning av detta
tagit fram en dagvattenutredning (2017-01-27) som redovisar hur vattnet
skulle kunna hanteras i samband med ett skyfall. För att hindra att vatten
från Tornavägen svämmar in över Kristianstad nations tomt kan t.ex. en
mindre vall byggas upp bakom häcken längs gränsen mot Tornavägen.
Höjden på vallen och på färdigt golv för nya byggnader bör sättas på ca +
60,20 meter. Höjdsättningen på mark och färdigt golv regleras dock inte
med planbestämmelser då de exakta höjderna för detta kan fastställas först i
samband med detaljprojekteringen och fler lösningar än de nu föreslagna
kan vara aktuella.
Risken för översvämning i samband med skyfall är betydligt mindre i övriga
delar av planområdet då naturliga rinnstråk enkelt kan skapas mot grönytor
och gator i omgivningen.
Körbanan i gångfartsområdet kommer ligga lägre än omgivande byggnader
för att skapa ett naturligt rinnstråk. Högsta punkten föreslås ligga med
höjden ca +60,20 m. Från höjdpunkten föreslås den luta åt väster ner mot
Tornavägen och åt öster mot den svacka där vattnet sedan leds över
gångfartsområdet för att nå det befintliga grönstråket sydöst om
Helsingkrona.
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Renhållning
Sophantering och källsortering kommer att hanteras separat för varje
fastighet. Nya underjordiska system för sophantering planeras för
bebyggelsen på Tegelbruket 2 och 4.
Räddning
Fastigheterna ligger inom normal insatstid på 10 minuter. Brandposter finns
i Tornavägen och i gångfartsområdet mellan fastigheterna Tegelbruket 2 och
4.
Uppställningsplatser för räddningstjänstens fordon ska ordnas så att
avståndet mellan uppställningsplats och byggnadernas angreppspunkter
(vanligtvis entréer) samt brandposter följer Räddningstjänstens anvisningar.
Om bostäder ska kunna dimensioneras för utrymning med hjälp av
räddningstjänsten krävs tillgänglighet till byggnadens fasader samt
uppställningsplatser för räddningstjänstens höjdfordon eller bärbara stege.
Uppställningsplatser bör utformas i enlighet med Räddningstjänstens
anvisningar. Om uppställningsplatser inte kan utformas enligt
Räddningstjänstens anvisningar krävs att bostäderna dimensioneras för
utrymning utan räddningstjänstens hjälp.

GENOMFÖRANDE
Organisatoriska åtgärder
Genomförandetid
Planen har en genomförandetid på 5 år från det datum den vinner laga kraft.
Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares
bestridande detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt
på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses
vid planläggningen.
Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att
rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. (4 kap 40 § PBL).
Huvudmannaskap för allmänna platser
Planområdet innehåller inga allmänna platser.
Avtal
Utgångspunkten är att exploateringsavtal ska träffas med exploatörerna.
Avtal kommer i sådana fall reglera ersättningen till kommunen för åtgärder
inom allmän plats.
Huvuddragen redovisas under Genomförande, Tekniska och ekonomiska
åtgärder.
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Tekniska och ekonomiska åtgärder
Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av allmänna
anläggningar
Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar nyanläggs/byggs om:
• Anpassningar i gångbana för anslutningar (nya infarter och
stängning av gamla) till Tornavägen. Sådana anpassningar bekostas
av fastighetsägarna.
• Eventuella åtgärder för ökad säkerhet vid övergångsställen (korsning
Professorgatan/Tornavägen) bekostas av fastighetsägarna. Behovet
kommer att utredas till granskningsskedet.
Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av
gemensamma tekniska anläggningar
Planförslaget innebär att följande gemensamma anläggningar nyanläggs/byggs
om:
• Eventuell ombyggnad av ledningsnät inom och i anslutning till
planområdet bekostas av fastighetsägarna.
Kostnad för framtagande av detaljplan
Detaljplanen bekostas av exploatörerna genom planavtal.
Inlösen, ersättning
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har
fastighetsägare rätt till ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte
utnyttjas.
Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning
Detaljplanen medger överföring av område som tillhör Helgonagården 6:16
och som i detaljplanen utlagts till skola, bostäder och centrumverkssamhet
till intilliggande bostadsfastighet. En sådan fastighetsreglering bör grundas
på överenskommelse.
Gemensam infartsväg (gångfartsområdet)
Infartsväg enligt planförslag är tänkt att användas gemensamt av
fastigheterna inom planområdet. Inrättande av gemensamhetsanläggning för
vägen prövas enligt anläggningslagen. För att inrätta
gemensamhetsanläggning bör berörda fastigheter vara överens om
berörkrets och andelstalsfördelning.
Officialservitut avseende rätt att använda infartsvägen kan endast bildas till
förmån för fastighet för vilken vägen är av väsentlig betydelse.
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Rätt att använda den gemensamma infarten kan även regleras genom avtal.
Rättigheter
Planområdet berör servitutet 1281K-9557:B1350.3 avseende rätt att nyttja
vägområde för åtkomst av transformatorstation. Om
gemensamhetsanläggning inrättas för infartsvägen bör servitutet upphävas.
Servitutet gäller till förmån för Ljusåret 2 och belastar Helgonagården 6:16.
Planområdet berör ledningsrätten 1281K-9557:B1350.4 avseende
fjärrvärme, gas, el och transformatorstation, ledningsrätten 1281K9557:B1350.4 avseende vatten och avlopp samt
ledningsrätten 1281K-9540:B1351.1 avseende el, naturgas och fjärrvärme.
Ledningsrätterna är belägna inom u-område.
Tegelbruket 2
Detaljplaneförslaget medför att utfartsförbud införs mot Tornavägen. Om
gemensamhetsanläggning inrättas för infartsväg ska fastigheten erhålla
andel i den. Alternativt kan servitut avseende rätt till väg belastande
Helgonagården 6:16 bildas till förmån för Tegelbruket 2.
Fastighetsindelningsbestämmelser
Fastighetsindelningsbestämmelser, ursprungligen fastställda som
tomitindelning, med aktnummer 1281K-C1342 och 1281K-C1504
upphör att gälla inom planområdet när detaljplanen vinner laga kraft.
Ansökan om fastighetsbildning m m
Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos Lantmäterimyndigheten i
Lund ansöka om inrättande av gemensamhetsanläggning alternativ
servitutsbildning.
KONSEKVENSER
Miljökonsekvenser
Miljöbedömning enligt miljöbalken
Stadsbyggnadskontoret bedömer med vägledning av förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 §§
miljöbalken och i 4 kap 34 § PBL. Behovet av miljöhänsyn vid
genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en miljöbedömning
enligt 6 kap miljöbalken.
Vid den behovsbedömning som utförts har följande ställningstagande gjorts:
” Genomförande av planförslaget innebär en förtätning inom tre fastigheter
som redan är ianspråktagna för bebyggelse inom Lunds tätort. Förslaget
innebär en ökad exploateringsgrad samt för en av fastigheterna ändrad
användning (från kontorsändamål till huvudsakligen bostadsändamål).
Trafikbullerpåverkan på ny bebyggelse kan hanteras inom
detaljplaneverktyget.”
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Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för
svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10). Enligt
miljöförvaltningens uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna inom
Lunds kommun. Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom
planområdet. Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär
bedöms inte förändra nivåerna för befintlig bebyggelse.
I stort sett allt dagvatten i Lunds kommun rinner till Höje å och Kävlingeån
via dagvattenledningar, diken och små vattendrag. Enligt Vattenmyndighetens beslut om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för ytvatten
har Höje å dålig ekologisk status med kravet att uppnå god ekologisk status
2027. Kävlingeån har otillfredsställande ekologisk status med kravet att
uppnå god ekologisk status 2027. De olika vattendragen i Lunds kommun
som fungerar som dagvattenrecipienter har klassificerats efter hur stort flöde
och vilka mängder av närsalter och föroreningar recipienterna kan tåla/ta
emot beroende på deras speciella förutsättningar. I dagvattenstrategin
redovisas klassificering av de olika recipienternas känslighet. Planområdet
ingår i avrinningsområdet för Höje å.
Stora delar av området som föreslås bebyggas är redan idag hårdgjort och de
ingående fastigheterna är redan anslutna till befintligt dagvattensystem.
Genom att exempelvis använda gröna tak och regnbäddar (nedsänkta
planteringar) och på så sätt fördröja och rena dagvattnet på fastigheterna
skulle påverkan på Höje å kunna minskas.
Naturmiljö och biologisk mångfald
Planförslaget innebär en förtätning av området vilket ger en lokal påverkan
på naturmiljön och den biologiska mångfalden. Den befintliga allén samt
busk- och trädridån längs östra kanten av Tegelbruket 4 försvinner.
Mark och grundläggning
Enligt genomförd geoteknisk undersökning kan byggnader grundläggas på
sedvanligt sätt med hel kantförstyvad bottenplatta, utbredda grundplattor
eller längsgående grundsulor i naturligt lagrad jord och/eller ny kontrollerad
fyllning.
Källare till normalt djup (motsvarande befintlig källare på Tegelbruket 4)
bedöms kunna dräneras på sedvanligt sätt utan risk för omgivningspåverkan.
Markradon
Baserat på genomförda radonmätningar klassificeras planområdet som
normalriskområde. Vid normalriskmark ska byggnader utföras
radonskyddade.
Stadsbild/landskapsbild
Planförslaget innebär, tillsammans med kommande bostadsprojekt söder om
området, en kraftig förtätning och en förändring av stadsbilden inom
området. De föreslagna byggnadernas placeringar och höjdskala har dock
valts med hänsyn till omgivande struktur och bebyggelse. Byggnaderna
närmast Tornavägen uppförs, liksom de befintliga huvudbyggnaderna på
Tegelbruket 1 och 2, i tre till fyra våningar mot vägen. Byggnaderna mot
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parkrummet uppförs med som högst sju till åtta våningar, d.v.s. i samma
höjdskala som Maskinhuset och Helsinkrona nations befintliga
lamellbyggnad. Som helhet ger planförslaget en gradvis övergång i skala
från villabebyggelsen i Professorsstaden till institutionsbebyggelsen i LTHområdet.
Kulturhistoriskt intressant bebyggelse
Kristianstads nations befintliga huvudbyggnad bedöms ha ett sådant
kulturhistoriskt värde att den förses med varsamhetsbestämmelser samt
rivningsförbud.
Huvudbyggnaden på Tegelbruket 4 anges som byggnad som ingår i, eller
tillsammans med andra bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö, i
Lunds kommuns bevaringsprogram. Byggnaden bedöms dock inte ha så
stora kulturhistoriska eller arkitektoniska värden att skyddsbestämmelser,
varsamhetsbestämmelser eller rivningsförbud är aktuella för byggnaden.
Byggnaden avses rivas.

Befintlig huvudbyggnad på fastigheten Tegelbruket 4.

Arkeologi
Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa, i enlighet
med 2 kap 10§ kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen
underrättas.
Solförhållanden
Den föreslagna bebyggelsens skuggning har studerats. Vårdagjämning 21
mars kl.10,12 och 16 samt sommarsolståndet 21 juni kl. 10, 12 och 16.
Studierna visar att den nya bebyggelsen i huvudsak påverkar fastigheterna
inom planområdet samt LTH-parken med skuggning. Under
sommarmånaderna är påverkan måttlig. Under vinterhalvåret när solen står
lågt är påverkan större. Samtliga gårdsmiljöer kommer dock att ha
kontinuerlig tillgång till solbelysta platser under dygnet. Solförhållandena
orsakade av den nya bebyggelsen bedöms vara acceptabla.
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Solstudie som visar skuggning orsakad av bebyggelsen. Sommarsolståndet 21 juni
(till vänster) samt vårdagjämningen 21 mars (till höger) kl 10, 12 och 16.

Trafik
Tornavägen trafikeras av ca 12500 fordon/medelvardagsdygn (2014).
Planförslaget innebär en viss ökning av trafikflödet på Tornavägen. De nya
bostadsvolymerna på Tegelbruket 2 och 3 uppskattas tillsammans alstra ca
40 fordonsrörelser/dygn.
De nya byggnadsvolymerna på Tegelbruket 4 bedöms alstra ca 320
fordonsrörelser/dygn. Den större trafikalstringen kan härledas till stora
byggnadsvolymer samt den planerade närbutiken. Den existerande
kontorsbebyggelsen på fastigheten skall dock rivas vilket ger en reducering
av trafikflödet på ca 150 fordonsrörelser/dygn.
Totalt uppskattas planförslaget alstra ca 210 fler fordonsrörelser/dygn än
vad området alstrar i dagsläget.
Hälsa och säkerhet
Enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader gäller
följande för ny bebyggelse:
”Buller från vägar bör inte överskrida 55dBA Leq (ekvivalent ljudnivå) vid
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en bostadsbyggnads fasad och 55 dBA Leq samt 70 dBA Lmax (maximal
ljudnivå) vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till
byggnaden.
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller istället för vad som anges i
första stycket 1 att bullret inte bör överskrida 60 dBA Leq vid
bostadsbyggnads fasad.
Om ljudnivån 55 dBA Leq ändå överskrids bör minst hälften av
bostadsrummen vara vända mot en sida där 55 dBA Leq inte överskrids vid
fasaden och minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70
dBA Lmax inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.”
Bullerutredningar genomförda av Tyréns AB visar på beräknade
bullernivåer som överskrider Leq 55 dBA och Lmax 70 dBA för de
byggnadsdelar som ligger närmast Tornavägen. I övriga delar av området
erhålls generellt nivåer på högst Leq 55 dBA och
Lmax 70 dBA.

Beräkningspunkter över beräknade bullernivåer för ny bebyggelse på fastigheten
Tegelbruket 2, framtaget av Tyréns AB.
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Tabell över beräknade bullernivåer för ny bebyggelse på fastigheten Tegelbruket 2,
framtaget av Tyréns AB.

Beräkningspunkter över beräknade bullernivåer för ny bebyggelse på fastigheten
Tegelbruket 4, framtaget av Tyréns AB.
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Tabell över beräknade bullernivåer för ny bebyggelse på fastigheten Tegelbruket 4,
framtaget av Tyréns AB.

Genom att göra lägenheterna genomgående eller högst 35 kvm stora i de
bullerutsatta lägena kan gällande riktvärden för ny bostadsbebyggelse
innehållas i hela planområdet. Att så görs säkras med planbestämmelse:
”I de lägen där bullernivåer överstiger 55 dBA Leq behöver lägenheter
göras genomgående. Minst hälften av bostadsrummen ska ha tillgång till en
sida med bullernivåer på högst 55 dBA Leq utanför fasad. Lägenheter som
är 35 kvm eller mindre kan göras enkelsidiga om bullernivån inte överstiger
60 dBA Leq utanför fasad.”
Sociala konsekvenser
God bebyggd miljö
Planförslaget innebär förtätning på ytor som i huvudsak redan är hårdgjorda.
Tillkommande bebyggelse medför en ökad blandning av funktioner samt en
möjlighet till mer variation av bostadstyper och upplåtelseformer inom
området. Planförslaget har utformats med hänsyn till omgivande struktur
och bebyggelse. Sammantaget bedöms planförslagets utformning och
planområdets läge medverka till att skapa en god bebyggd miljö.
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Tillgång till rekreativ miljö
Fastigheten Tegelbruket 4 förses med en ny innergårdsmiljö. Boende i den
nya bebyggelsen på Tegelbruket 2 och 3 kommer att ha tillgång de
befintliga gårdsmiljöerna på fastigheterna. Gårdsmiljöerna planeras att
rustas upp i samband med planförslagets genomförande. Planområdet
gränsar till LTH-parken i öster och stadsdelsparken Tunaparken ligger ca
150 meter söder om planområdet. De boende bedöms ha god tillgång till
rekreativ miljö inom och i närheten till området.
Befolkning och service
Det tillskott av bostäder som planförslaget innebär kan använda sig av
befintlig service i närområdet och i Lunds centrum. Planförslaget ger
möjlighet till service i bottenvåningarna på den nya bebyggelsen.
Planförslaget kan eventuellt innebära ett ökat behov av skol- och
förskoleplatser i närområdet.
Barnperspektivet
Barn berörs av planärendet i form av boende eller besökare till området,
dock i mindre omfattning än i andra bostadsområden eftersom en stor del av
bostäderna aves att utgöras av studentlägenheter.
Planområdet har god tillgång till gröna områden och kvalitativa rekreativa
miljöer. Gestaltningen av utemiljön bidrar till säkra och trygga gång- och
cykelvägar och låga hastigheter förordas. Plats för småbarnslek kan ordnas
inom planområdet. Närmsta kommunala lekplatser finns ca 200 m från
planområdet, i Tunaparken och på Tornaplatsen.
Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov och
situation i enlighet med barnkonventionen tagits.
Tillgänglighet
Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och
användbarhet för funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet i
8 kap 4§ (byggnader) och 8 kap 9 § PBL (tomter) i detalj kommer att
tillgodoses avgörs i samband med byggnads- och markprojekteringen och
därmed vid kommande bygglovprövning.
Ramper planeras för att den upphöjda gården på Tegelbruket 4 ska bli
tillgänglig.
Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas.

STADSBYGGNADSKONTORET I LUND

Ole Kasimir
planchef

Henrik Nilsson
planarkitekt
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Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-03-23

§ 53

Detaljplan för Tegelbruket 2 och 4
samt del av Tegelbruket 3 m.fl. Samråd

Dnr BN 2017/0091

Sammanfattning
Gemensam ansökan inkom 2016-04-13 från Helsingkrona och
Kristianstads nationer samt Svenska Hus AB om ny plan för rubricerat
område.
Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av Byggnadsnämnden upprättat
planförslag med syftet att möjliggöra ny bostadsbebyggelse med
studentbostäder och tillhörande funktioner på fastigheterna Tegelbruket 2
och 3 samt ny bostadsbebyggelse och viss del kommersiella lokaler på
fastigheten Tegelbruket 4. Skydds- och varsamhetsbestämmelser införs
för Kristianstad nations befintliga huvudbyggnad.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen inte
kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap. 34 § plan- och
bygglagen.

Beslutsunderlag
PÄ 12/2016a
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-03-10
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad
2017-03-10
Planbeskrivning, upprättad 2017-03-10
Skrivelser från Kristianstad nation, upprättade 2017-01-16 samt
2017-02-09

Yrkanden
Ordföranden Björn Abelson (S) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets
förslag till beslut.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

skicka ut detaljplan för Tegelbruket 2 och 4 samt del av
Tegelbruket 3 m.fl. i Lund, Lunds kommun för samråd.

Beslut expedieras till:
Kristianstads Nations Studentbostadshus, Tornavägen 7, 223 63 Lund
Svenska Hus AB, Adelgatan 6, 211 22 Malmö
Helsingkrona nation, Tornavägen 3C, 223 63 Lund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-03-23

BN 2016/0474

Byggnadsnämnden
Plats och tid

Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, 2017-03-23 klockan
18.00–21.30

Ledamöter

Björn Abelson (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Klas Svanberg (M), 2:e v ordf
Akram Heidari (S)
Mohsen Abtin (S)
Lena Gustafsson (M)
Mia Honeth (L)
Helmut Moser (V)
Bernt Bertilsson (C)
Dimitrios Afentoulis (KD)

Tjänstgörande ersättare

Johan Helgeson (MP), ersättare för Anna Hagerberg (MP)

Ersättare

Fredrik Fexner (S)
Christoffer Karlsson (L)
Ann Schlyter (V)
Jan Annerstedt (FNL)
Erik Ahlm (FI)

Övriga

Katarina Öberg Magnusson, sekreterare
Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör
Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Ole Kasimir, planchef
Malin Sjögren, stadsarkitekt
Jonas Andreasson, stadsingenjör
Jenny Lindström, samordnare/ planhandläggare
Justina Bacinska, tillsynshandläggare
Carolina Lundberg, översiktsplanarkitekt
Christian Rydén, trafikplaneringschef

Justerare

Helmut Moser (V)

Paragrafer

§ 39-65

Plats och tid för justering Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1, den 27 mars 2017
klockan 11.00

Justerare

Utdragsbestyrkande

Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-03-23

BN 2016/0474

Underskrifter
Sekreterare

Katarina Öberg Magnusson

Ordförande

Björn Abelson (S)

Justerare

Helmut Moser (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-03-23

Paragrafer

§ 39-65

Datum då anslaget sätts upp

2017-03-28

Förvaringsplats för protokollet

Byggnadsnämndens kansli, Stadsbyggnadskontoret, plan 5,
Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Katarina Öberg Magnusson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-04-19

Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen
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Diarienummer

2017-03-10

BN 2017/0091

Byggnadsnämnden i Lund

Henrik Nilsson
046-359 58 17
henrik.nilsson@lund.se

Detaljplan för Tegelbruket 2 och 4 samt del
av Tegelbruket 3 m.fl. i Lund – samråd
Tornavägen 9
PÄ 12/2016a

Sammanfattning
Gemensam ansökan inkom 2016-04-13 från Helsingkrona och
Kristianstads nationer samt Svenska Hus AB om ny plan för rubricerat
område.
Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av Byggnadsnämnden
upprättat planförslag med syftet att möjliggöra ny bostadsbebyggelse
med studentbostäder och tillhörande funktioner på fastigheterna
Tegelbruket 2 och 3 samt ny bostadsbebyggelse och viss del
kommersiella lokaler på fastigheten Tegelbruket 4. Skydds- och
varsamhetsbestämmelser införs för Kristianstad nations befintliga
huvudbyggnad.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 §
plan- och bygglagen.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-03-10 (denna handling)
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad 2017-03-10
Planbeskrivning, upprättad 2017-03-10
Skrivelser från Kristianstad nation, upprättade 2017-01-16 samt 2017-02-09

Barnets bästa
Barn berörs av planärendet i form av boende eller besökare till området,
dock i mindre omfattning än i andra bostadsområden eftersom en stor del
av bostäderna avses utgöras av studentlägenheter.
Planområdet har god tillgång till gröna områden och kvalitativa
rekreativa miljöer. Gestaltningen av utemiljön bidrar till säkra och trygga
gång- och cykelvägar och låga hastigheter förordas. Plats för
småbarnslek kan ordnas inom tillkommande bostadsbebyggelses tomter.
Närmsta kommunala lekplatser finns ca 200 m från planområdet, i
Tunaparken och på Tornaplatsen.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Brotorget 1

046-35 50 00

046-35 63 80

stadsbyggnadskontoret@lund.se

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

Ärendet

Orienteringskarta

Gemensam ansökan inkom 2016-04-13 från Helsingkrona och
Kristianstads nationer samt Svenska Hus AB om ny plan för
fastigheterna Tegelbruket 4 samt del av Tegelbruket 2 och 3 och del
av Helgonagården 6:16.
Stadsbyggnadskontoret fick 2016-04-28 i uppdrag av
Byggnadsnämndens arbetsutskott att upprätta detaljplan med
standardförfarande.
Stadsbyggnadskontoret har 2017-03-10 upprättat planförslag med syftet
att möjliggöra ny bostadsbebyggelse med studentbostäder och tillhörande
funktioner på fastigheterna Tegelbruket 2 och 3 samt ny
bostadsbebyggelse och viss del kommersiella lokaler på fastigheten
Tegelbruket 4. Skydds- och varsamhetsbestämmelser införs för
Kristianstad nations befintliga huvudbyggnad.
Sökandens vision är att med föreslagen ny bebyggelse i denna del av
LTH-området stärka upplevelsen av ett modernt, attraktivt och
levande campus-område i linje med visionen för kunskapsstråket,
Ideon och LTH-områdets framtida utveckling.
Föreslagen bebyggelsestruktur har tagits fram i gemensam dialog
mellan samtliga sökanden, Akademiska Hus och
stadsbyggnadskontoret innan gemensam ansökan om planuppdrag
inlämnades.
Byggnadernas föreslagna placeringar och höjder är valda för att
åstadkomma en hög täthet samtidigt som områdets kvaliteter tas
tillvara. Den föreslagna bebyggelsen trappas stegvis upp från tre och
fyra våningar mot Tornavägen till som högst åtta våningar mot LTH-
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parken i öster. Avsikten är att ge en gradvis övergång i skala från
villabebyggelsen i Professorstaden till institutionsbebyggelsen i LTHområdet.
Kristianstad nation har under det senare skedet av planarbetet framfört
önskemål (se bifogade skrivelser) om att höja det föreslagna
våningsantalet till fem våningar för deras byggnad närmast
Tornavägen. Detta främst av ekonomiska skäl. Kristianstad nation
menar att ”alternativet fyra plus sju våningar, ur ett
stadsbyggnadsperspektiv, inte blir tillräckligt mycket bättre än
alternativet fem plus sju våningar för att väga upp risken att äventyra
hela deras projekt”.
I den analys som inledde diskussionerna om planläggning blev det
tydligt att de föreslagna byggnadsvolymerna inom området behöver
anpassas och samspela med varandra och med omgivningen. De
inblandande byggherrarna har därför jämkat och justerat sina projekt
så att de sammantaget resulterar i en hög täthet och en välfungerande
helhet ur ett stadsbyggnadsperspektiv. De nya projekten söder om
Kristianstad nation, på fastigheterna Tegelbruket 4 (Svenska Hus) och
Tegelbruket 7 (AF Bostäder) har utformats med utgångspunkt i dessa
förutsättningar och det var med dessa förutsättningar som den
gemensamma planansökan gjordes. Den vidareutveckling av
underlaget som gjorts i planprocessen har inte ändrat bedömningen,
utan stadsbyggnadskontorets bedömning i denna fråga kvarstår.
Planförslaget möjliggör en byggnad i fyra våningar + en indragen
takvåning samt en byggnad i sju våningar + en takvåning för
Kristianstad nation. Takvåningarna kan uppföras på 70% av respektive
byggnads byggnadsyta. Totalt sett ger detta en möjlighet till en högre
exploateringsgrad för Kristianstad nation än vad alternativet med fem
plus sju våningar ger. Stadsbyggnadskontoret menar därför att
Kristianstad nation bör ha goda möjlighet att inom ramen för
helhetsgreppet bearbeta sitt projekt så att de ekonomiska riskerna för
dem minskar.
Vid den behovsbedömning som utförts har följande ställningstagande
gjorts:
” Genomförande av planförslaget innebär en förtätning inom tre
fastigheter som redan är ianspråktagna för bebyggelse inom Lunds
tätort. Förslaget innebär en ökad exploateringsgrad samt för en av
fastigheterna ändrad användning (från kontorsändamål till
huvudsakligen bostadsändamål). Trafikbullerpåverkan på ny bebyggelse
kan hanteras inom detaljplaneverktyget.”
Sammantaget är den påverkan som planförslaget förutses få sådan att den
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses
i 6 kap 11–18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § PBL. Behovet av
miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en
miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken.
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Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att skicka ut detaljplan för Tegelbruket 2 och 4 samt del av
Tegelbruket 3 m fl i Lund, Lunds kommun för samråd.

Ole Kasimir
planchef

Henrik Nilsson
planarkitekt

Beslut expedieras till:
Kristianstads Nations Studentbostadshus, Tornavägen 7, 223 63 Lund
Svenska Hus AB, Adelgatan 6, 211 22 Malmö
Helsingkrona nation, Tornavägen 3C, 223 63 Lund
Akten
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Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse
Skolkontoret
2017-04-20

1 (3)
Diarienummer

BSL 2017/0289

Barn- och skolnämnd Lund stad

Ann Edvik
046-3594708
ann.edvik@lund.se

Motion från Christoffer Brinkåker (SD) om
handlingsplan för särbegåvade elever
Sammanfattning
Christoffer Brinkåker, ledamot SD Lunds kommunfullmäktige, har den 9
mars 2017 lämnat en motion om handlingsplan för särbegåvade elever till
Lunds kommunfullmäktige. Motionen föreslår att Lunds kommun tar
fram ett förslag till handlingsplan för identifiering av och anpassning av
arbetsmetoder för särbegåvade elever i grundskolan.
SKL har tagit fram en sådan arbetsplan tillsammans med sju kommuner.
Skolverket har omfattande material kring elever med särbegåvning som
finns på Skolverket.se. Att ha kunskap om elever med särbegåvning är en
förutsättning för att kunna identifiera och anpassa undervisningen efter
dessa elever. Att ha en särskild arbetsplan för arbetet ser inte Barn- och
skolförvaltningen att det finns behov av, eftersom det redan finns en
arbetsplan utarbetad av SKL och omfattande stödmaterial på Skolverket.
Se. Däremot ser vi att kunskapen är viktig för att kunna bemöta dessa
elever på rätt sätt så att de har möjlighet att nå så långt som möjligt i sin
kunskapsutveckling.

Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att

skolorna i Lunds stad ser till att det finns kunskap om särskilt
begåvade elever i syfte att kunna tillgodose dessa elevers behov i
undervisningen.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens Tjänsteskrivelse motion SD Arbetsplan
särbegåvade elever, den XX mars 2017, dnr 2017/0289
Motion från Christoffer Brinkåker (SD) om handlingsplan för
särbegåvade elever, den 9 mars 2017, dnr 2017/0289
Handlingsplan särskilt begåvade barn och elever 2016, Samarbete
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och SKL
Att arbeta med särskilt begåvade elever
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Barnets bästa
Detta beslut kan påverka särskilt begåvade barns möjligheter att nå så
långt som möjligt inom ramen för skolans arbete. Enligt skollagen ska
skolan ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver
i sitt lärande och sin personaliga utveckling för att de utifrån sina egna
förutsättningar ska kunna utvecklas så lång som möjligt enligt
utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska
uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin
kunskapsutveckling. Beslutet får anses ligga väl i linje med barnets bästa
enligt Barnkonventionen.

Ärendet
Christoffer Brinkåker, ledamot SD Lunds kommunfullmäktige, har den 9
mars 2017 lämnat en motion om handlingsplan för särbegåvade elever till
Lunds kommunfullmäktige. Motionen föreslår att Lunds kommun tar
fram ett förslag till handlingsplan för identifiering av och anpassning av
arbetsmetoder för särbegåvade elever i grundskolan. I motionen framgår
att Christoffer Brinkåker fått information från Mensa om att Lund är den
kommun med störst andel av deras medlemmar, som har en uppmätt IQ
på över 130. Vidare informeras i motionen om att särbegåvade barn
sällan får den stimulans de är i behov av i skolan i dag och att detta får
negativa konsekvenser för dessa barn, att dessa barn felaktigt tilldelas
diagnoser. Därför påtalas vikten av kunskap kring hur skolan kan
identifiera dessa barn för att anpassa undervisningen för dem. I motionen
hänvisar Christoffer Brinkåker till SKLs dokument Handlingsplan
särskilt begåvade elever 2016.
Skolverket har publicerat ett omfattande material på Skolverket.se om
elever med särskild begåvning. Här redovisas att skolan ofta missar dessa
barns särskilda begåvning och därigenom inte lever upp till skollagens
krav på att stimulera varje elev så att eleven kan nå så långt som möjligt i
sin kunskapsutveckling. Att inte uppmärsammas och ges rätt stimulans
kan leda till ett utåtagerande beteende, eller ett introvert beteende,
beroende på barnets reaktioner.
I lunds kommuns elevenkät, Lunk, ställs en fråga om utmaningar: ”Mina
lärare ger mig utmaningar så att jag hela tiden utvecklas”. Enkätsvaren i
årskurs 5 visar att de flesta av eleverna i Lunds stad upplever att detta
stämmer, under 7% uppger att det stämmer ganska eller mycket dåligt. I
årskurs 8 uppger 16,9% av pojkarna och 27,1% av flickorna att det
stämmer ganska eller mycket dåligt. Elevsvaren ger en indikation på att
en del av eleverna i högre åldrar upplever att de inte får den stimulans de
hade behövt i skolarbetet. Dessa svar bör dock balanseras mot de svar
eleverna i Lund i årskurs 8 ger när det gäller olika typer av
stressreaktioner p.g.a. arbetsbelastning. Här visar eleverna en hög siffra
om upplevd stress.
Något av skolområdena i Lunds stad har arbetat fokuserat med frågan
kring elever med särskilt begåvning och satsat på fortbildning i detta för

Tjänsteskrivelse

3 (3)
Diarienummer

2017-04-20

BSL 2017/0289

skolområdet för att stärka kunskapen kring dessa barns behov.
Skolområdet har också en specialpedagog som särskilt har vidareutbildat
sig inom särskild begåvning och på så sätt kan stötta arbetet i
skolområdet.
I skollagen finns krav på att starta en utredning då någon elev har
svårigheter i sin skolsituation. Särskilt begåvade barn bör
uppmärksammas i ett tidigare skede, och därför behövs kunskap kring
särbegåvning, något som något skolområde redan identifierat och arbetat
efter. Att utarbeta en särskild handlingsplan är däremot inte nödvändigt,
då det redan finns utförligt arbetsmaterial och råd via exempelvis
Skolverket.se. Att säkerställa att personal på skolorna har kunskap om
och därigenom kan uppmärksamma elever med särbegåvning och
anpassa undervisningen till dessa barn, såväl som till andra barn med
andra typer av begåvning, är viktigt.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att
att

skolorna i Lunds stad ser till att det finns kunskap om särskilt
begåvade elever i syfte att kunna tillgodose dessa elevers behov i
undervisningen.
informationsinsatsen återrapporteras till nämnden för information.

Mats Jönsson
Skoldirektör

Beslut expedieras till:
Skolområdeschefer
Rektorer

Ann Edvik
Utvecklingsledare
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Ann Edvik
046-3594708
ann.edvik@lund.se

Motion från Christoffer Brinkåker (SD) om
handlingsplan för särbegåvade elever
Sammanfattning
Christoffer Brinkåker, ledamot SD Lunds kommunfullmäktige, har den 9
mars 2017 lämnat en motion om handlingsplan för särbegåvade elever till
Lunds kommunfullmäktige. Motionen föreslår att Lunds kommun tar
fram ett förslag till handlingsplan för identifiering av och anpassning av
arbetsmetoder för särbegåvade elever i grundskolan.
SKL har tagit fram en sådan arbetsplan tillsammans med sju kommuner.
Skolverket har omfattande material kring elever med särbegåvning som
finns på Skolverket.se. Att ha kunskap om elever med särbegåvning är en
förutsättning för att kunna identifiera och anpassa undervisningen efter
dessa elever. Att ha en särskild arbetsplan för arbetet ser inte Barn- och
skolförvaltningen att det finns behov av, eftersom det redan finns en
arbetsplan utarbetad av SKL och omfattande stödmaterial på Skolverket.
Se. Däremot ser vi att kunskapen är viktig för att kunna bemöta dessa
elever på rätt sätt så att de har möjlighet att nå så långt som möjligt i sin
kunskapsutveckling.
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