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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, förklararplankartans 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. 

 

 

Bilder och illustrationer tillhör stadsbyggnadskontoret om inte annat 

anges. 

  

Vill du komma i kontakt med oss? 

Astrid Avenberg Rosell  

Planarkitekt  

Ole Kasimir 

Planchef 

Telefon: 046-359 50 00 

E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se 

 

mailto:stadsbyggnadskontoret@lund.se
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Sammanfattning 

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en skola och förskola 

i centrala Brunnshög. Vidare syftar detaljplanen även till att bevara 

uppvuxna stora träd, bevara en liten del av den gamla riksvägens betong, 

avgränsa plats för telemast samt utöka allmän plats med gata och 

vändplatser. Lund International School, som idag hyr lokaler på annan 

plats i Lund, vill bygga en ny skola för upp till 450 elever i Brunnshög. De 

nya byggnader som planeras ska ha en gedigen karaktär vad gäller 

arkitektur och material. Huvudbyggnader ska i huvudsak anpassa sig till 

Brunnshögs gårds bebyggelses riktning. En mindre del kan placeras längs 

omgivande gränser och i samma riktning som MAX IV.  

Tomten kommer att ha tillräckligt stor friyta och följa Lunds kommuns 

riktlinjer för skolgårdar och förskolegårdar. Tillfart och angöring ska 

kunna ske i norr från Vektorgatan samt i sydväst från en ny gata. 

Parkering ska följa parkeringsnormen.  

Marken behöver saneras och avhjälpandeåtgärder ska utföras innan 

startbesked ges och avverkade träd behöver kompenseras med 

trädplantering. Planen kan genomföras utan dispens från biotopskydd 

men illustrerad skolbyggnad påverkar några biotopskyddade träd. 

Det finns tillfarter till kvartersmarken idag och byggnation av skolan kan 

genomföras utan att nya kommunala gator byggs i förväg.  

Planområdets area: 20 587 m2 

Antal elever och BTA skola: 386 elever och 6 342 m2 BTA 

Antal barn och BTA förskola: 64 barn och 682 m2 BTA 

Allmän plats gata area: 3 804 m2 

Antal bil-/ cykelparkering: 35/265  
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Inledning 

Planens syfte  
Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en skola och förskola 

i centrala Brunnshög. Vidare syftar detaljplanen även till att bevara 

uppvuxna stora träd, bevara en liten del av den gamla riksvägens betong, 

avgränsa plats för telemast samt utöka allmän plats med gata och 

vändplatser. De nya byggnader som planeras ska ha en gedigen karaktär 

vad gäller arkitektur och material. Huvudbyggnader ska i huvudsak 

anpassa sig till Brunnshögs gårds bebyggelses riktning. En mindre del 

kan placeras längs omgivande gränser och i samma riktning som MAX IV.  

Tomten kommer att ha tillräckligt stor friyta och följa Lunds kommuns 

riktlinjer för skolgårdar och förskolegårdar. Tillfart och angöring ska 

kunna ske i norr från Vektorgatan samt i sydväst från en ny gata. 

Parkering ska följa parkeringsnormen.  

Marken behöver saneras och avhjälpandeåtgärder ska utföras innan 

startbesked ges och avverkade träd ska kompenseras med plantering av 

nya träd.  

Planförfarande  
Detaljplanen hanteras med standardförfarande eftersom planen bedöms 

• vara förenlig med översiktsplanen fördjupning av översiktsplanen 

och länsstyrelsens granskningsyttrande 

• inte vara av betydande intresse för allmänheten eller av stor 

betydelse i övrigt och 

• inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.  

Planhandlingar  
• Plankarta med bestämmelser och illustration 

• Planbeskrivning och illustrationer 

Övriga handlingar  
• Beslut om betydande miljöpåverkan, 2022-05-23 

• Miljöteknisk markutredning, AFRY, 2020-10-21 

• Bullerutredning, 2022-06-16  
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Plandata 

Orienteringskarta med planområdets läge markerat 

Läge 
Planområdet omfattar del av fastigheten Östra Torn 27:2 samt Östra 

Torn 28:14 och är belägen mellan Vektorgatan och Odarslövsvägen 

väster om Brunnshögs gård. 

Areal 
Planområdets yta uppgår till 2587 m². 

Markägoförhållande 
Fastigheterna inom planområdet ägs av kommunen. 

Initiativtagare till planen och ärendegång 
Det är tekniska nämnden som har tagit initiativ till planen. 

Medverkande i planarbetet 
Astrid Avenberg Rosell, planhandläggare, planarkitekt, stadsbyggnadskontoret 

Christian Wilke, arkitekt, stadsbyggnadskontoret/ Brunnshögsprojektet 
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Eva Dalman, projektchef, kommunledningskontoret/Brunnshögsprojektet 

Johan Nilsson, exploateringsingenjör, tekniska förvaltningen 

Christoffer Karlsson, trafikplanerare, stadsbyggnadskontoret 

Maria Borisson Lindvall, landskapsarkitekt, stadsbyggnadskontoret 

Anna Karlsson, trafikingenjör, tekniska förvaltningen 

Tidigare kommunala ställningstagande 

Planuppdrag  
Byggnadsnämnden, BN, fattade beslut om planläggning 2022-03-16.  

Översiktsplanering 
I fördjupad översiktsplan för Brunnshög är området beskrivet som 

sekundärt utbyggnadsområde. Smärre utbyggnad inom sekundära 

utbyggnadsområden kan tillåtas även under den första tjugoårsperioden.  

Länsstyrelsen bedömer i sitt granskningsyttrande att det finns risk för att 

riksintresse för kommunikation (E22) inte tillgodoses avseende fortsatt 

utbyggnad av Brunnshög med bostäder och verksamheter samt 

föreslagen trafikplats på E22 vid ESS. 

 

Utsnitt ur formell plankarta fördjupning av översiktsplanen för Lund NE/Brunnshög, 

antagen 2013-12-19. Lunds kommun. Planområdet markeriat med röd ring. 

Dispositionsplan för Centrala Brunnshög  

I Dispositionsplan Brunnshög godkänd den 2015-04-20 står det angivet 

angående tomter för skolor och förskolor att Brunnshög ska bära sitt 

eget skolbehov. Området kring före detta ”La Strada” med dess glesa 

grönska med gamla uppvuxna träd har en passande storlek och karaktär 

för en skoletablering.  
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Dispositionsplanens strukturplan ligger som grund för planområdets 

kvarter. 

Gällande detaljplaner  
Området är inte tidigare planlagt. I norr, öster och söder angränsar 

detaljplaner, L889 (del av Östra Torn 29:1 m m) och P98 (MAX IV) som 

innehåller forskningsanläggningen MAX IV och gator, P216 (Brunnshögs 

gård) med lägenhetshotell samt P101 (Odarslövsvägen) som innehåller 

utbyggd gata. 

Förutsättningar 

Markanvändning, bebyggelse och stadsbild/landskapsbild  
Huvuddelen av marken har tidigare varit bebyggd, uppfylld och schaktad. 

Det finns uppväxt vegetation, träd och buskar, som tillsammans med en 

grusad gårdsplan och parkeringsplatser visar på tidigare 

markanvändning. 

 

Flygbild från 2012 med planområdet markerat. Bilden visar de byggnaderna som fanns 

och de olika gårdsplanerna. Fem av sju byggnader inom planområdet har försvunnit. 

Så sent som 2012 fanns sju byggnader inom planområdet. Fem av dem är 

idag rivna. Endast grundplattor finns delvis kvar. De två byggnader som 

står kvar är ett skjul/skärmtak samt en teknikbyggnad med tillhörande 

telemast i planområdets norra del.  

Den västra delen av marken har använts för jordbruksändamål, men är 

nu påverkad av en väg som använts vid byggnationen av 

forskningsanläggningen MAX IV och som idag används av de som ingår i 

vägsamfälligheten Ladugårdsmarken GA 3.  
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Historik och/eller kulturmiljö  

Fornlämning  
Arkeologiska undersökningar är gjorda, fynden omhändertagna och 

slutredovisning utförd. I närområdet hittades spår av 6 000 år gamla 

boplatser samt fynd av pollen och sädeskorn från tidig bondestenålder.  

Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa 

omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas (i enlighet med 2 kap 

10 § kulturmiljölagen). 

Bevaringsprogram  
Byggnaderna som funnits inom planen finns beskriven under kapitlet om 

Östra Torns by i Lunds Bevaringsprogram, Utanför vallarna I.  

1873 flyttade Östra Torns skola över till en ny byggnad på nr 14:s marker 

vid Getingevägen. Den första skolbyggnaden kompletterades 1910 med 

en mera påkostad byggnad i rött maskinslaget tegel med 

mönstermurningar. Skolan lades ned 1949 och under 50- och 60-talet 

fanns där ett värdshus med namnet La Strada. Under 90-talet användes 

byggnaderna som vandrarhem.  

 
Skolhusen vid Getingevägen, senare La Strada. Bild troligen från 1950-talet. 

Kulturmiljöprogram  
Enligt Kulturmiljöinventering Lund NE / Brunnshög, 2012-09-20, hade 

den gamla skolmiljön ett stort kulturhistoriskt värde och borde bevarats. 

Tyvärr brann skolbyggnaden/nöjeslokalen La Strada ner 2015 och övriga 

komplementbyggnader har förfallit och rivits.  
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Gårdsplats med byggnader och grönska, den gamla riksvägen med kantvegetation samt 

skolbyggnaden från 1910, senare värdshuset La Strada. Byggnaderna har förfallit/brunnit ner. 

Trots att byggnaderna är borta har gårdsplats, grönska och kopplingen 

till den gamla riksvägen ett värde och bör skyddas. Den gamla riksvägen 

med betongbeläggning och kantvegetation är bevarandevärd.  

Natur  

Riksintresse för naturvård  
Området berörs inte av något riksintresseområde. 

Biotopskydd  
Det finns uppvuxen vegetation inom planområdet, buskar och träd som 

har naturvärde. 

En trädrad mellan den gamla gårdsmiljön och åkermarken bedöms 

omfattas av biotopskydd. Trädraden planterades ca år 1980 tillsammans 

med en snöbärshäck längs en då nyanlagd parkeringsplats.  

Byggnaderna inom planområdet kan troligtvis placeras så att det mesta 

av trädraden kan sparas. Förlusten av några träd borde kunna 

kompenseras med nyplantering av träd inom den nya kvartersmarken. 
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Grönstruktur och offentliga rum  

Balanseringsutredning  
En balanseringsutredning ska utföras för planområdet innan 

detaljplanens granskningsskede.  

Topografi och vegetation  
Planområdet lutar norrut med 1 %, en dryg meter från Odarslövsvägen 

till Vektorgatan. Det är ingen kraftig lutning men beroende på 

byggnadernas utbredning kan det innebära stödmurar och ramper för att 

klara tillgängligheten.  

Friytor, lek och rekreation 
Planområdet ligger inom 250 meter från Kunskapsparken som erbjuder 

stora ytor för rekreation och lek. Nobelparken som är en innehållsrik 

stadsdelspark ligger inom 300 meter från planområdet.  

Planområdet innehåller inga ytor för lek idag men har med sina 

uppvuxna stora träd och annan vegetation stor potential att utvecklas till 

en god lekmiljö för skolbarn och förskolebarn. 

Service  
Söder om och kring Solbjersvägen finns nybyggda kvarter med både 

kommersiell och offentlig service. 

Offentlig service  
Solbjers förskola är den närmsta förskolan, den består av fem 

avdelningar och ligger ca 600 meter från planområdet. En ny kommunal 

skola är planerad, och beslutad i skolnämnden, den ligger söder om 

Nobelparken ca 600 meter från planområdet, för årskurs F-3, storlek ca 

400 elever.  

Närmsta kyrka är Maria Magdalena kyrka som tillhör Svenska kyrkan, ca 

1,6 km från planområdet. Närmsta träffpunkt för äldre ligger i Maria 

Magdalena kyrka. Den heter Träffpunkt Östra Torn och är en del av 

Träffpunkt Lineros verksamhet.  

Kommersiell service  
Närmaste matbutik ligger 750 meter från planområdet. Det finns 

restauranger och små butiker som blomsterhandel m m också. Handel 

och annan kommersiell service planeras i anslutning till 

Brunnshögstorget som ligger 500 meter från planområdet. 

Trafik och gator  

Riksintresse för kommunikationer, befintlig väg  
Området ligger 900 meter körväg från avfarten från befintlig väg E22 

som ingår i riksintresse för kommunikationer, enligt 3 kap 8 § 

miljöbalken.  
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Gatunät, angöring och in-/utfarter  
Planområdet är väl försett med tillfartsvägar. Angöring och infart kan 

idag ske från både Gamla Getingevägen och från Vektorgatan. Det är 

möjligt att förlänga Vektorgatan med en vändplats. Planområdet gränsar 

till Odarslövsvägen men här finns ingen möjlighet till angöring direkt 

från gatan.  

Kollektivtrafik  
Planområdet ligger inom 200 meter från spårvagnshållplats MAX IV. 

Spårvagnslinjen, 1 (Lund C – Universitetssjukhuset – LTH – Brunnshög – 

ESS) har avgångar var 15 minut (var 10 minut inom kort) dagtid i båda 

riktningarna.  

Gång-, cykel- och motortrafik  
Planområdet gränsar till Odarslövsvägen som har gång- och cykelbanor 

på båda sidor samt Vektorgatan som har en gång- och cykelbana 

planerad men inte anlagd hela vägen fram till planområdet. Planområdet 

korsas av en grusväg som rundar MAX IV och som har förbindelse med 

åkermarken nordväst om väg E22. 

Parkeringsnorm och parkering 

I dagsläget finns parkeringsytor i asfalt och grusade gårdsplaner.  

Parkeringsbehovet ska tillgodoses inom fastigheten eller genom 

parkeringsköp. Planområdet tillhör Övriga staden enligt Lunds 

parkeringsnorm men ligger närmare än 500 m till spårvagnshållplats 

vilket medför något lägre norm för bilar. Enligt gällande parkeringsnorm 

behövs 20 cykelplatser/1000 m2 förskola och 40 cykelplatser/1000 m2 

skola samt 5 bilplatser /1000 m2 förskola och skola. 

Teknisk försörjning  

Nästan alla typer av ledningar finns i Odarslövsvägen som gränsar till 
planområdet. Planområdet har en vatten- och spillvattenservis vid de 
befintliga stora lindarna nära Odarslövsvägen. 
Det finns en fjärrvärmeledning parallellt med Vektorgatan som sedan 

viker norrut längs MAX IV:s fastighetsgräns. Det finns en 

transformatorstation inne i planområdet och den matas från öster och 

väster med elledningar som ligger parallellt med Gamla Getingevägen. 

Teleledningar ligger parallellt med Vektorgatan och i Odarslövsvägen 

men tre teleledningar ligger också tvärs planområdet parallellt med 

grusvägen som korsar området. Dessa tre ledningar kan behöva flyttas. 

Telemastens elförsörjning sker genom ledningar i planområdets östra 

kant. Dessa elledningar kan behöva flyttas. 
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Dagvatten  
Planområdet ligger inom VA SYD:s verksamhetsområde för dagvatten. 

Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram Dagvattenplan 

för Lunds kommun, antagen av kommunfullmäktige 2018-03-22. 

Planområdet ingår i huvudavrinningsområdet Kävlingeån. Enligt 

dagvattenplanen är Kävlingeån mindre känslig för ökad vattenföring men 

känslig för närsalter samt mycket känslig för föroreningar. Enligt 

Vattenmyndighetens beslut om statusklassificering och 

miljökvalitetsnormer för ytvatten har Kävlingeån otillfredsställande 

ekologisk status med kravet att uppnå god ekologisk status 2027. Den 

kemiska ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) är bedömd som god.  

Kunskapsparken ska fördröja och rena dagvatten från detta planområde 

och stora delar av Brunnshög innan det når Glumsbäcken och vidare till 

Kävlingeån. Utredning med föroreningsberäkningar för Kunskapsparken 

är gjord 2018-12-21, den har reviderats 2020-02-07. Slutsatsen av 

beräkningarna är att dagvattnet kommer att renas så att 

föroreningsbelastningen på recipienten samt på omgivande mark 

kommer att bli lägre än i dagsläget, även med de ändringar som har 

gjorts i projekteringen. Det innebär att möjligheterna för recipienten att 

uppnå miljökvalitetsnormerna inte bedöms försämras med anledning av 

exploateringen. 

Markens beskaffenhet  
På uppdrag av Lunds International School via Geoexperten har 

Miljöfirman Konsult Sverige AB utfört en miljöteknisk 

markundersökning inom del av Östra Torn 27:2, Lund. Enligt denna 

översiktliga markundersökning utgörs jordlagren på La Strada tomten 

överst av 1,0 respektive 0,5 m fyllning med matjord, lermorän och sand 

med inslag av kol och "aska". Fyllningen underlagras av 0,3 m matjord 

följt av lermorän till mer än under-sökt djup, =4,0 m. På åkern utgörs 

jordlagren av 0,25 m matjord följt av lermorän med sandskikt till mer än 

undersökt djup, =3,0 m. Lermoränen kan förväntas sträcka sig till stort 

djup. Inget grundvatten påvisades i nu utförd undersökning. 

Vatten och spillvatten  
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dricksvatten och 

spillvatten.  

Övriga ledningar  
I stadsdelen finns ett lågtempererat fjärrvärmenät och det planeras för 

en anläggning för fjärrkyla i närområdet.  

Det finns elledningar, luftledningar, nordväst om planområdet parallellt 

med väg E22. 
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Renhållning  
Planområdet omfattas troligen inte av sopsugsutbyggnaden. 

Hälsa och säkerhet  

Risker/Farligt gods  
Planområdet ligger cirka 140 meter från väg E22, rekommenderad 

färdväg för farligt gods. Planområdet ligger utanför uppmärksamhets-

avståndet 120 meter enligt ”Bebyggelseplanering och farligt gods - 

Strategi för bebyggelseplanering intill rekommenderade färdvägar för 

transport av farligt gods, antagen av byggnadsnämnden 2015-11-19”. De 

rekommenderade skyddsavstånd som redovisas i denna rapport har 

tagits fram med en fördjupad riskbedömning och kan således användas 

vid utformning av planer utan att det finns behov av ytterligare 

riskanalyser. 

Lokala transporter med farligt gods kan förekomma på Odarslövsvägen 

på väg till forskningsanläggningarna men Odarslövsvägen är inte en 

rekommenderad led för farligt gods.   

Buller  
Av översiktlig bullerkartläggning 2016 framgår att planområdet är stört 

av trafikbuller. 

Översiktlig bullerkartläggning 2016, Lunds kommun. 
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Översiktlig bullerkartläggning 2016, Lunds kommun. 

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 

översiktlig radonkartläggning. En geoteknisk utredning eller en 

miljöteknisk markundersökning bör även innefatta mätning av 

markradon eftersom den översiktliga markradonkartläggningen inte är 

tillräckligt detaljerad.  

Förorenad mark 
På området har det vid en översiktlig markundersökning påträffats 

halter av PAH över riktvärdena för mindre känslig markanvändning i två 

olika punkter (Miljöfirman 2020). På hösten 2020 utfördes en 

miljöteknisk markutredning av AFRY daterad 2020-10-21. 

Undersökningen konstaterar att marken på stora delar av området 

bestod av heterogena fyllnadsmassor med inblandat rivningsmaterial. 

Föroreningarna på området var i stor utsträckning kopplade till 

fyllnadsmassorna då förhöjda halter av främst PAH påträffades i samtliga 

punkter där rivningsmaterial observerades. Då massorna är heterogena 

går det inte att utesluta att det förekommer högre föroreningshalter 

inom delar av området. 

De områden där fyllnadsmassor inte påträffades bestod av mark som 

tidigare använts som åkermark. Åkermarken kännetecknades av ett tunt 
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(cirka 0,5 m) lager av mull följt av lermorän. Endast i en punkt med 

denna typ av mark påträffades halter över riktvärdena för KM. 

I en punkt i ett gammalt skjul fanns tydliga tecken på förorening (lukt) 

och där påträffades förhöjda halter av aromater (20AF09), sannolikt 

resultatet av ett oljespill eller liknande från något typ av motordrivet 

fordon som förvarats/servats i skjulet. Föroreningen är avgränsad i 

djupled (1,5 m u my) men inte i plan. I omgivande punkter observerades 

inga tecken på förorening beståendes av kolväten (via lukt och mätning 

med PID). Föroreningens utbredning är sannolikt begränsad. 

Utifrån genomförd undersökning görs bedömningen att det krävs 

avhjälpandeåtgärder innan marken är lämplig för skolverksamhet. Det 

rekommenderas att en mer omfattande undersökning som syftar till att 

avgränsa påträffade föroreningar, och klassificera massorna, genomförs 

inför avhjälpandeåtgärder. Innan avhjälpandeåtgärder genomförs ska en 

anmälan om avhjälpandeåtgärder upprättas. 

Då påträffade föroreningar har funnits i markens översta meter och 

verkar finnas på en begränsad yta gör utredaren bedömningen att det 

finns goda möjligheter att avlägsna befintliga föroreningar och på så sätt 

erhålla mark lämplig för skolverksamhet. 

Översvämning och skyfall  
Lunds kommun har tillsammans med VA Syd tagit fram 

Översvämningsplan för Lunds kommun, antagen av kommunfullmäktige 

2018-03-22. Flödesriktningen vid ett 100-årsregn är västerut inom 

planområdet.  

 
Översvämningskartering 2016, planområdet markerat med rött. 
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Räddning 
Området är beläget inom normal insatstid. Utrymning med stöd av 

räddningstjänstens bärbara stege kan ske till en höjd om maximalt 11 m. 

Utrymning med stöd av höjdfordon (stegbil) kan ske till en höjd om 

maximalt 23 m. Båda förutsätter åtkomlighet utan hinder.  

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 bedömningen av planförslagets miljöpåverkan har 

följande omständigheter vägts in i bedömningen. Sanering av förorenade 

fyllnadsmassor behövs och kan hanteras innan startbesked. Bullerskydd 

mot E22 och Odarslövsvägen kan eventuellt behövas. Planområdet 

angränsar inte till någon farligt gods led men visst farligt gods kan 

komma att passera på Odarslövsvägen. Planläggningen påverkar några 

träd i en trädrad som omfattas av biotopskydd.  

Länsstyrelsen, de kommuner och andra myndigheter som på grund av 

sitt särskilda miljöansvar som kan antas bli berörda av planen ska yttra 

sig särskilt om denna bedömning. 
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Planförslag 

Övergripande karaktär och disposition  
Den övergripande karaktären är en friliggande skolbyggnad med 

sammanbyggda vinklade huskroppar i en till tre våningar på en grön och 

uppvuxen tomt med skolgård och lekytor. Nya byggnader ska ha en 

gedigen karaktär vad gäller arkitektur och material. Skolbyggnader ska i 

huvudsak anpassa sig till Brunnshögs gårds riktningar.  

Tomten kan anläggas med tillräckligt stor friyta och följa Lunds 

kommuns riktlinjer för skolgårdar och förskolegårdar. Bilparkering 

placeras i norra kanten av tomten med infart från Vektorgatan. 

Vektorgatan förlängs med en vändplats kantad av ytor för angöring och 

vinkelrät mot Odarslövsvägen byggs en kort gata med vändplats som 

också kan användas för angöring. Befintlig telemast bevaras. 

• Kvartersmark för skola och förskola 

• Kvartersmark för teknisk anläggning, telemast  

• Allmän platsmark för gator med vändplatser 

 

Markanvändning, bebyggelse och landskapsbild  
Kvartersmarken inom planområdet föreslås ha markanvändningen Skola 
och förskola (S1), och 5 kap. 17§ PBL samt Teknisk anläggning, telemast (T1), 
5 kap. 5 § samt 4 kap. 5 § 3 PBL.  

Lund International School (LIS) har med sin inriktning och sitt 

upptagningsområde, en stark koppling till Brunnshög. De planerar för en 

skola med barn från 3 till 16 år, upp till 450 barn totalt. De tänker sig en 

skola med fasader i tegel i tre plan och en förskola i ett plan. Förskolans 

envåningsbyggnad enligt illustration planeras bli ca 682 m2 BTA och 

skolans trevåningsbyggnad ca 6342 m2 BTA. 

Skoltomtens storlek är anpassad efter att friytan för skola och förskola ska 
följa Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun - Råd och riktlinjer respektive 
Utemiljö vid skolor i Lunds kommun – råd och riktlinjer.  

Inom planområdet finns en telemast som ägs av Telia, som har ett 

arrendeavtal för marken. Telemasten ska stå kvar. 

Planområdet har höjdsatts för att tillgodose god tillgänglighet samt 

dagvatten- och skyfallshantering. Inom kvartersmark kan tillgänglig 

parkering anordnas inom 25 meter och angöring kan ske inom mindre än 10 

meter från entré.  

Prickmarken inom kvarteret styr byggnadernas riktning och finns för att 

skydda stora träd och markbeläggning som ska bevaras.  
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Egenskapsbestämmelser för kvartersmark: 

Prickad mark - Marken får inte förses med byggnad. Burspråk och skärmtak 

i mindre omfattning samt plank, trappor och murar är tillåtna. 7 kap 5 § PBL 

Mark med plus - På marken får endast komplementbyggnad, skärmtak, 

plank, trappor och murar placeras. 7 kap 5 § PBL 

h - Högsta nockhöjd 19,5 meter. 7 kap 3 § PBL.  

Högsta nockhöjd är satt till 19,5 meter och ska räcka för att valfri 

bjälklagskonstruktion ska kunna väljas och tre våningar ska få plats. 

Största sammanlagda byggnadsarean (BYA) i kvadratmeter. 7 kap 3 § PBL är 

satt till 3 000 m2.  

Byggnaden som är illustrerad har ett fotavtryck som är 3 000 m2. 

p - Byggnad ska placeras med i huvudsak samma riktning som Brunnshögs 

gård. 4 kap 16 § PBL. 

Bebyggelsetätheten (nettoexploateringstal) i förslaget förväntas bli 0,35. 
Exploateringstalet är den totala bruttoarean, exklusive garage, källare 
och förråd, inom föreslagen kvartersmark samt halva omgivande, 
trafikförsörjande gata. Tätheten är den förväntade eftersom det är en 
skola med skolgård med krav på friyta per barn.  

 

 

 

 

 

 Illustrationsplan.  
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Illustrationsskisser, vyer från öster, New Line Arkitekter. 

Illustrationsskiss, vy från norr, New Line Arkitekter.  
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Illustrationsskisser, vyer från söder, New Line Arkitekter. 

  
Inspirationsbilder och materialval. Tegel för fasaderna och falsat plåttak respektive 

sedumtak. New Line Arkitekter. 
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Skydd och hänsyn till kulturmiljö  
Gårdsmiljön med uppvuxen vegetation kan bevaras i planförslaget. De 

största och viktigaste träden kan bevaras.  

Den gamla landsvägens betongbeläggning som finns kvar i 

kvartersmarkens södra kant kan bevaras i planförslaget. Man ska inte 

schakta eller göra hål i denna beläggning men utrustning, som t ex 

stolpar och fästen för cykelställ, basketkorg, papperskorg etc., kan 

placeras intill om skolan önskar. 

Föreslagna planbestämmelser: 

n1 – Träd med stamdiameter 20 cm eller större får endast fällas om det är 

sjukt eller utgör en säkerhetsrisk. 

n2 – Schakt eller håltagning i betongbeläggning är inte tillåten. 

Grönstruktur och friytor  

Grönområde, park, vegetation och natur 
Planområdet ligger bra till i förhållande till befintliga parker. Skolan 

kommer att ha tillgång till både Kunskapsparken och Odarslövsvägen 

som ligger inom gångavstånd.  

En allé/trädrad inom planområdet har bedömts omfattas av 

biotopskydd. Planen kan genomföras utan dispens från biotopskydd men 

intressenten vill göra en sammanbyggd skolbyggnad, illustrerad 

skolbyggnad, som påverkar några biotopskyddade träd. Ansökan om 

dispens från biotopskydd för några träd söks hos länsstyrelsen. Dessa 

kan kompenseras med trädplantering inom skoltomten.  

Inom planområdet ska så många buskar och träd som möjligt sparas. 

Endast träd som försvårar att placera byggnader på ett bra sätt tas bort. 

Grenar som sitter lågt på träden ska sparas för möjligheten att öva 

motorik genom att klättra i träd och buskar.  

Föreslagna planbestämmelser: 

n1 – Träd med stamdiameter 20 cm eller större får endast fällas om det är 

sjukt eller utgör en säkerhetsrisk. 

n3 - Minst 10 storväxande träd med minsta stamdiameter 5 cm ska 

planteras. 

Skolans och förskolans friytor 
Tomten kommer att få tillräckligt stor friyta för alla barn och elever och 

följa Lunds kommuns riktlinjer för skolgårdar och förskolegårdar. 

Skolgården och förskolans gård ska bli stora och lummiga med varierade 

ytor tack vare befintliga stora träd, byggnadernas placering som 
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tillsammans med topografin skapar rum och friytor för lek och idrott. Ett 

flertal stora träd kan sparas inom skoltomten. Detta säkerställs genom 

att byggnadsytan begränsas och de viktigaste stora träden ska bevaras. 

 Förskola Åk F-6 Åk 7-9 

Antal elever per 

verksamhet 

64 barn 266 elever 120 elever 

Krav friyta m2 

enligt Lunds kn 

40 30  (genomsnitt 

F-6 + 7-9       

25,3 m2) 

15 (genomsnitt 

F-6 + 7-9       

25,3 m2) 

Behov friyta m2 

inom tomten 

2560 7980 1800 

Totalt behov friyta 12 340 m2 

Ytor föreslagen 

utformning 

2 560 m2 9 610 m2 

Uppfylld friyta m2 40 25,0 

Sammanställning friytor 

Trafik och gator  
I detaljplanen ingår två områden för allmän plats Gata, 4 kap. 4 § och 1 

kap. 4 § PBL. Planens genomförande påverkar Ladugårdsmarken GA 3 

eftersom denna vägsamfällighet med vägrätt ska ansluta till allmän plats. 

GA 3 är en vägförbindelse under E22, en grusväg som ansluter till 

Vektorgatan. Vektorgatans vändplats ingår i planområdet liksom en 

fortsättning av gång- och cykelväg längs Vektorgatan. 

En ny tvärgata förbunden med Odarslövsvägen längs den södra kanten av 

kvarteret ska ingå i planområdet. Gatan ska kantas av träd, ha 

angöringsplatser för bilar och en vändplats. Denna gatas förlängning ska 

eventuellt kunna byggas ut till en gata med bro över E22 till stadsdelen 

Norra fäladen. Detta vägreservat finns med på illustrationen med 

planerade höjder och slänter. 

Egenskapsbestämmelser för allmän plats, 6 kap 18 § PBL: 

+00,00 - Föreskriven markhöjd i meter över kartans nollplan.  

Gatunät, angöring och in-/utfarter  
Skolan ska kunna angöras från två håll, från Vektorgatan och från tvärgatan i 

söder. Bilparkeringsplats för rörelsehindrade kan anordnas inom 25 meter 

från huvudentré till skolan. 

Det blir utfartsförbud längs Odarslövsvägen och vid korsningen mellan den 

nya tvärgatan och Odarslövsvägen. Detta utfartsförbud påverkar kontakten 

med Gamla Getingevägen.  

Planbestämmelse för kvartersmark: 
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Körbar förbindelse får inte anordnas. 4 kap 9 § PBL. 

Kollektivtrafik  
Skolan kan ha en gånggrind i det östra hörnet mot Odarslövsvägen som 

blir närmast den gångväg som leder till närmaste spårvagnshållplats 

MAX IV. 

Gång-, cykel- och motortrafik  
Skolområdet kantas av gång- och cykelvägar och troligtvis kommer de 

flesta att cykla till skolan söderifrån via Odarslövsvägen och västerifrån 

via cykeltunnel från Norra Fäladen och Gamla Getingevägen.  

Parkeringsnorm och parkering  
Vid tillämpning av parkeringsnormen kommer 35 parkeringsplatser för 

bil att behövas för skolan och förskolan. Motsvarande siffra för cykel är 

265 platser.  

 Förskola Grundskola 

Byggnad m2 BTA 682 6342 

Cyklar/1000 m2 20 40 

P-behov cyklar 13 253 

Bilar/100 m2  5 5 

P-behov bilar 3 32 

Summa cyklar: 265 Summa bilar: 35 

Parkeringsbehov för förskola respektive skola. 

För bebyggelse i denna del av staden med inriktning mot skola och 

förskola ska parkeringsnormen om 5 bilplatser/1000 m2 uppfyllas. För 

cykel är motsvarande siffra 40 cykelplatser/1000 m2 för skola och 20 

cykelplatser/1000 m2 för förskola. Åtgärder kan utföras för att sänka 

parkeringsbehovet. I samband med bygglovsprövningen redovisar 

byggherren om, och i så fall vilka, åtgärder som avses och en omräkning 

av parkeringsbehovet görs. 

Teknisk försörjning  

Geoteknik, grundläggning 
Den översiktliga geotekniska undersökningen som gjorts i samband med 

miljöteknisk undersökning är översiktlig och utförd som underlag för 

planläggning och upprättande av detaljplan. För varje enskilt byggobjekt 

ska en detaljundersökning utföras för att fastställa 

dimensioneringsparametrar, dräneringsåtgärder, mm. 

Grundläggningssätt för samtliga byggnader ska närmare utredas i 

kompletterande geotekniska undersökningar/utredningar.  
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El 
Elförsöjning kan ske från ledningar i Odarslövsvägen och från befintlig 

transformatorstation i kvarteret. Befintlig transformatorstation kan stå 

kvar inom mark med beteckningen u2. Transformatorstationen matas 

med ledningar som ligger i vägkanten längs Gamla Getingevägens 

betongbeläggning. Dessa ledningar ska kunna ligga kvar. 

Föreslagen planbestämmelse: 

u1 – Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. 

u2 - Marken ska vara tillgänglig för allmän transformatorstation. 

Teleledningar 
Teleledningar som ligger över skoltomten ska flyttas och läggas i särskilt 

kabelstråk, u-område, på kvartersmark eller i allmän plats mark/gata. 

Vatten och spillvatten 
VA-anslutning ska ske från Odarslövsvägen i befintlig servis.  

Dagvatten 
Dagvattnet kommer att ledas via ledningar till det grönstråk som 

planeras söder om planområdet. Grönstråket planeras parallellt med 

aktuell detaljplan. Grönstråket kommer att ingå i allmän platsmark/park. 

Färdigställandet av dagvattensystemets koppling till Kunskapsparken är 

en förutsättning för genomförandet av aktuell detaljplan. 

 

 

Planområde inom streckad röd linje. Mörkgrön linje söder om planområdet visar hur 

dagvattnet ska ledas mot Kunskapsparken i nordost. Blå markering visar läge för 

dagvattendamm.    Ur Strukturplan Brunnshög, Lunds kommun. 

Renhållning 
Avfall från skola och förskola föreslås hanteras genom kärlhantering. 
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Övriga ledningar  
Kraftringen tillhandahåller fjärrvärme med lågtempsystem och fjärrkyla 

som kan anslutas till kvarteret. 

Ledningar med t ex fjärrvärme och fjärrkyla ska kunna förläggas inom 

kvartersmark i ett stråk parallellt med den nya lokalgatan en bit in på 

skoltomten, detta för att träd ska kunna planteras på kvartersmark längs 

kanten av kvarteret och inom gatumarken.  

Föreslagen planbestämmelse: 

u1 - Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. 

Hälsa och säkerhet  

Risker/Farligt gods  
Det kan förkomma transporter av farligt gods till forsknings-

anläggningarna. Dessa transporter sker på Odarslövsvägen men 

Odarslövsvägen är dock inte en rekommenderad väg för farligt gods. 

Föreslagen planbestämmelse: 

m2 - Ventilation och friskluftsintag ska placeras på tak eller bort från 

Odarslövsvägen. 

Buller under utredning 
Bullerutredning på grund av buller från E22 och Odarslövsvägen har 

tagits fram av Efterklang: part of Afry daterad 2022-06-16.  

Trafikprognos för hela Brunnshög är uppdaterad våren 2021 av Lunds 

kommun. Till bullerutredningen ska den högre siffran i intervallen 

användas. Andel tung trafik bedöms vara 5 % och 

hastighetsbegränsningen är 40 km/h för Odarslövsvägen och 

Vektorgatan. Prognosen för E22:an år 2040 är 56 000 (12 % tung) och 

har räknats upp med 1,41% från 2019 nivåer. Hastigheten är 110 km/h.    

För bullerberäkning ska trafikflöde 14 300 fordon per dygn användas 

som prognos 2040 för Odarslövsvägen. Andel tung trafik 5 %. Prognos 

för E22 är 56 000 fordon per dygn, med en andel tung trafik på 12 %. 
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Trafikprognos Brunnshög 2021-06-16. Lunds kommun 

Sammanfattningsvis är resultatet att den ekvivalenta ljudnivån från 

trafik överskrider riktvärden enligt Naturvårdsverket rapport NV-

0153417. Det krävs omfattande åtgärder för att trafikbullernivån ska 

dämpas. För att dämpa bullret på skolgården har bullerskydd mot E22, 

längs tomtgräns mot Brunnshögs gård, utmed Odarslövsvägen och den 

nya gatan åt sydväst studerats. Det kan tolereras att en mindre del blir 

något bullerstörd men det krävs mycket höga plank för att skydda 

skolgården enligt bullerutredningen.  

Den ekvivalenta och maximala ljudnivån har beräknats som frifältsvärde. 

Beräkningsresultaten finns presenterade som grafiska utbredningskartor 

på 1,5m höjd över mark inkl. reflexer samt som frifältsnivå vid 

fasadpunkter. 

Beräkningar utan bullerskyddsplank visar att riktvärden på 50 dBA 

dygnsekvivalent nivå överskrids för större delen av skolgården. Kartor 

som visar beräknad dygnsekvivalent nivå på skolgården med 

bullerskyddsplank i höjderna 1,5 m, 2,0 m, 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m samt ett 

plank med varierande höjd mellan 2-3 m placerat har tagits fram. Figur 6 

visar hur höjderna på bullerskyddsplanket i bilaga 8 varierar. Även med 

höga bullerskyddsplank uppfylls riktvärden på högst 50 dBA 

dygnsekvivalent nivå endast för delar av den planerade skolgården.  
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Figur 6 Höjder på bullerskyddsplank i bilaga 8, röd är 3 m och grön är 2 meter högt. 

Med 2-3 meter höga bullerskyddsplank (bilaga 8) kommer 

trafikbullernivån att sjunka till LAeq 55 dBA utomhus vid stora delar av 

skolgården, men inte hela.  

 
Bilaga 8  
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Med 5 meter höga bullerskyddsplank (bilaga 7) kommer 

trafikbullernivån att sjunka till LAeq 50 dBA utomhus vid stora delar av 

skolgården, men inte hela.  

Bilaga 7 

 

Maximal ljudnivå från trafik samt buller från verksamheter klarar 

Naturvårdsverkets bullerriktvärden (bilaga 9).  

Bilaga 9 
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Följande skyddsbestämmelse föreslås: 

m1 – Bullerskydd mot E22 och längs Odarslövsvägen ska finnas för att 

skydda skolområdets friyta.  

Med friyta menas ytor för barnens utevistelse. Parkeringsytor för bilar och 

cyklar samt körytor för bilar är inte friyta för barnens utevistelse. 

Denna planbestämmelse kan komma att ändras till granskningsskedet 

om skolbyggnaderna ändrats för att ta hänsyn till bullerproblematiken. 

Ny bullerutredning ska tas fram om byggnaderna eller annan utformning 

ändras inom skolområdet.  

Markradon  
Det saknas mätvärden angående radon. Radonmätning ska utföras under 

planarbetet, innan planen skickas ut på granskning. Det kan troligen 

behövas radonskyddat byggande vid nybyggnation.  

Förorenad mark 
Eftersom föroreningar har påträffats i markens översta meter och verkar 

finnas på en begränsad yta är bedömningen att det finns goda 

möjligheter att avlägsna befintliga föroreningar och på så sätt erhålla 

mark lämplig för skolverksamhet. Sanering eller avhjälpandeåtgärder av 

förorenade fyllnadsmassor ska göras innan startbesked. Föroreningarna 

i fyllnadsmassorna ligger inte djupt och kan åtgärdas och tas bort med 

grävsanering i anslutning till att grävning för grundläggning utförs.  

Planbestämmelse på plankartan: 

Sanering/avhjälpandeåtgärder av förorenad mark ska vara slutligt 

utförda innan startbesked för skolbyggnader ges. 

Översvämning och skyfall 
Befintlig mark inom planområdet lutar åt väster och ytvatten vid kraftig 

nederbörd rinner till en sänka i åkern väster om planområdet och till 

diket och dammar längs E22.  

En preliminär höjdsättning av området har tagits fram som visar att 

vatten på markytan inte blir instängda. Skyfallsvatten kan ledas runt 

byggnaderna. Skyfallsvatten kan rinna åt nordväst till sänkan på åkern 

även efter att skolan byggts. 
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Preliminär höjdsättning och avledning skyfall. Illustration: Programhandling utemiljö, Berg och Dahl. 

Räddning  
Området är beläget inom normal insatstid. Avstånd från möjlig 

uppställningsplats för släckfordon till brandpost ska bli maximalt 75 

meter och maximalt 50 meter till byggnaders entréer. Brandposter 

kommer att byggas ut i samband med att det kommunala va-nätet 

anläggs, Svenskt Vattens publikation P114 Distribution av dricksvatten 

ska tillämpas. 

Räddningsvägar och uppställningsplatser för räddningstjänstens fordon 

ska anordnas parallellt med den högre skolbyggnaden, utformning enligt 

kravbild i råd och anvisning Utrymning med hjälp av Räddningstjänsten 

Syd, se www.rsyd.se. 

Utrymning med stöd av räddningstjänstens bärbara stege kan ske till en 

höjd om maximalt 11 m. Utrymning med stöd av höjdfordon (stegbil) kan 

ske till en höjd om maximalt 23 m. Båda förutsätter åtkomlighet utan 

hinder. Utrymningsfrågan behandlas även i samband med bygglov och 

bygganmälan. 

Avvägning mellan motstående intressen  
Det är positivt att det byggs skolor och förskolor i den nya stadsdelen 

Brunnshög. Det aktuella planområdet är särskilt lämpligt för en skola och 

förskola tack vare den uppvuxna vegetationen och den gamla 

gårdsmiljön, närheten till kollektivtrafik, befintliga och planerade gång- 
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och cykelvägar samt god tillgänglighet invid huvudgatan Odarslövsvägen. 

Detaljplanens syfte att göra det möjligt att bygga en skola och förskola i 

centrala Brunnshög kan uppnås genom att till största delen utnyttja 

redan exploaterad mark. Endast en mindre del ligger på brukad 

åkermark. Kulturmiljön kan bevaras genom att gårdsmiljöns träd 

bevaras och en liten del av den gamla riksvägens betongbeläggning. 

Huvudbyggnader ska i huvudsak anpassa sig till Brunnshögs gårds 

bebyggelses riktning. En mindre del kan placeras längs omgivande 

gränser och i samma riktning som MAX IV.  

Befintliga tekniska anläggningar, telemast och transformatorstation, kan 

stå kvar.   

Skoltomten är tillräckligt stor för både tillräckligt stor friyta som följer 

Lunds kommuns riktlinjer för skolgårdar och förskolegårdar samt för 

parkering enligt parkeringsnormen och leveranser.  

Dispens från biotopskydd söks men är inte avgörande för planens 

genomförande. En lösning för att inte påverka biotopskyddad trädrad är 

att lägga skolbyggnaden och förskolan på ömse sidor om trädraden 

separerade från varandra. 

Det är fyllnadsmassor på tomten som ska saneras och 

avhjälpandeåtgärder kan utföras innan startbesked för skolbyggnader 

ges.  

Planområdet ligger inte inom primärt utbyggnadsområde enligt 

fördjupning av översiktsplanen för Brunnshög men översiktsplanen 

medger viss tidigare byggnation i sekundära utbyggnadsområden.  

Genomförande 

Organisatoriska åtgärder 

Genomförandetid 
Planen har en genomförandetid på 10 år från det datum planen får 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). 

Administrativa bestämmelser: 

Genomförandetiden är 10 år från det planen får laga kraft. 
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Huvudmannaskap  
Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet. 

Ändrad lovplikt  
Plankartan innehåller följande planbestämmelser: 

Inom område betecknat med n1 gäller utökad lovplikt för fällning av träd 

med stamdiameter 20 cm eller mer och utökad lovplikt gäller för håltagning 

och schaktning av betongbeläggning inom n2. 7 kap 23 § PBL 

Sanering/avhjälpandeåtgärder av förorenad mark ska vara slutligt utförda 

innan startbesked för skolbyggnader ges. 

Föroreningarna i fyllnadsmassorna ligger inte djupt och kan åtgärdas och 

tas bort med grävsanering i anslutning till att grävning för grundläggning 

utförs. Separat startbesked för grundläggning behöver ges för att 

avhjälpandeåtgärderna ska kunna ske innan startbesked för byggnation 

ges. 

Avtal  
Markanvisningsavtal har upprättats. Köpekontrakt och arrendeavtal 

kommer att upprättas innan detaljplanen antas. Köpekontraktet kommer 

bland annat att innehålla överenskommelser om köpet, angörings- och 

parkeringslösningar, finansiering av allmän plats och hållbarhetsfrågor. 

Tillståndsprövning och dispenser  
Skolans olika delar kan inte byggas ihop till en sammanhängande 

byggnad om inte några träd tas bort. Ansökan om dispens från 

biotopskydd för några träd i en trädrad är inlämnad till länsstyrelsen. 

Planen kan genomföras utan att dispensärendet är avgjort och beviljat 

men hänsyn måste då tas till träden vid placeringen och 

sammanbyggnader blir svåra att genomföra.  

Tekniska och ekonomiska åtgärder 

Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av allmänna 
anläggningar 
Det finns tillfarter till kvartersmarken idag och byggnation av skolan kan 

genomföras utan att nya kommunala gator byggs i förväg.  

Planförslaget innehåller cykelväg och trädplantering längs Vektorgatan 

samt vändplats med en angöringszon längs kanten. Dessutom ingår 

ytterligare en lokalgata med vändplats i planområdets sydvästra kant 

med trädplanteringar och angöringsparkering.  

Att det finns en allmän transformatorstation inom planområdet och 

elledningar till den samt gång- och cykelvägen redan innehåller 

fjärrvärmeledningar påverkar utbyggnaden liksom att det finns en 

telemast inom planområdet som försörjs med el- och teleledningar. 
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Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar nyanläggs: 

• nyanläggning av gata, gång- och cykelväg och gatuträd – kommunen 

ansvarar och bekostar  

• utbyggnad av VA nät - VA SYD ansvarar – exploatören betalar 

anslutningsavgifter enligt gällande taxa  

• brandvattenförsörjning – brandvatten ordnas i samråd med VA SYD – 

exploatören betalar anslutningsavgifter enligt gällande taxa  

• lågtempererad fjärrvärme, fjärrkyla och energiförsörjningsledningar 

samt nätstation – Kraftringen ansvarar och avtalar med exploatören 

• tele- och bredbandskablar – Telia Sonera ansvarar och avtalar med 

exploatör  

• avfallssystem – Renhållningsverket ansvarar och exploatören bekostar 

enligt gällande taxa 

• Eventuella flyttningar av elledningar och elkablar ska bekostas av 

exploatören. 

• Flyttning av telekablar ska bekostas av exploatör. 

Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning på grund av 
arkeologi, grundläggning och marksanering 
• avhjälpandeåtgärder/sanering av förorenad mark – kommunen 

ansvarar och bekostar. 

Balansering  
Hänsyn ska tas till befintlig vegetation inom planområdet enligt 

planbestämmelser och balanseringsutredning. Plantering av nya träd för 

att kompensera för avverkade träd ska ske både på kvartersmark och på 

allmän plats. På allmän plats kan alléer planteras längs Vektorgatan och 

den nya gatan inom planen. 

Fastighetsrättsliga åtgärder 

Fastighetsbildningsåtgärder 
Mark inom planområdet är utlagd som kvartersmark för skoländamål 

samt telemast och allmän plats för gata. All mark som utgör allmän plats 

ligger redan inom den kommunägda fastigheten Östra Torn 27:2. 

Östra Torn 28:14 saknar lagfaren ägare. För att utreda vem som är 

lagfaren ägare till Östra Torn 28:14 behöver en äganderättsutredning 

initieras hos lantmäterimyndigheten. En äganderättsutredning kan 

genomföras som en egen åtgärd eller i samband med en framtida 

lantmäteriförrättning.  
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Fastighetsbildning 
All mark inom planområdet bör lämpligen samlas i en fastighet genom 

fastighetsreglering av Östra Torn 28:14 i sin helhet samt del av Östra 

Torn 28:6 till Östra Torn 27:2. Från Östra Torn 27:2 avstyckas en ny 

fastighet utgörande kvartersmark för skoländamål (S). Område för 

telemast (E) kan avstyckas och utgöra en egen fastighet. 

Fastighetsbildningen prövas i lantmäteriförrättning enligt 

fastighetsbildningslagen (1970:988). 

Vilken ersättning som ska utgå för mark som ska överföras bör 

diskuteras/överenskommas innan ansökan om lantmäteriförrättning. I 

annat fall förs diskussionen inom förrättningen och sluts ingen 

överenskommelse så utför lantmäterimyndigheten likvidvärdering i 

enlighet med fastighetsbildningslagens 5 kapitel. 

Resterade del av Östra Torn 28:6 bör i samband med 

lantmäteriförrättning överföras till Östra Torn 27:2. Om väsentligt behov 

av servitut uppstår kan servitut bildas vid lantmäteriförrättning. 

Gemensamhetsanläggningar 
Om det mellan fastigheter uppstår behov av gemensamma anläggningar 

inom kvartersmark kan gemensamhetsanläggning inrättas. Detta prövas 

i lantmäteriförrättning i enlighet anläggningslagen (1973:1149). 

Ledningsrätt 
Rätt att framdra ledningar inom planområdets kvartersmark kan 

regleras med ledningsrätt endast inom u-område alternativt inom allmän 

platsmark. Detta prövas i lantmäteriförrättning i enlighet med 

Ledningsrättslagen (1973:1144). 

Ansökan om fastighetsbildning, kostnader m m 
Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos 

Lantmäterimyndigheten i Lund ansöka om fastighetsbildning, inrättande 

av gemensamhetsanläggning eller upplåtelse av ledningsrätt. Med 

ansökan följer lantmäterikostnader samt eventuell skyldighet att utge 

ersättning för mark eller utrymme för rättighet. Lantmäterikostnader 

åläggs den som har nytta av respektive åtgärd eller annan vid 

överenskommelse.  
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Konsekvenser 

Konsekvenser som följd av avvägningar mellan motstående 
intressen  
Till följd av avvägningarna i detaljplanen har följande konsekvenser 

bedömts. Det är positivt att det byggs skolor och förskolor i den nya 

stadsdelen Brunnshög. Det aktuella planområdet är särskilt lämpligt för 

en skola och förskola tack vare befintliga och planerade gång- och 

cykelvägar, närheten till kollektivtrafik, god tillgänglighet invid 

huvudgatan Odarslövsvägen samt den uppvuxna vegetationen och den 

gamla gårdsmiljön. Detaljplanens syfte att göra det möjligt att bygga en 

skola och förskola i centrala Brunnshög kan uppnås genom att till största 

delen utnyttja redan exploaterad mark. Endast en mindre del ligger på 

brukad åkermark. Kulturmiljön kan bevaras genom att gårdsmiljöns träd 

bevaras och en liten del av den gamla riksvägens betong. 

Huvudbyggnader ska i huvudsak anpassa sig till Brunnshögs gårds 

bebyggelses riktning. En mindre del kan placeras längs omgivande 

gränser och i samma riktning som MAX IV.  

Befintliga tekniska anläggningar, telemast och transformatorstation, kan 

stå kvar.   

Skoltomten är väl dimensionerad och följer Lunds kommuns riktlinjer för 

skolgårdars och förskolegårdars friyta per barn samt ytor för parkering 

enligt parkeringsnormen och leveranser.  

Dispens från biotopskydd söks men är inte avgörande för planens 

genomförande. En lösning för att inte påverka biotopskyddad trädrad är 

att lägga skolbyggnaden och förskolan på ömse sidor om trädraden 
separerade från varandra. 

Det är fyllnadsmassor på tomten som ska saneras och 

avhjälpandeåtgärder kan utföras innan startbesked för skolbyggnader 

ges.  

Planområdet ligger inte inom primärt utbyggnadsområde enligt 

fördjupning av översiktsplanen för Brunnshög men översiktsplanen 

medger viss tidigare byggnation i sekundära utbyggnadsområden.  

Inga negativa effekter på hushållning med naturresurser förutses. 

Under byggtiden kan störningar uppstå vid eventuell pålning och andra 

arbeten. 
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Konsekvenser för fysisk miljö 

Kulturhistoriskt intressant bebyggelse/miljö 
Ingen bebyggelse finns kvar men själva gårdsmiljön med uppvuxen 

vegetation skyddas i plan och hänsyn tas till träden som markerar 

platsen. Dessutom skyddas betongbeläggningen som är en rest av den 

gamla riksvägen. 

Riksintressen  
Bedömningen är att planförslagets genomförande inte medför någon 

påverkan på några riksintressen. 

Skyddade områden 
Ansökan om dispens från biotopskyddet har sökts för några träd i en 

trädrad i planområdet. Vegetation som behöver tas bort kan 

kompenseras med nya träd som planteras på kvartersmark och på 

allmän plats. 

Stads-/Landskapsbild 
Marken avses bebyggas med relativt låg exploatering eftersom det är en 

skola som ligger friliggande med skolgård runt om. En till fyra våningar 

tillåts och det är ganska lågt i jämförelse med bostadsbebyggelsen som 

planeras inom centrala Brunnshög. 

Mikroklimat  

Skuggastudie. Vårdagjämning ~21 mars och sommarsolstånd ~21 juni kl 10, 12 och 16.  

Den föreslagna bebyggelsens skuggning har studerats. Studierna visar att 

skolgården är solbelyst under stor del av dagen och det är endast på 

eftermiddagen under vinterhalvåret som förskolans gård blir allvarligt 
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skuggad av den högre skolbyggnaden. Fördelningen av ytorna inom 

skolområdet skulle kunna kompensera för detta under vinterhalvåret så 

att förskolebarnen kan leka på solbelyst plats på eftermiddagen. 

Grönstruktur och offentliga rum 
Planen påverkar inte offentliga parker men bidrar till att befintlig 

vegetation bevaras i skolmiljö. Nya gatuträd och kompletterande träd på 

kvartersmark planteras. 

Natur och biologisk mångfald 
De gamla träden som bevaras inom kvartersmark har naturvärde och 

värde för biologisk mångfald. Att de bevaras och kompletteras är positivt. 

Miljökvalitetsnormer 

Luftkvalitet  

Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom planområdet. 

Trafiktillskottet etc från den förändring som planförslaget innebär 

bedöms inte förändra nivåerna för befintlig bebyggelse. 

Vattenkvalitet 

Miljökvalitetsnormerna för recipienten kommer inte att påverkas av 

planförslaget. Dagvattnet från planområdet kan få förbättrad kvalité 

(närsalter, metaller, näringsämnen) tack vare att dagvatten från 

planområdet ska ledas till Kunskapsparken, där det fördröjs och renas 

innan det når recipienten.  

Ett genomförande av detaljplanen och föreslagna åtgärder leder till att 

möjligheterna att uppnå MKN för vatten inte försämras. Människors 

hälsa och säkerhet bedöms därför inte påverkas. 

Dagvatten 
Dagvatten från planområdet kommer att ledas åt öster i ledningar och 

öppna dagvattenlösningar på parkmark utanför planområdet. Dagvattnet 

ska fördröjas på vägen mot Kunskapsparken där de större 

fördröjningsdammarna finns. Kunskapsparken ska förutom att fördröja, 

även kunna rena dagvatten till viss del. En föroreningsberäkning av 

dagvatten har gjorts för Kunskapsparken med en komplettering som tar 

hänsyn till ändringar i hur parkens dammar byggts. Slutsatserna är 

följande: 

• Föroreningsberäkningarna tyder på att halterna och belastningen av 

de undersökta föroreningarna ut från dammarna kommer att minska 

efter exploateringen jämfört med utsläppen i dagsläget och de 

allmänna riktvärdena för föroreningsbelastning i dagvatten kommer 

att underskridas. 

• Natura 2000-området Kungsmarken, sydost om Kunskapsparken,  
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består av olika typer av skyddsvärda mark- och vattenområden och även 

djurarter. Parkmarken, odlingsområdena och dagvattendammarna 

som planeras i Kunskapsparken kommer att vara en positiv åtgärd för 

fjärilar, bin och fåglar som är viktiga för de olika skyddsvärda 

markområdena i Natura 2000-området. Förutom 

föroreningsbelastningen skulle det förändrade utflödet från 

dammarna innebära påverkan på detta område i och med att vissa av 

marktyperna behöver vara fuktiga och därmed är beroende att 

översvämmas ibland. Avrinningsområdet till dammarna i 

Kunskapsparken representerar ca 13 % av det totala dagvattenflödet 

till Kungsmarken (15 % om avrinningsområdet till Max IV-

laboratoriet räknas med) och därmed bör påverkan vara ringa. 

• Beräkningarna tyder på att dagvattnet kommer att renas så att 

föroreningsbelastningen på recipienten samt på omgivande mark 

kommer att bli lägre än i dagsläget, även med de ändringar som har 

gjorts i projekteringen. Det innebär att möjligheterna för recipienten 

att uppnå miljökvalitetsnormerna inte bedöms försämras med 

anledning av exploateringen och Kunskapsparken. 

Konsekvenser för hälsa och säkerhet  

Risker  

Farligt gods  
E22 är en rekommenderad väg för transporter av farligt gods. Ingen 

särskild riskutredning behövs angående farligt gods eftersom 

planområdet ligger utanför uppmärksamhetsavståndet.  

Risk ESS  
Området ingår inte i beredskapszonen. Planområdet ligger 1300 meter 

från ESS. Stadsbyggnadskontorets utgångspunkt utifrån de riskanalyser 

som är gjorda är att beredskapszonen kring ESS inte är styrande vad 

gäller markanvändningen i Centrala Brunnshög.  

Buller  
Konsekvenserna har bedömts utifrån trafikbullerutredningen. Gällande 

riktvärden kan inte innehållas för friytorna inom skolområdet med 

illustrerade skolbyggnader och bullerutredningens förslag på plank. 

Skolbyggnaderna är inte placerade så att de ger tillräckligt bullerskydd 

tillsammans med måttligt höga bullerskärmar, dvs under 2 meter.   

Från Lunds kommun finns en målsättning om att bullernivåer inte ska 

överskrida 50 dB(A) ekvivalentnivå vid skolor och förskolor. Det är i linje 

med Boverkets anvisningar ”På skolgårdar eller förskolegårdar är det 

önskvärt med högst 50 dB(A) ekvivalentnivå dagvärde på de delar av 
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gården som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet. En 

målsättning kan vara att resten av ytorna ska ha högst 55 dB(A).” 

Byggnader och skärmar med höjd mellan 1 och 2 meter skulle kunna 

accepteras som bullerskydd och ge önskad dämpning för största delen av 

skolgården och förskolans lekmiljö. Skolgården och förskolegården bör 

ha ljudnivåer under 50 dB(A) ekvivalentnivå och i princip fri från 

ljudnivåer över 55 dB(A). 

När det gäller bullerskärm vid skolan behöver en avvägning göras mellan 

olika hälso- och säkerhetsrisker. Ett bullerplank hindrar även insyn och 

det kan ge problem vid en skola som inte är befolkad på kvällar och 

helger. Det skulle vara en fördel för säkerheten på skolan om bullerplank 

inte sträcker sig längs den nya sydvästra tvärgatan.  

Markradon  
Radonmätningar saknas men ska utföras i planarbetet innan planen 

skickas ut på granskning.  

Förorenad mark 
Den miljötekniska markundersökningen visar att saneringsåtgärder 

krävs för att kunna genomföra planen. Föroreningar har påträffats i 

markens översta meter och på en begränsad yta. Det bedöms finnas goda 

möjligheter att avlägsna befintliga föroreningar och på så sätt erhålla 

mark lämplig för skolverksamhet. Frågan är hanterad eftersom marken 

ska saneras eller avhjälpandeåtgärder ska utföras innan startbesked ges.  

Skyfall och översvämning 
Exploatering innebär att en del ytterligare mark hårdgörs men 

planförslaget hanterar riskerna. Höjdsättningen är gjord för att i stort 

behålla dagens lutningar. 

Sociala konsekvenser 

Barnperspektiv  
Beslutet berör allra mest de barn som går på Lund International School 

idag och som vill fullfölja sin skolgång på denna skola. Skolan kommer att 

ligga inom ett rimligt avstånd från den nuvarande. Det kan bli en god 

skolmiljö med uppvuxen vegetation som bevaras och tillräckligt stora 

friytor för både skola och förskola med upp till 450 barn. Det kommer att 

finnas trafiksäkra gång- och cykelvägar till skolan. 

Service  
Planen tillför service till stadsdelen Brunnshög som med sin 

internationella prägel kommer att ha nytta av denna nya skola.  

Det finns en detaljplan för en kommunal skola/förskola och idrottshall 

800 meter söder om planområdet. Idrottshallen kan eventuellt vara 
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möjlig för skolan att hyra in sig i. Planens behov av kommersiell service, 

även livsmedelshandel (ICA t ex), och offentlig service ligger vid 

Brunnshögs torg och inom gångavstånd.  

Tillgänglighet  
Genomförande av planen innebär att kravet på god tillgänglighet och 

användbarhet för funktionshindrade kan uppnås. Hur kraven på 

tillgänglighet i detalj kommer att tillgodoses redovisas i samband med 

byggnads- och markprojekteringen och avgörs därmed vid kommande 

bygglovsprövning.  

Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Konsekvenser för fastigheterna Östra Torn 28:14 i sin helhet samt del av 

Östra Torn 28:6 är att de förs till Östra Torn 27:2. Från Östra Torn 27:2 

avstyckas en ny fastighet utgörande kvartersmark för skoländamål (S). 

Med ansökan om avstyckning följer lantmäterikostnader. Kommunen kan 

bli skyldig att avstå område för teknisk anläggning telemast 

(kvartersmark E). 
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