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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.  
 
Illustration på framsida från vinnande tävlingsbidrag av Wingårdh 
Arkitektkontor AB och AART Architects A/S 
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INLEDNING 

Sammanfattning 
Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten att uppföra en gymnasieskola 
för 2160 gymnasieelever inom del av fastigheterna Pastor Svane 1 och del 
av Väster 1:7 i Lund. Den föreslagna tomtytan omfattar knappt 17 000 m2. 
Idrotten kommer att samlokaliseras utanför detaljplaneområdet. Planen 
inkluderar även drygt 1 300 m2 parkmark.  
 
Den nya gymnasieskolan, Hedda Anderssongymnasiet, kommer bli en 
viktig destination och institution i Lund. Att lokalisera skolan till Pastor 
Svane är en del av en pågående stadsutveckling där innerstadskaraktären tar 
steget över till västra Lund.  
Skolbyggnaden ska vara väl synlig och ha tydliga och välkomnande entréer 
i riktning mot Trollebergsvägen och Stadsparken. Skolgården ska vara 
lummig och bjuda in såväl elever och pedagoger som allmänheten. 

 
Inom området finns en grundskola, Svaneskolan, som kommer att flytta 
verksamheten till en närliggande fastighet. De byggnader som Svaneskolan 
använder idag är kulturhistoriskt värdefulla. I en avvägning mellan de 
allmänna och enskilda intressena har stadsbyggnadskontoret bedömt att  
intressena för en ny gymnasieskola på platsen väger över det allmänna 
intresset att bevara de befintliga byggnaderna. 
 

 
Illustration från vinnande tävlingsbidrag av Wingårdh Arkitektkontor AB och AART 
Architects A/S 
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Planförslaget innefattar: 
 Skolbyggnad/er 
 Skolgård 
 Parkmark  
 Gata 

 
PLANDATA 
Planområdets area: 18 700 m2 
BTA allmän service: 24 300 m2* 
Parkmark: 1 300 m2 
Antal bil-/cykelparkering: 55/680 ** 
*Uppskattat värde för gymnasieskola beräknat på 2160 elever.  
** Utifrån uppskattad BTA 

Handlingar 
Till detaljplanen finns följande handlingar: 

 Plankarta med planbestämmelser och illustration 
 Planbeskrivning (denna handling) 
 Granskningsutlåtande 
 

Övriga handlingar som ligger till grund för förslaget (tillgängliga på 
Stadsbyggnadskontoret): 

 Balanseringsbedömning av fastigheten Pastor Svane 1 och del av 
Väster 7:1 (Lunds Kommun 2017-06-28) 

 Antikvarisk förundersökning Svaneskolan (Nyréns 2017-09-04) 
 Tävlingsförslag Tätt tillsammans (Wingårdh Arkitektkontor AB och 

AART Architects A/S 2018-02-23) 
 PM Polhemskolan Lund - nulägesanalys av trafiksituationen (Tyréns 

2018-03-01) 
 Resevaneundersökning Polhemsskolan 2018-05-30 (Lunds 

Kommun) 



ANTAGANDEHANDLING 1281K-P249 
PLANBESKRIVNING PÄ 2/2017i 
2019-02-01 
 

 

6 (46) 
 
 
 

 Bullerutredning Gymnasium Hedda Andersson (Ramböll 2019-01-
21)  

 Naturvärdesinventering (Ekologigruppen 2018-09-26) 
 Dagvattenutredning (Edge 2018-10-17) 
 Markteknisk undersökningsrapport (PQ Geoteknik & Miljö AB 

2018-10-22) 
 Objektiv skattning luftkvalitet Heddagymnasiet Lund (Tyréns 2019-

01-21) 
 

Detaljplaneprocessen följer bestämmelserna i plan- och bygglagen 
(2010:900), förkortad PBL.  
Utökat förfarande ska tillämpas då ett förslag till detaljplan inte är förenligt 
med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande och/eller 
bedöms vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor 
betydelse och/eller antas medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Aktuellt planförslag är förenligt med gällande översiktsplan från 2010 där 
området är del av stadens förtätningsområde. Vidare bedöms förslaget till 
detaljplan inte medföra betydande miljöpåverkan. Aktuellt planförslag 
bedöms dock vara av betydande intresse för allmänheten då planförslaget 
medger en kommunal gymnasieskola för 2160 elever. Planförslaget hanteras 
därför med utökat förfarande.  

Medverkande 
Planarkitekt: Johanna Wittenmark fram till samråd, därefter Ella Swahn 
Biträdande planhandläggare: Ella Swahn fram till samråd, därefter Daniel 
Hansson 
Planchef: Ole Kasimir 
Trafikplanerare: Christoffer Karlsson 
Landskapsarkitekt: Maria Borisson Lindvall, Clara Lundqvist 
Stadsantikvarie: Henrik Borg 
Kartingenjör: Beata Szyszko Bibel 
Administratör: Ann-Sofi Ahlgren 
Exploateringsingenjör: Viktor Lindeborg 
Lantmätare: Viola Lindgren 
VA-ingenjör: Annica Lindh 
Serviceförvaltningen: Eva Lindholm 
Utbildningsförvaltningen: Magnus Sternudd/Malin Dahlgren 
Gatuingenjör: Maria Carping 
Bygglovsarkitekt: Birgitta Rydberg Mitchell fram till samråd, därefter Tim 
Jensen 
Stadsarkitekt: Malin Sjögren 

 
Planarbetet har skett i nära samarbete med Lundafastigheter och Wingårdh 
Arkitektkontor AB och AART Architects A/S  

Plansökande 
Servicenämnden, Lunds kommun.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktliga planer  

 
Bild på gällande Översiktsplan 2010, planområdet i rött. 
 
Enligt Översiktsplanen för Lunds kommun ÖP 2010 är planområdet en del 
av Lunds stads förtätningsområde (F).  
 

Detaljplaner  

 
Bild på gällande stadsplan för stadsäga 890 m.m. i Lund högstadieskola vid Svanevägen. 
Aktuellt planområde inom röd linje. 
 
Enligt detaljplan 1281K-301-B947 från 1968 ska området användas för 
allmänt ändamål (grått område med beteckningen A) och park (grönt 
område). Byggnader får uppföras till max 7 m byggnadshöjd. Tvärs över 
planområdet går ett u-område som medger underjordisk ledning. 
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Beslut om Stadsbyggnadsinriktning  

 
Entré mot Stadsparken.   Entré från Trollebergsvägen 
 
Enligt PM - Stadsbyggnadsinriktning för den nya gymnasieskolan 
PÄ02/2017 2017-05-28, revidering i enlighet med byggnadsnämndens 
beslut 2017-09-13, ska gymnasieskolan i sin struktur och utformning stärka 
den stadsutveckling som sker i Lunds tätort som gör staden mer attraktiv 
och levande. Detta ska ske genom att fokusera på tre övergripande områden:  

 Utveckla och läka stadens nätverk av offentliga platser och stråk 
 God gestaltning 
 Stärka stadens sociala hållbarhet 

Den nya gymnasieskolan ska ha en entré och välkomnade entréplats riktad 
mot Stadsparken samt ha en entré mot Trollebergsvägen och vara väl synlig 
längs Trollebergsvägen. 
 

Bevaringsprogram 
Svaneskolan är en tidstypisk skola från 1960-talet med ett platsspecifikt 
konstverk i aulan. De befintliga byggnaderna ingår i bevaringsprogrammet 
”Lunds stadskärna – bevaringsprogram – Krafts rote" men är inte markerade 
som kulturhistoriskt värdefulla, vilket troligen beror på att skolan vid 
inventeringstillfället var alltför nybyggd (byggnadsår 1968-70).  
Aulan med konstverk av John Wipp lyfts fram i bevaringsprogrammet. 
Aulan används idag av Svaneskolan samt av bland annat Kulturskolan på 
kvällar och helger. 

 

Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet 
Parkmarken längs Svanevägen inom planområdet har kategoriserats som 
skyddszon och gaturum i Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet. 
Parkmarken i planområdets västra kant har kategoriserats som stråk och är 
kopplat till ett nordsydligt stråk öster om Centrala Idrottsplatsen. 

  
Ur Grönstruktur- och Naturvårdsprogrammet. Planområdet inom lila linje. 
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Dagvattenplan 
Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram en dagvattenplan 
för Lunds kommun. Planen är antagen av kommunfullmäktige 2018-03-22.  
 

Plandata och markägoförhållanden 

 
Orienteringskarta med planområde inom röd markering. Flygfoto från Lantmäteriet.  

 
Planområdet omfattar del av fastigheten Pastor Svane 1 (Svaneskolan) samt del av 
Väster 7:1, som är angränsande parkmark längs Svanevägen. Sammanlagt är området 
cirka 1,8 hektar stort. Inom planområdet finns även en ledningsrätt för el-, naturgas-, 
och fjärrvärmeanläggning.   

 
Fastigheterna ägs av kommunen.  

Befintlig stadsbild och markanvändning  
Planområdet ligger nära gränsen för riksintresset ”Lunds medeltida stad” 
riksintresseområdet Lunds stadskärna (M:K 87) och i ett område med 
bebyggelse från många olika tidsperioder i varierande skala och struktur 
(primärt småskalig kvartersstruktur och punkthus). Dominerande 
fasadmaterial i området är rött tegel vilket har en kulturhistorisk anknytning. 
Söder om planområdet ligger ett koloniområde. 
Befintlig markanvändning är allmänt ändamål, Svaneskolans 
högstadieskola, samt parkändamål. 
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Planområdet från Trollebergsvägen och Möllegatan 
 

     
Yy från Trollebergsvägen och planområdet från Svanevägen 
 

     
”Kärlekstigen” från Möllegatan samt slöjdsalen och aulan på Svaneskolan 

Historik 
Planområdet ingår i stadsdelen Väster och ligger längs Trollebergsvägen, 
som utgör en av fyra historiska infartsvägar till Lund. Den gamla 
stadsvallen gick precis öster om planområdet. Planområdet ingick förr i St. 
Peters Klosters Prästelycka, även kallad Klosterlyckan. Området köptes år 
1630 av S:t Peters klosters och Norra Nöbbelövs pastorat. Klosterlyckan 
arrenderades av en privatperson som i sin tur arrenderade ut större delen av 
området i början av 1900-talet som koloniområde – Lunds första. Tomten 
förblev koloniområde fram till uppförandet av Svaneskolan i slutet av 1960-
talet.  

Kulturmiljö  

Kulturhistorisk intressant bebyggelse och byggnadsminnen 
Svaneskolan är en tidstypisk skola från 1960-talet med ett platsspecifikt 
konstverk i aulan som utvecklats i samarbete mellan arkitekt och konstnär.  
En översiktlig antikvarisk förundersökning är framtagen där kulturvärdena 
redovisas, Antikvarisk förundersökning Svaneskolan/Pastor Svane 1 Lund, 
2017-09-04.  I värdebeskrivning beskrivs att Svaneskolan framförallt 
representerar ett samhällshistoriskt värde, där skolan genom sin fysiska 
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gestaltning berättar om 1960-talets samhällsidé. På 1960-talet kom skolan 
att stå som symbol för det jämlika samhället. Med grundskolans införande 
år 1962 skulle alla elever få lika möjligheter till utbildning, oavsett 
härkomst och kön.  
 

          

     
Fotografier av aula- och matsalbygganden hämtade från ”Antikvarisk förundersökning 
Svaneskolan” av Nyréns  
 
Svaneskolan är intressant även ur ett arkitekturhistoriskt perspektiv, då den 
ritades av en av dåtidens mest välrenommerade arkitektkontor, Hans 
Westman/Fritz Österlind arkitektateljé, vars byggnader än idag präglar 
Lunds stadsbild. Arkitekturen präglas av en lågmäld omsorg i utformning 
och detaljer, signifikant för Hans Westmans kontor. Unikt för Svaneskolan 
och med ett betydande konstnärligt värde är konstinstallationen 
Spectacolore av John Wipp. Tanken att integrera skolan med övriga 
samhället efter skoltid genomfördes här till fullo, och är fortfarande aktuellt. 
Grönstrukturen innehåller växtlighet från tiden innan skolan byggdes samt 
från anläggningen 1970.  
 

Arkeologi 
I det markområde som fastigheten ingår i fanns en kanalomfluten holme 
kallad ”Puggeholmen”. Dess funktion och ålder är okänd, men möjligen 
representerar den en äldre agrar struktur i en aristokratisk miljö. Liknande 
strukturer har påträffats på Mårtenstorget och dammen i stadsparken är en 
rest av en annan kanalomfluten holme.  
Puggeholmen kan även ha ingått i senare strukturer med en engelsk park.   
I nordöstra hörnet av ”Prästelyckan”, nu inom kv Gasverket har påträffats 
ett antal gravar, merparten efter halshuggna personer. Gravarna har okänd 
ålder och utbredning. Möjligen har det funnits en avrättningsplats i 
närheten.  
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Service 

Kommersiell service 
Längs Trollebergsvägen norr om planområdet finns några mindre lokaler för 
handel och verksamheter. Idag finns där bland annat en matvarubutik, 
cykelverkstad och frisörsalong. 

Allmän service 
Två gymnasieskolor (en större, Polhemsskolan, och en mindre, Jensen 
gymnasiet), Bollhuset och Centrala Idrottsplatsen ligger drygt 100 meter 
från planområdet. Svaneskolans högstadieverksamhet planeras att 
lokaliseras i Parkskolan som ligger precis öster om järnvägen. Stadskärnan, 
Lund C, stadsparken och Arenan finns inom gångavstånd från planområdet. 

Trafik 

Gång- och cykeltrafik 
Planområdet är väl kopplat till det befintliga gång- och cykelnätet. Längs 
med Trollebergsvägen finns separerade gång- och cykelvägar på ömse sidor 
om vägen. År 2015 rörde sig 2500-3400 cyklister/dag längs med denna 
sträcka. Längs med Svanevägen finns en separerad gång- och cykelväg på 
den sydvästra sidan samt en gångbana på den nordöstra sidan om vägen. 
Svanevägen trafikerades 2015 av ca 2100 cyklister/dag. 
Öster om planområdet kopplas Möllegatan till Svanevägen med en gång- 
och cykelväg. I planområdets västra kant, mellan Trollebergsvägen och 
Möllegatan, finns en mindre gångväg i grus, populärt kallad ”kärleksstigen”. 
På Möllegatan som är lågtrafikerad sker cykling i blandtrafik.  

Kollektivtrafik 
Planområdet har ett mycket fördelaktigt läge för kollektivtrafik med cirka 
500 meter till Lund C. Längs med Trollebergsvägen och Fjelievägen i nära 
anslutning till planområdet finns även busshållplatser för både lokal- och 
regionbusstrafik.  

Biltrafik 
Både Trollebergsvägen och Svanevägen hör till Lunds huvudgatunät. 
Trollebergsvägen trafikeras av ca 10 000 fordon/dag enligt mätning utförd 
2017. Svanevägen trafikeras av ca 4500 fordon/dag enligt mätning utförd 
2017. I sydöst passerar Svanevägen under järnvägen i en tunnel med 
begränsad frihöjd på 2,9 meter, varpå större fordon inte har någon möjlighet 
att passera.  

Parkering 
På fastigheten finns idag en parkeringsyta för ca 20 parkeringsplatser. 
Parkering är även möjlig längs med Möllegatan. Längs med 
Trollebergsvägen finns parkeringsfickor för korttidsparkering (30 min). 
Nordöst om planområdet ligger parkeringshuset Gasverket som drivs av 
LKP innehållandes ca 180 parkeringsplatser. LKP planerar att bygga ut 
parkeringshuset med ca 270 parkeringsplatser. 
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Befintligt vägnät 
 

Buller 
Riktvärden för buller på skolgården anges i Naturvårdsverkets vägledning 
Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik (2017) och gäller 
för barn och unga upp till 18 år. 
Riktvärden för en ny skolgård är uppdelad i vilken funktion skolgården har i 
de olika delarna enligt tabell nedan.  
 

 
Svaneskolans skolgård har bullernivåer mellan 50 och 70 dB, de primära 
vistelseytorna har 55 till 65 dB. Den primära bullerkällan för planområdet är 
järnvägen. 
 

     
Beräknade ekvivalenta nivåer nuläge väg- och tågtrafik för befintlig skola. Källa 
Bullerutredning Gymnasium Hedda Andersson. 
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Natur 

Topografi 
Planområdet sluttar ner mot sydöst. Högsta punkten är 39,7 meter över 
nollplanet längs planområdets norra kant mot Trollebergsvägen. Lägsta 
punkten är 36,2 meter över nollplanet i planområdets sydöstra kant mot 
Möllegatan.  

 

Översvämningskartering 
Vid kraftfulla regn rinner ytvatten längs gatorna samt i gångvägen i 
planområdets västra kant. Marken lutar ner mot sydöst så det är bara mindre 
vattenansamlingar som blir stående under kraftfulla regn. 
 

 
Till vänster: Maxflöden vid 100-årsregn, klimatfaktor 1,3. Pilar visar på flödets riktning. 
Till höger: Maxvattendjup vid 100-årsregn, klimatfaktor 1,3. Ljust blå:0,1-0,3 m, 
mellanblå: 0,3-0,5 m, mörkt blå: över 0,5 m. Aktuellt planområde inom röd linje. 
 

Natur, park och vegetation  
Planområdet består av parkmark i norr och en smal passage parkmark i 
väster samt kvartersmark för allmänt ändamål (skola).   

 
Planområdet har en strategisk placering längs det gröna huvudstråket 
Bjeredsparken-Stadsparken och närheten till Stadsparken, som är ett Natura 
2000-område. Den nordöstra delen av parkmarken längs Svanevägen 
(utanför planområdet) är av stor betydelse då det kopplar planområdet till 
det gröna huvudstråket Bjeredsparken-Stadsparken. 
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Fotografi mot det gröna huvudstråket Bjeredsparken-Stadsparken samt orienteringskarta 
för stråket 
 
På parkmarken finns den största delen av den uppväxta grönskan som består 
av stora träd, primärt bok, och buskage vilket ger ett grönt och lummigt 
intryck mot omgivningen. Den befintliga skolfastigheten har stora 
hårdgjorda ytor med vissa enstaka solitärer eller mindre grupper av träd. En 
del av träden främst i nordvästra kanten är troligtvis från den tiden det fanns 
ett koloniområde och en gård på platsen. Äldre träd kan innehålla stora 
biologiska värden. 
En balanseringsbedömning är utförd, Balanseringsbedömning av fastigheten 
Pastor Svane 1 och del av Väster 7:1, 2017-04-25. Där framkom det att 
nedan markerade träd/trädgrupper/ridåer är särskilt värdefulla att bevara.  
En naturvärdesinventering har utförts (2018-09-26). Man fann fem objekt 
med visst naturvärde (naturvärdeklass 4) i form av gamla fruktträd och 
blommande och bärande buskar. Objekten bedöms ha ett obetydligt till visst 
artvärde och ett visst biotopvärde. 
I byggnadsnämndens inriktningsbeslut för gymnasieskolan, 
Stadsbyggnadsinriktning för den nya gymnasieskolan 2017-05-28, beslöts 
att träden i planområdets västra kant ska bevaras. Dock prioriterades skolans 
synlighet längs Trollebergsvägen och Svanevägen högt så de träd som finns 
inom planområdet där ska kompenseras i de fall de behöver tas ner. 
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I balanseringsbedömningen framkom att markerade träd/trädgrupper/ridåer på 
flygfotografiet är särskilt värdefulla att bevara. Aktuellt planområde inom röd linje. 
Värdefull robinia (solitär) inne på skolgården. 
 

Geotekniska förhållanden 
Enligt utförd Miljö- och geoteknisk undersökning består marken i norr och 
öster av fast sand-/sandig morän och i södra och västra delen av fast ler-
/lerig morän. Grundvattnet ligger cirka 2,7-4,2 meter under markytan.  

Markföroreningar 
Enligt utförd Miljö- och geoteknisk undersökning har föroreningar 
påträffats i asfalt och jord med halter som överstiger riktvärdet för känslig 
markanvändning. 

Markradon 
Radonhalten har uppmätts till mellan 9,8 och 17,8 kBq/m3, vilket är inom 
normalriskintervallet. (Normalriskmark 10-50 kBq/m3 och högriskmark 
>50 kBq/m3.)  

Biotopskyddad mark 
Området berörs av biotopskydd avseende allé längs Svanevägen och 
Möllegatan.  

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 
Ledningar för dagvatten, spillvatten och vatten finns i Trollebergsvägen, 
Svanevägen och Möllegatan. Vatten finns utanför planområdets östra del 
längs befintlig cykelväg mellan Möllegatan och Svanegatan. Kombinerat 
avloppsvatten finns i planområdets västra del längs befintlig cykelväg 
mellan Möllegatan och Trollebergsvägen. 
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Ledningar för el och fjärrvärme korsar planområdet mellan Svanevägen och 
Möllegatan. De finns även utanför planområdets sydvästra del längs 
Möllegatan, från väster, fram till Kanikgatan. 
 
 

 
Befintligt ledningsnät.  
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PLANFÖRSLAG 

Planens syfte  
Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten att uppföra en gymnasieskola 
för 2160 gymnasieelever inom del av fastigheterna Pastor Svane 1 och del 
av Väster 1:7 i Lund. Den föreslagna tomtytan omfattar knappt 17 000 m2. 
Idrotten kommer att samlokaliseras utanför detaljplaneområdet. Planen 
inkluderar även drygt 1 300 m2 parkmark.  

 
Den nya gymnasieskolan kommer bli en viktig destination och institution i 
kunskapsstaden Lund. Den ska med sin höga arkitektoniska gestaltning vara 
en stolthet för staden och skolans elever, pedagoger mm. Att lokalisera 
skolan till Pastor Svane 1 m fl är en del av en pågående stadsutveckling där 
innerstadskaraktären tar steget över till västra Lund.   
Skolbyggnaden ska vara väl synlig och ha tydliga och välkomnande entréer 
riktade mot Trollebergsvägen och Stadsparken. Fasaderna ska ha 
övervägande andel fönster så att verksamheten inuti byggnaden är synlig 
utifrån. Skolgården ska vara lummig och kompensera för den grönska som 
förvinner när parkmarken tas i anspråk för den planerade skolbyggnaden. 
Skolgården ska vara en del av stadens gröna offentliga platser och bjuda in 
såväl elever och pedagoger som boende i området runt omkring till fysisk 
aktivitet, naturupplevelse och återhämtning. 
 
Nödvändiga och utrymmeskrävande funktioner såsom cykelparkeringar, 
leveranser och i viss mån korttidsparkering ska placeras så att de bjuder in 
till önskvärt beteende, medför så lite störning som möjligt för kringboende 
och för trafiksystemet, samt utformas så att de blir en positiv del av 
stadsbilden. 
 
Parkmarken i väster utökas så att de uppvuxna träden fortsätter ge 
”kärlekstigen” dess lummiga karaktär. 

 
Planförslaget innefattar: 
 Skolbyggnad/er 
 Skolgård 
 Parkmark  
 Gata 
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Illustrationsplan  

Avvägningar mellan intressen 
Behovet av en ny gymnasieskola i Lund är stort. ”Enligt 
utbildningsförvaltningen indikerar befolkningselevprognosen att det år 
2025 kommer finnas behov av ytterligare 1400 gymnasieplatser jämfört med 
dagens kapacitet.” Text från tjänsteskrivelsen inför Kommunstyrelsens 
beslut att placera den nya gymnasieskolan på Pastor Svane 1 m.fl.  (2016-
05-12 KS 2015/0927). 
Den centrala lokaliseringen skapar goda förutsättningar för en attraktiv 
gymnasieskola, samutnyttjande mellan stadens olika verksamheter (tex 
idrott och kultur) samt hållbart resande för gymnasieskolans elever, personal 
och besökare. Den nya gymnasieskolan är även en del av en pågående 
stadsutveckling, mot en tätare stad med innerstadskaraktär, i västra Lund. 
 
I avvägningen mellan intressen har stadsutvecklingen samt möjlighet för 
central lokalisering av gymnasieskolans motiverat att befintliga 
Svaneskolan, som är kulturhistoriskt värdefull, rivs och dess fungerande 
grundskoleverksamhet flyttas till närliggande fastighet. Den	samlade	
bedömningen	är	att	planens	genomförande	inte	bedöms	medföra	någon	
olägenhet	i	den	mening	som	avses	i	PBL	kap	2	§	9. 

Övergripande karaktär och disposition 
Fastigheten bedöms som strategiskt viktigt för stadsutvecklingen av centrala 
Lund. Det pågår flera viktiga stadsutvecklingsprojekt i närheten, vid Lund 
C, i stadskärnan och i stadsparken. Genom medveten planering kan dessa 
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projekt stärka varandra och ytterligare bidra till den positiva utvecklingen av 
den västra delen av stadskärnan.  
Många av Lunds stora stadsutvecklingsprojekt, såsom Öresundsvägen, 
områdena runt Bjeredsparken och Lund C, Stadsparken, Arenan och Lund 
södra, ligger längs ett gång- och cykelstråk som är sammankopplat med de 
regionala nätverken mot Malmö och Lomma/Bjärred.  
 

 
Stadsutvecklingsprojekt längs gång- och cykelstråk i närhet av Hedda Anderssongymnasiet 

 
Planområdet ligger längs Trollebergsvägen som är en av Lunds äldsta 
infartsvägar in till stadskärnan. Längs denna väg kommer det planerade 
mötesforumet att placeras. Den nya gymnasieskolan ska utformas och 
placeras så att det skapas god orienterbarhet och visuell koppling mellan 
skolan, det planerade mötesforumet och stadskärnan. För att stärka 
gaturummet och föra staden vidare västerut får skolan en framskjuten 
placering mot Trollebergsvägen med en stadsmässig entréplats och tydlig 
stadsfront. Skolans östra del tar fatt i grönstråket från Bjerredsparken som 
kopplar mot stadsparken och skapar där en generös grön entréplats till 
skolan.  
 
Serviceförvaltningen har genomfört en arkitekttävling och det vinnande 
förslaget har legat till grund för detaljplanens samrådsförslag.  
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Markanvändning och gestaltning 

Byggnadens gestaltning 
Skolbyggnaden planeras bestå av fyra fyravånings tegelkuber som 
sammanfogas i hörnorna. Den uppdelade volymen bryter ner skalan på 
byggnaden så att den inpassas till den omgivande bebyggelsen. 
Byggnadsvolymens uppdelning skapar förplatser och entrérum mot 
Svanevägen. De ska förstärka gatans gröna karaktär samtidigt som de ska 
bilda en livlig, urban framsida med ytor för ankomst och angöring. 
Huset ska uppföras i tegel likt den omgivande bebyggelsen och många andra 
utbildningsbyggnader i Lund. Den uppdelade byggnadsvolymen ger 
byggnaden en skulptural karaktär. Fasader och fönsterindelning får en 
stadsmässig rytm. Byggnaden ska ha en öppen och inbjudande bottenvåning 
som ska skänka liv åt gatan och göra att fler kan ta del av verksamheten inne 
i byggnaden. Entréfasaderna ska ges ett extra kraftfullt uttryck för att stärka 
känslan av att träda in i en viktig byggnad samt tydligt visa var 
huvudentréerna finns. 
 

 
Illustration entréplats Stadsparken/Svanevägen från vinnande tävlingsbidrag av Wingårdh 
Arkitektkontor AB och AART Architects A/S 
 

Platsbildningar, grönstruktur och vattenområden 
Gestaltning av skolans utemiljö ska ta sin utgångspunkt i platsens 
nivåskillnader och bestå av två distinkt olika delar. En urban del mot 
Svanevägen som kommer att skapa välkomnande och generösa entréplatser 
till de två huvudingångarna samt den primära skolgården som kommer att 
vara en lummig minipark som erbjuder ett spektrum av olika funktioner och 
karaktärer. Miniparken kommer vara öppen för allmänheten under kvällar 
och helger.  
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I den urbana delen kommer landskapet att delas upp i små terrasser som leds 
in mot skolans entréer. Terrasseringen skapar tillgängliga stråk samtidigt 
som det strukturerar flödena för gående och parkering av cyklar. Vid entréer 
koncentreras terrasserna och skapar sociala rum med sittplatser. Här 
kommer större delen av cykelparkeringarna och tillgänglighetsparkering att 
placeras liksom att hämta-lämna funktionen kommer att anordnas här. 
 
Den primära skolgården kommer att vara vänd mot sydväst och få goda 
solförhållanden. Den lånar en campuskaraktär från engelska och 
amerikanska universitet. Skolgården kommer att erbjuda ett spektrum av 
uterum med allt från mer intima miljöer till ytor för fysisk aktivitet. En stor 
terrass vid matsalen ges ett fint solläge och utsikt över den gröna 
skolgården. Det är viktigt att rastmiljöerna inomhus har en god koppling till 
utemiljön. 
 
Funktionskrav på gymnasieskolans utemiljö: 
 Främja fysisk aktivitet - aktivitetsytor, volleyboll 
 Bjuda in till social samvaro  
 Soliga platser 
 Gröna platser 
 Sociala platser 
 Officiella platser – ”ta studenten” plats 
 Undangömda viloplatser 
 
Skolgården ska kompensera för den grönska som försvinner när parkmarken 
tas i anspråk för den planerade skolbyggnaden. En stor del ska bestå av 
icke-hårdgjord mark som skapar möjlighet att fördröja och rena regnvatten. 
Den kan också få en pedagogisk funktion om skolgården utformas att 
illustrera och möta de samhällsutmaningar vi har i form av ökade mängder 
regnvatten och torka samt minskad ekologisk mångfald.  
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Plankarta  

Skola 
På största delen av planområdet föreslås användning för skola, vilket ges 
användningen S på plankartan.  
Föreslagen planbestämmelse ger en generös byggrätt för att möjliggöra 
eventuella framtida komplement för gymnasieskolans behov. Den planerade 
byggnaden är cirka 24 300 kvadratmeter BTA med utrymme för cirka 2160 
gymnasieelever.  
 
Huvuddelen av byggrätten är begränsad till fyra våningar (IV) kombinerat 
med en maximal byggnadshöjd. Byggnadshöjden uttrycks som plushöjd 
över nollplanet (+53,5) och motsvarar den planerade byggnadens 
byggnadshöjd (från mark till överkant fasadens krön/sarg) + 1 meter. 
Teknikutrymmen kan uppföras på tak inom 45 graders vinkel från högsta 
medgivna byggnadshöjd och påverkar då inte beräkningen av våningsantal.	
	
I det framtagna förslaget är byggnadshöjden 17 meter i den norra delen och 
19,5 meter i den södra delen. Markens lutning tas upp i bottenvåningen 
vilket innebär att bottenvåningens golv ligger på en lägre nivå i den södra 
delen än i den norra. Våning 2-4 har samma bjälklagshöjder. 
 
En mindre del av byggrätten, mot skolgården och Möllegatan, där bland 
annat matsal och aula är planerad, är begränsad till två våningar (II) för att 
trappa ner byggnadsvolymen mot Jutahusområdet. Matsalen planeras i 
byggnadens södra del och är tänkt att användas både av Hedda 
Anderssongymnasiets och Svaneskolans elever. 
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Skolbyggnaden ska ha en framskjuten del mot Trollebergsvägen för att göra 
skolan synlig på håll, detta regleras i plankartan med beteckningen p1. 
Huvudbyggnaden får placeras högst 10 meter från tomtgräns mot 
Trollebergsvägen vilket också är reglerat i plankartan. 
 
Entréer och generösa entréplatser ska vända sig mot Trollebergsvägen och 
mot Svanevägen i riktning mot Stadsparken. Entréfasaden ska ha en tydlig 
huvudentré (f1). 
 

Skolgård 
Skolans byggrätt begränsas med punktprickad mark längs byggrättens 
västra, norra och östra kant samt kryssprickad mark i sydväst där plank inte 
får uppföras. Murar med höjd max 1,2 meter får uppföras, dock inte som 
avgränsning mellan kvartersmark och allmän platsmark. På kryssmark får 
uthus uppföras. Total friyta är cirka 7 300 m2. 
 

Markens anordnande 
Inom planområdet ska ett träd sparas (n1). Måste det av säkerhetsskäl fällas 
ska nytt träd ersätta det gamla. Trädet är en robinia som utgör en vacker 
solitär på den befintliga skolgården och kommer även bli det på den 
planerade skolgården. 
 
Inom skoltomten regleras en friyta med minst 3500 kvadratmeter icke-
hårdgjord mark (n2). Föreslagen planbestämmelse syftar till att säkerställa 
skolgårdens storlek samt gröna karaktär. Det är även en balansering av den 
vegetation som tas i anspråk av den befintliga parkmarken där skolan 
planeras. Icke-hårdgjord yta möjliggör även en viss fördröjning och rening 
av regnvatten.  
 
Inom planområdet får körbar in- och utfart inte anordnas längs 
Trollebergsvägen samt längs Svanevägen ca 10 meter ner från korsningen. 
Utfartsförbudet är reglerat på plankartan. 

 

Park 
Inom en mindre del av planområdet föreslås allmänt ändamål för park, som 
har beteckningen PARK på plankartan. Föreslagen flytt av 
användningsgräns utökar den existerande parkremsan med cirka 600 
kvadratmeter för att inkludera de träd som ska bevaras längs den så kallade 
”kärlekstigen”. 

 

Teknisk anläggning 
Längs Möllegatan i planområdets södra del planeras för en nätstation 
betecknad (E) på plankartan. 
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Adminstrativ bestämmelse 
Marklov krävs för fällning av träd inom område betecknat med n1.  
Förorenad mark på skoltomten ska saneras före startbesked för nybyggnad. 

Trafik 

Gång- och cykeltrafik 
Den nya gymnasieskolans centrala placering i staden skapar mycket goda 
möjligheter för elever och lärare att ta sig till skolan med hållbara 
transportmedel.  
 
Det största flödet av fotgängare och cyklister bedöms främst anlända till 
skolan via Trollebergsvägen. Många av eleverna bedöms anlända dels 
österifrån via Lund C, dels västerifrån via regionbusshållsplats Lund 
idrottsplatsen. Ett annat flöde av fotgängare och cyklister bedöms komma 
från sydöst via Svanevägen. Huvudentréerna och entréplatserna i det 
vinnande arkitektförslaget är väl placerade och dimensionerade för att ta 
emot dessa flöden. 
 
Andra viktiga ankomstpunkter för gång- och cykeltrafiken är norrifrån, vid 
kärleksstigens korsning av Trollebergsvägen samt från sydväst via gång- 
och cykeltunneln under Ringvägen.  

Kollektivtrafik 
Inga förändringar av kollektivtrafiken föreslås i planen. 

Biltrafik 
Inga förändringar i det allmänna vägnätet föreslås i planen. 
Då Trollebergsvägen har relativt höga trafikflöden bedöms det inte lämpligt 
att skapa en ny infart till skolan därifrån. Planen förses därför med in- och 
utfartsförbud mot Trollebergsvägen samt ca 10 meter längs med 
Svanevägen. 
Angöring föreslås ske via en angöringszon i anslutning till Svanevägen, med 
utrymme för av- och påstigning, korttidsparkering samt parkering för 
rörelsehindrade. För att minska biltrafiken på Svanevägen så mycket som 
möjligt undersöks även en ytterligare angöringszon i anslutning till den 
norra entrén.  
Längs med planområdets östra gräns föreslås en 5,5 meter bred enkelriktad 
gata för behörig trafik på kvartersmark. Från denna kan hämtning av avfall 
samt lossning av leveranser ske.  

Parkering 
Den yta på fastigheten som idag är avsedd för parkering föreslås tas bort till 
förmån för skolgården. Detta för att planområdets centrala placering gör att 
marken är för värdefull för markparkering. Därför beslutade 
byggnadsnämnden i inriktningsbeslutet ”Stadsbyggnadsinriktning för den 
nya gymnasieskolan 2017-05-28”, att högst 10 % av parkeringarna till 
skolan ska utgöras av markparkering inom planområdet (främst avsett för 
parkering för rörelsehindrade samt servicefordon). Övriga platser kommer 
att lösas genom parkeringsköp i till exempel parkeringshuset Gasverket. 
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Beslutet anger även att parkeringsnormen i detta läge är 2,25 
bilparkeringsplatser/1000 kvm BTA vilket innebär en reduktion på ca 25 % 
från dagens norm.  
 
Detta innebär för den nya gymnasieskolan ett parkeringsbehov på 55 
bilparkeringsplatser. 
 
För cykelparkeringsplatser är parkeringsnormen för grundskola/gymnasium 
30-45 platser/1000 kvm BTA. Men hänsyn till skolans centrala läge och att 
många elever kommer att anlända med kollektivtrafik föreslås normen i 
detta läge sänkas till 28 cykelparkeringsplatser/1000 kvm BTA. Detta 
motsvarar en reduktion på 25 % av normens medelvärde.  
 
Detta innebär för den nya gymnasieskolan ett parkeringsbehov på 680 
cykelparkeringsplatser. 450 av dessa platser skall vara lättillgängliga i 
markplan.  
 
Beläggningsstudier på Polhemsskolan har dock visat på att ca 425 av 
cykelparkeringarna används, vilket motsvarar ca 17 
cykelparkeringsplatser/1000 BTA. Detta antyder att normen möjligtvis kan 
sänkas ytterligare i bygglovsansökan. En sådan rabatt skall dock motiveras 
mycket väl.  
 

 
Trafiknät, ny kvartersgata förslås för leveranser 

Störningsskydd 
En bullerutredning har genomförts (Bullerutredning Gymnasium Hedda 
Andersson, Lund, 2019-01-21).   
 
Den vinklade skolbyggnaden i planförslaget skyddar tillsammans med 
befintlig bebyggelse i söder skolgården från buller från järnvägstrafiken som 
är den primära ljudkällan. Byggnadens placering medför att bullervärdena 
på gården förbättras i jämförelse med dagens situation. Med ökad 
järnvägstrafik år 2040 kommer dock ljudnivåerna överskrida de 
rekommenderade på stora delar av skolgården. Bullerdämpning vid 
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järnvägen hade varit gynnsamt för skolgården, dock kan inte detaljplanen 
styra över detta.  
Enligt bullerberäkningen blir små delar av gården dämpade till under 50 
dBA. Större delen av gården ligger mellan 50 och 55 dBA. Bullerdämpande 
åtgärder vid skolgården i form av exempelvis plank ger endast marginell 
effekt på grund av avståndet till järnvägen (bullerkällan). I detaljplanen 
införs därför inga krav på störningsskydd.  

Marklov/rivningslov 
Inom område betecknat med ”n1” gäller, i enlighet med 4 kap 15 § PBL 
utökad lovplikt för trädfällning. 

Teknisk försörjning 

Energiförsörjning 
Tillkommande bebyggelse kan anslutas till befintligt system för fjärrvärme.   

Vatten-, avlopp- och dagvattenhantering 
Området ligger inom verksamhetsområde för VA. VA SYD ansvarar för att 
ta hand om dagvattnet.  Tillkommande bebyggelse kan anslutas till 
befintliga system. Det finns inga kapacitetsproblem i befintliga 
dagvattenledningar, utifrån dimensionerande förutsättningar med 10 års 
regn.  
Dagvattenutredning (Dagvattenutredning Hedda Anderssongymnasiet, 
2018-10-17) har tagits fram för planområdet. När den nya skolan byggs 
ställs ett utsläppskrav av VA SYD på 20l/s och hektar vid ett 
dimensionerande 10-årsregn med 10 minuters varaktighet med klimatfaktor 
1,3. Syftet är att minska belastningen på ledningsnätet vid större regn. 
Detta planeras lösas genom att tak- och ytvatten leds till infiltrerande 
grusytor och nedsänkta gräsytor med magasin under. Magasinslösningarna 
kommer att ha kombinerade funktioner i form av fördröjning av dagvatten, 
rening av dagvatten och bevattning av omgivande vegetation.  

El, tele och bredband 
Befintligt ledningsnät byggs ut så att ny bebyggelse kan anslutas. Ny 
transformatorstation planeras inom planområdet.  

Renhållning 
Sophämtning kommer ske längs kvartersgata i skolfastighetens östra kant. 
Skolan kommer att ha miljörum i byggnadens östra kant mot kvartersgatan. 

Höjdsättning  
Förprojektering med höjdsättning tas fram bland annat med syftet att styra 
vattenflöden. Stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att det med 
höjdsättning finns goda möjligheter att klara skyfall lika bra som idag eller 
till och med bättre. Parkstråket i väster har goda möjligheter att säkerställa 
så att befintliga hus väster om planområdet inte får en förvärrad situation. 
Likaså kan skolgården i söder säkerställa att husen längs Möllegatan inte får 
en förvärrad situation. Vid utformning av leveransgatan i öster måste 
höjdsättning ske så att inte skyfallsvatten på Svanegatan kan leta sig 
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söderut, dock bedöms detta enkelt avvärjt. Det är viktigt att bottenvåningens 
bjälklagshöjder sätts med hänsyn till tillgänglighet och så att skyfallsvatten 
inte kan samlas exempelvis invid entréer och vid leveransgata i söder. 
Risker och möjliga åtgärder är identifierade, dock styrs de inte av 
detaljplanen.  

Räddning 
Området ligger inom normal insatstid. Brandvatten finns i omgivande 
gatunät vilket bedöms vara i tillräcklig omfattning. 
Uppställningsplatser för räddningstjänstens fordon kommer ordnas så att 
avståndet mellan uppställningsplats och byggnadernas entréer samt 
brandposter följer Räddningstjänstens anvisningar. Byggnaden kommer 
även att förses med sprinklers. 
 
Uppställningsplatser för Räddningstjänsten kommer att finnas vid 
Svanevägen. Planteringar utformas så att de tar hänsyn till 
räddningstjänstens tillgänglighet.  
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GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska åtgärder 

Genomförandetid 
Planen har en genomförandetid på 10 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 
Kommunen är huvudman för allmänna platser inom planområdet. 

Avtal 
Fastigheterna Pastor Svane 1 och Väster 7:1 som berörs av detaljplanen ägs 
av kommunen. Något exploateringsavtal behöver därför inte träffas.  

Tillståndsprövning och dispenser 
Detaljplanens genomförande kräver dispens för fällning av ett antal 
biotopskyddade träd. Träden omfattas av biotopskydd avseende allé och 
ligger direkt utanför planområdet. Längs Svanevägen krävs fällning för 
infart/angöring till skoltomten. Längs Möllegatan krävs fällning av träd som 
växer nära den planerade matsalen. Ansökan om dispens har inlämnats till 
Länsstyrelsen.  

Tekniska och ekonomiska åtgärder  

Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av allmänna 
anläggningar 
Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar nyanläggs/byggs om: 
 
 Mark som fastställs som parkmark i detaljplanen utgör dels befintlig 

parkmark, dels ett område, cirka 600 kvadratmeter som överförs från 
Pastor Svane 1 till Väster 7:1. Om åtgärder krävs för att iordningsställa 
all parkmark för sitt ändamål kommer detta innebära kostnader för 
kommunen. 

 Detaljplanen föreslår inga åtgärder i det allmänna vägnätet. 
 Nya in- och utfarter, angöringszoner för av- och påstigning, 

korttidsparkeringar och parkeringar för rörelsehindrade kommer att 
krävas. Kommunen kommer ha kostnader för att iordningsställa dessa. 

 Kommunalt vatten och avloppsnät finns i anslutning till planområdet. 
Anslutningar bekostas kommunen enligt VA Syds taxa. Kapaciteten i 
befintligt nät har bedömts tillräcklig och något ombyggnadsbehov av 
VA-nätet har därför inte identifierats. 

 Anslutningar för fjärrvärme, el, tele och bredband bekostas av 
kommunen genom erläggande av taxor från ledningsdragande verk. 
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 Kommunen kommer ha en kostnad för genomförandet av 
fastighetsbildning enligt detaljplanens föreslagna gränser. 

 Flytt av eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa befintliga 
ledningars (exempelvis fjärrvärmeledning inom planområdet) funktion 
ska bekostas av kommunen om inte annat gäller till följd av markavtal 
mellan ledningsdragande verk och kommunen. 
 

Inlösen, ersättning 
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har 
fastighetsägare rätt till ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte 
utnyttjas. 

Fastighetsrättslig konsekvensbeskrivning 

Allmänt 
Detaljplanens fastighetsrättsliga konsekvenser för fastigheterna Pastor 
Svane 1 och Väster 7:1 framgår av tabell och karta nedan. Mark inom 
planområdet är utlagd som kvartersmark för skol- och allmän 
platsmarksändamål.   
Detaljplaneförslaget omfattar den västra delen av Pastor Svane 1 och för den 
östra delen av Pastor Svane 1 fortsätter detaljplanen akt 1281K-301:B947 
att gälla. Den östra delen av Pastor Svane 1 utgörs av allmänt ändamål 
(kvartersmark).  
 

Fastighetsbildning  
Till den kommunägda fastigheten Väster 7:1 ska ett område för allmänt 
platsmarksändamål (park) överföras från skolfastigheten Pastor Svane 1 
genom fastighetsreglering. I norr ska mark för skoländamål överföras från 
Väster 7:1 till Pastor Svane 1, se fig. a och 1 på kartskissen.  
Efter fastighetsbildningen är Pastor Svane 1 lämplig för skoländamål i 
väster och allmänt ändamål (kvartersmark enligt gällande detaljplan 1281K-
301:B947) i öster. Det allmänna ändamålet används idag som skoländamål 
varför markanvändningen är oförändrad för Pastor Svane 1 efter 
fastighetsbildningen.  
Fastighetsreglering genomförs i första hand med överenskommelse om 
fastighetsreglering mellan fastighetsägarna som grund. Berörda fastigheter 
ägs av Lunds kommun.  
När detaljplanen genomförts genom fastighetsreglering kommer Pastor 
Svane 1 och Väster 7:1 att ha genomgått följande förändringar enligt 
kartskiss och tabell, se nedan.   
 

 
 

Fastighet Erhåller mark Från fastighet Ändamål Avstår mark Till fastighet Ändamål

Pastor Svane 1 fig. 1 Väster 7:1 Skola

fig. a Väster 7:1 Allmän platsmark (park)

Väster 7:1 fig. a Pastor Svane 1 Allmän platsmark (gata)

fig. 1 Pastor Svane 1 Skola
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Ledningsrätt, rättigheter 
Rätt att uppföra nätstation inom område betecknat ”E” kan upplåtas med 
ledningsrätt alternativt kan fastighet utgörande område ”E” bildas genom 
avstyckning för transformatorsändamål. Ledningshavare ansöker om 
ledningsförrättning alternativt avstyckning. Ägaren till belastad fastighet 
kan ansöka om ledningsförrättning.  
 
Ledningsrätten 1281K-9540:B1351.1 (el-, naturgas-, fjärrvärmeanl.) till 
förmån för Lunds Energi AB och belastar Pastor Svane 1 berör delvis 
byggrätt och delvis obebyggbar mark inom detaljplanen. Ledningsrätten ska 
omprövas och upphävas inom dessa delar av planen. Det är lämpligt att 
ledningshavare och ägaren till belastad fastighet kommer överens om flytt 
av ledning och omprövning av ledningsrätten.   

 
De eventuella avtalsrättigheter som berör fastighetsregleringen, kan 
förordnas att fortsätta att gälla i överfört område.  
 
Fastighetsindelningsbestämmelser 
Några bestämmelser om fastighetsindelning bedöms inte behövas för att 
detaljplanen ska kunna genomföras. Om behov uppstår, kan 
fastighetsindelningsbestämmelser införas senare genom ändring av 
detaljplan.  
 
Ansökan om fastighetsbildning 
Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos lantmäterimyndigheten i 
Lund ansöka om erforderlig fastighetsbildning.  
 
Konsekvenser av planens genomförande för fastighetsägare och övriga 
berörda 
Pastor Svane 1 (Lunds kommun) 
Fastigheten erhåller mark från Väster 7:1 för skoländamål i norr och avstår 
mark till Väster 7:1 i väster för allmänt platsmarksändamål. Enligt rådande 
förhållanden är avstående fastighet och mottagande fastighet i samma ägares 
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hand varför ingen ersättning utgår för markbytet. Fastighetsägaren ansöker 
om lantmäteriförrättning vilket medför en förrättningskostnad. 
Befintlig ledningsrätt ska omprövas och upphävas inom detaljplanen. 
Överenskommelse om omprövning av ledningsrätt och ersättning sker 
lämpligen mellan ledningshavare och fastighetsägare. Ledningshavaren eller 
fastighetsägaren betalar förrättningskostnaden. 
 
Väster 7:1 (Lunds kommun) 
Fastigheten avstår mark i norr till Pastor Svane 1 för skoländamål samt 
erhåller allmänt platsmarksändamål i väster från Pastor Svane 1. Enligt 
rådande förhållanden är avstående fastighet och mottagande fastighet i 
samma ägares hand varför ingen ersättning utgår för markbytet. 
Fastighetsägaren ansöker om lantmäteriförrättning vilket medför en 
förrättningskostnad.  
 
Ledningshavare 
Befintlig ledningsrätt ska omprövas och upphävas inom detaljplanen. 
Överenskommelse om omprövning av ledningsrätt och ersättning sker 
lämpligen mellan ledningshavare och fastighetsägare. Ledningshavaren 
betalar förrättningskostnaden.  
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KONSEKVENSER  

Miljökonsekvenser 

Miljöbedömning enligt miljöbalken 
Av 4 kap. 34 § första stycket PBL följer att om genomförandet av 
detaljplanen kan antas få en betydande miljöpåverkan ska 
miljökonsekvenserna redovisas i planbeskrivningen på det sätt som anges i  
i 6 kap. 12 § och 13 § första och stycket miljöbalken, MB. Bestämmelserna 
ska tillämpas i den lydelse de hade före den 1 januari 2018 eftersom 
planarbetet inleddes innan lagen ändrades. 
 
Med stöd av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905), 
har stadsbyggnadskontoret bedömt att detaljplanen inte kan antas medföra 
en sådan betydande miljöpåverkan. Därmed finns det inte något krav på en 
sådan särskild redovisning av miljökonsekvenserna som anges i 6 kap. MB. 
 
Vid den behovsbedömning som gjorts har följande beaktas: 
Natura 2000-området Stadsparken bedöms inte beröras av planförslaget. I 
den Naturvärdesinventering av planområdet som har utförts utpekas inga 
höga naturvärden. Stadsbilden kommer förändras med något mer 
skuggbildning och trafik samt större flöde av människor. Den befintliga 
Svaneskolan som är kulturhistoriskt värdefull kommer att rivas. 
Föroreningar har påträffats som kommer att saneras före startbesked. 
Den sammanlagda bedömningen är att påverkan kommer att vara begränsad 
och att övriga samhällsintressen överväger de nackdelar som planen 
innebär. 
 

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.  
I planarbetet har en skattning av luftkvaliteten vid skolan för dagens 
situation och för år 2040 tagits fram (2019-01-21). Slutsatsen av skattningen 
är att området där skolan planeras byggas, inklusive omkringliggande 
trottoarer, kommer att helt klart ha halter under MKN för alla mått på NO2 

och PM 10. Det är även sannolikt att Lunds lokala miljömål, LundaEko, 
klaras för dessa ämnen. Miljömålen är målsättningsnormer, medan 
miljökvalitetsnormerna är lagstyrda och därför de gränsvärden som 
detaljplanen ska följa. 
 
I stort sett allt dagvatten i Lunds kommun rinner till Höje å och Kävlingeån 
via dagvattenledningar, diken och små vattendrag. Enligt Vattenmyndig-
hetens 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 
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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 Höje å. 
Dagvattenutredning (Dagvattenutredning Hedda Anderssongymnasiet, 
2018-10-17) har tagits fram för planområdet. Planerad dagvattenfördröjning 
kommer att medföra en minskad belastning på ledningsnätet vid större regn. 
Tak- och ytvatten leds till infiltrerande grusytor och nedsänkta gräsytor med 
magasin under. Magasinslösningarna kommer att ha kombinerade 
funktioner i form av fördröjning av dagvatten, rening av dagvatten och 
bevattning av omgivande vegetation. Då byggnader och park inte bedöms 
medverka till ökade föroreningsbelastningar och trafiken planeras att bli låg 
inom området bedöms inte genomförandet av detaljplanen medföra någon 
risk för överskridande av miljökvalitetsnormer. 

Naturmiljö och biologisk mångfald 
Inom området försvinner en del grönska i form av gräs, träd och buskar, där 
det idag är parkmark. En del av detta kan ersättas med ny grönska i 
entrémiljöerna längs Svanevägen, men i huvudsak finns goda möjligheter att 
skapa en grön gård i söder på skolgården. I nordvästra delen av skoltomten 
finns en träddunge med bok som är värdefull bland annat för att den 
fungerar som en grön inramning till skolgården. I planområdets västra kant 
finns en värdefull bokrad med längsgående gångstråk som avgränsar 
planområdet mot Jutahusen. En del av dessa träd är troligtvis från den tiden 
det fanns ett koloniområde och en gård på platsen. Äldre träd kan innehålla 
stora biologiska värden.  
Planområdet ligger nära Stadsparken, som är Natura 2000-område. Natura 
2000 är bildat för att skydda miljön för hålträdsklokryparen, som främst 
lever i och vid hålträd.  
En naturvärdesinventering av planområdet har utförts (2018-09-26). Man 
fann fem objekt med visst naturvärde (naturvärdeklass 4) i form av gamla 
fruktträd och blommande och bärande buskar. Objekten bedöms ha ett 
obetydligt till visst artvärde och ett visst biotopvärde. 

Biotopskyddsområde 
Detaljplanens genomförande kräver fällning av ett antal biotopskyddade 
träd. Det rör sig om något eller några av gatuträden längs Svanevägen (ekar) 
och päronträd längs Möllegatan. Eken/ekarna behöver fällas för infart till 
skoltomten, päronträden eftersom de ligger nära den planerade matsalen och 
inte kan stå kvar under byggnationen. Päronträden planeras att ersättas med 
nya när skolan står klar.  

Mark och grundläggning 
Grundläggningsförhållandena medger sedvanlig grundläggning.  

Markradon 
Radonhalten har uppmätts till mellan 9,8 och 17,8 kBq/m3, vilket är inom 
normalriskintervallet. (Normalriskmark 10-50 kBq/m3 och högriskmark 
>50 kBq/m3.) . Vid normalriskmark ska byggnader utföras radonskyddade. 
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På plankartan införs bestämmelse om att byggnader ska utföras 
radonskyddade. 

Markföroreningar 
Enligt utförd Miljö- och geoteknisk undersökning har föroreningar 
påträffats i asfalt och jord med halter som överstiger riktvärdet för känslig 
markanvändning. På plankartan införs bestämmelse om att sanering av 
förorenad kvartersmark ska utföras innan startbesked ges (a1). Särskild 
försiktighet krävs vid grävarbeten nära robinian (n1 på plankartan) så att inte 
dess rötter tar skada.  

Stadsbild/landskapsbild 
Stadsbilden kommer att påverkas. Stora delar av den befintliga grönskan 
längs Trollebergsvägen och Svanevägen kommer försvinna. Istället kommer 
Lunds innerstadskaraktär flyttas ut i västra Lund med en tydlig 
utbildningsbyggnad med en urban sida samt en lummigt offentligt grönt 
stadsrum i sydväst mot Jutahusen. Mötet mellan Jutahusens småskaliga 
kvartersstruktur och den planerade gymnasieskolan kommer vara 
höjdmässigt markant längs Trollebergsvägen men samspelar med sin 
innerstadskaraktär.  

Kulturhistoriskt intressant bebyggelse 
Den kulturhistoriskt värdefulla Svaneskolan, inklusive aulan som delvis 
ingår i planområdet, kommer att rivas som en konsekvens av detaljplanens 
genomförande. I sammanvägningen mellan de allmänna och enskilda 
intressena har det dock bedömts som rimligt.  
Det pågår en dialog mellan Lunds kommun (Konsthallen) och de 
efterlevande till konstnären John Wipp avseende hanteringen av 
konstinstallationen Spectacolore. 
På det sätt som Svaneskolan i sin fysiska gestaltning berättar om 1960-talets 
samhällsidé, kommer även Hedda Anderssongymnasiet präglas av sin tids 
samhällsidé. 

Arkeologi 
Enligt besked från Länsstyrelsen (2018-10-08) är arkeologiska utgrävningar 
inom planområdet inte motiverat. Det krävs dock arkeologisk 
schaktningsövervakning, det vill säga att arkeolog vid behov följer rivnings- 
och schaktningsarbetena. Tillståndsansökan ska inlämnas till Länsstyrelsen 
för beslut om schaktningsövervakning. 
 
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. 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 vid vårdagjämningen, 
sommarsolståndet och vintersolståndet. Studierna visar att den sydvästvända 
skolgården kommer ha goda solförhållanden. Den höga delen av 
skolbyggnaden kommer på eftermiddagarna under vinterhalvåret att skugga 
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de nedre våningarna på de tre närmsta punkthusen inom fastigheten nordost 
om skolan. 
 

   
Skuggning av förslaget vid sommarsolståndet 21 juni kl. 10, 12 och 16 
 

   
Skuggning av förslaget vid vårdagjämning 21 mars kl. 10, 12 och 16 
 

   
Skuggning av förslaget vid vintersolståndet 21 december kl. 10, 12 och 16 
 

Befintligt teknisk försörjning 
Ledningarna för fjärrvärme och el som korsar planområdet kommer att 
flyttas. Skolan planeras att anslutas till befintliga ledningar i Svanevägen 
och fastigheter längs Möllegatan kommer anslutas till befintliga ledningar i 
Möllegatan.  
Skolans transformatorstation med ställverk för hög och lågspänning, 
färdigställs under Etapp 2, och ansluts mot befintlig nätstation vid 
Möllegatan. 
 

Hälsa och säkerhet  
Järnvägstrafik 
Södra stambanan är hårt trafikerad och det kommer att öka enligt 
prognoserna. 2040 tror man att den under ett vardagsmedeldygn kommer att 
trafikeras av 70 snabbtåg, 214 Öresundståg, 230 Pågatåg och 66 godståg. 
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Arbete pågår med att bygga ut sträckan Malmö – Lund från två till fyra spår, 
och planering pågår för att undersöka hur detta ska ske inom Lund.  
 
Vägtrafik 
Den nya gymnasieskolans centrala placering samt det faktum att en stor del 
av eleverna kommer utifrån staden innebär att ökningen av biltrafiken till 
följd av planförslaget kommer att vara relativt låg samt koncentrerad till 
högtrafik på morgonen och eftermiddagen.  
 
Trafikprognos 
Uppskattningsvis kommer de 55 parkeringar som är avsatta för personal till 
skolan att ge upphov till två resor per parkeringsplats om dagen, dvs 110 
fordon/dygn. Utöver dessa tillkommer de elever som blir skjutsade eller kör 
själva till skolan. En resvaneundersökning utfördes på Polhemskolan 
maj/juni 2018 där 100 elever fick svara på frågor om sitt resande. Resultatet 
av den bedöms kunna vara jämförbart med Hedda Anderssongymnasiet. En 
av frågorna gällde hur ofta eleverna kommer till skolan i bil. Ur resultatet 
kan utläsas att ca 4 % av eleverna kommer till skolan med bil. För Hedda 
Anderssongymnasiet motsvarar detta ca 85 elever. Vidare antas att alla 
elever kommer i olika bilar samt att de även blir hämtade med bil vilket då 
innebär en trafikalstring på knappt ca 170 fordonsrörelse/dygn. Totalt 
uppskattas då trafikalstringen för skolan till ca 170 + 100 = 270 fordon/dygn 
som fördelar ut sig på Svanevägen/Svanegatan och Trollebergsvägen. På 
Svanevägen innebär det en tillkommande trafikökning på ca 6%.  
Trollebergsvägen trafikeras idag av ca 10 000 fordon/dygn och Svanevägen 
av ca 4500 fordon/dygn (trafikmätning utförd 2017).  På Trollebergsvägen 
har trafikflödet de senaste 10 åren i genomsnitt legat konstant på ca 10 000 
fordon/dygn det vill säga ingen generell trafikökning har skett. I 
Ramprogamet för Lund C beräknas trafikflödet minska med 1000 – 2000 
fordon/dygn efter full utbyggnad på grund av minskad genomfartstrafik. På 
Svanevägen har trafikflödet de senaste 10 åren i genomsnitt legat konstant 
på cirka 4500 fordon/dygn. Till dessa flöden har adderats uppskattade 
trafikalstringar för utbyggnaden av parkeringsgaraget på fastigheten Väster 
3:32 samt från Hedda Anderssongymnasiet.  
I trafikprognosen för 2040, som har använts i bullerutredningen, antas 
10 000 fordon/dygn på Trollebergsvägen samt 5500 fordon/dygn på 
Svanegatan.  
 
Skolan kommer alstra ett stort antal gående och cyklister som troligtvis 
primärt kommer att röra sig längs med Svanevägen och Trollebergsvägen.  
 
 
Trafikbuller 
För gymnasieskola finns inga riktvärden utomhus vid fasad som bör 
uppfyllas. Inomhusmiljön regleras i BBR. Riktvärden för buller på en ny 
skolgård anges i Naturvårdsverkets vägledning Riktvärden för buller på 
skolgård från väg- och spårtrafik (2017) och gäller för barn och unga upp 
till 18 år.  
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En bullerutredning har genomförts (Bullerutredning Gymnasium Hedda 
Andersson, Lund, 2019-01-21).   
 
Svaneskolans högstadium som har verksamhet för elever yngre än 18 år har 
bullernivåer 55 till 65 dBA på de primära vistelseytorna. Den vinklade 
skolbyggnaden i planförslaget kommer att skydda skolgården i sydväst, 
vilket leder till lägre bullernivåer, till största delen 45-55 dBA. Den nya 
skolbyggnaden medför således en positiv förändring av ljudmiljön. 
Bullervärdena ligger dock fortfarande delvis över Naturvårdsverkets 
riktvärden för de under 18 år (50 dBA). 

  
    
 

 
Beräknade ekvivalenta nivåer nuläge väg- och tågtrafik för befintlig skola samt 
planförslaget. I planförslaget skyddar byggnaden skolgården vilket leder till lägre 
bullernivåer. 
 
Med ökad järnvägstrafik år 2040 kommer dock ljudnivåerna överskrida de 
rekommenderade. Framförallt saknas en tillräckligt stor del för vila och 
pedagogisk verksamhet där rekommenderade ekvivalenta nivåer är 50 dBA 
och under.  
 

 
 
 

          
Ekvivalent nivå väg- och tågtrafik 2040.       Maximalnivå tågtrafik 2040.  
 
Utredningen visar att den sammanvägda ljudnivån för 2040 (väg + tågtrafik) 
på skolgården uppgår som högst till 60-65 dBA ekvivalentnivå och som 
lägst 45-50 dBA. Den högsta maximalnivån på skolgården uppstår i det 
sydvästra hörnet av skolgården och orsakas av tågtrafik. Som högst uppgår 
maximalnivån till 80 dBA och sjunker ju närmre skolbyggnaden man 
kommer. Maximalnivåer orsakade av vägtrafik är generellt låga på 
skolgården men uppgår till som högst ca 80 dBA närmast Möllegatan och 
Trollebergsvägen. Det bör observeras att den tunga trafiken, som ger 
upphov till maximalnivåerna, på Möllegatan uppgår till att motsvara endast 
ca ett tungt fordon i maxtimmen.  
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Bullerdämpande åtgärder vid skolgården i form av exempelvis plank ger 
endast marginell effekt på grund av avståndet till järnvägen (bullerkällan). I 
detaljplanen införs därför inga krav på störningsskydd. 
 
Bullerdämpande åtgärder bedöms ge betydligt högre effekt om de placeras 
intill bullerkällan. Trafikverket har i planeringsprocessen för 
fyrspårsutbyggnaden etapp Lund-Flackarp gjort en bullerutredning där 3,5 
meter höga bullerplank föreslås intill spåren. Placering av dessa redovisas i 
figur nedan. Utöver denna sträckning har ett tilläggsprojekt tillkommit där 
planket på den västra sidan om spåren förlängs med ytterligare 140 meter 
fram till Svanevägen. Detta bedöms ha en bullerdämpande effekt för 
planområdet och skolgården på Hedda Anderssongymnasiet när 
spårutbyggnaden står klar 2024.  Eftersom bullerskydden kommer att finnas 
på plats vid tidpunkten för prognosåret (2040) så är det mest relevanta 
scenariot ”2040 med bullerskydd längs spåren”. Det	är	dock	inte	möjligt	
att	i	detaljplan	säkerställa	skyddsåtgärder	utanför	planområdet. 
 

 
Skärmplacering. Samrådshandling Lund-Flackarp, fyra spår -Lunds kommun och 
Staffanstorp kommun, Skåne Län. PM Trafikbullerutredning. 2017-12-06. 
 
Med bullerskydd enligt ovan bedöms ljudnivån på skolgården till största 
delen uppgå till 45-55 dBA ekvivalent ljudnivå samt 60-70 dBA maximal 
ljudnivå. Detta innebär att bullerskydden har en dämpande effekt men att 
riktvärdet 50 dBA ekvivalentnivå trots det överskrids på stora delar av 
skolgården. Riktvärdet för maximalnivå, 70 dBA erhålls på nästan hela 
skolgården. 
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Ekvivalent nivå väg- och tågtrafik 2040        Ekvivalent nivå väg- och tågtrafik 2040 
utan bullerskydd längs spåren.                       med bullerskydd längs spåren. 
 
Riktvärdena för skolgård är uppdelade efter vilken funktion den avsedda 
delen av skolgården har. De delar av gården som är avsedda för lek, vila och 
pedagogisk verksamhet bör ha max 50 dBA ekvivalent ljudnivå och övriga 
vistelseytor bör ha max 55 dBA ekvivalent ljudnivå. I riktlinjerna anges inte 
hur stor andel av skolgården som bör ha respektive funktion.  
De ytor som i förslaget uppfyller det lägre riktvärdet 50 dBA planeras till 
stor del för södervända uteplatser som kan användas för vila. Behovet av 
ytor för lek och pedagogisk verksamhet bedöms vara litet i en 
gymnasieskola. En stor del av gården kan enligt stadsbyggnadskontoret 
därför betraktas som övriga vistelseytor, med riktvärdet 55 dBA. 

 

Konsekvenser på intilliggande fastighet/-er  
För befintlig omkringliggande bebyggelse påverkas ljudnivån främst av två 
faktorer. Dels av förändrade reflektioner på grund av skolbyggnadens nya 
utformning, dels av att den skärmande effekten av byggnaderna blir 
annorlunda.  

 
För ekvivalentnivå väntas det nya bebyggelseförslaget medföra motsvarande 
eller i något enstaka fall lägre ljudnivåer än tidigare för befintlig 
bebyggelse. Detta med undantag från byggnad mot Möllegatan längst i 
söder, se bild nedan. Planförslaget kommer medföra reflektioner i fasad som 
ger upphov till högre ljudnivåer vid bostadsbyggnaden. Skillnaden väntas 
vara ca 3-4 dB(A). Med bullerskydd längs spåren (se ovan) blir skillnaden 
1-2 dB(A). Ett mindre reflekterande fasadmaterial på skolans södra fasad 
kan möjligen göra att ljudet blir diffusare (och därmed möjligen mindre 
störande) men det bedöms ge fortsatt samma ljudnivå på motsatt sida gata. 
Stadsbyggnadskontoret bedömer inte detta som tillräcklig grund för att 
reglera ett avvikande material på byggnadens sydfasad.   
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Ekvivalentnivåer i nuläget för befintlig bebyggelse och planförslaget utan åtgärder för att 
minska reflektionerna. 
 
För maximalnivåer orsakade av vägtrafik väntas skillnaderna mellan den 
nya och den gamla skolbyggnaden vara marginella.  
För maximalnivån orsakad av tågtrafik ökar ljudnivån vid byggnader längst 
i söder mot Möllegatan med 4-6 dBA till följd av reflektioner i fasad, se 
grön markering i bild nedan.  
För byggnader väster om skolan är förändringarna av ljudnivå generellt små. 
Eftersom befintliga skolbyggnader i Jutahusgatans fond planeras rivas 
försvinner den skärmande effekten av dessa vilket medför att de maximala 
nivåerna förändras. För 2 byggnader längs med Svanevägen är ljudnivån 
lägre med den nya byggnaden och något högre vid en tredje byggnad, se lila 
markering i bild nedan.  

 
 

Maximalnivån orsakad av tågtrafik i nuläge med planförslaget. 
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Maximalnivån orsakad av tågtrafik i nuläge med befintlig bebyggelse 
 
Risk 
Planområdet ligger som närmst ca 120 meter från Södra Stambanan som är 
rekommenderad färdväg för farligt gods. Planområdet ligger därmed utanför 
det uppmärksamhetsavstånd (50 meter) som anges i ”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. 

Balanseringsprincipen 
I Lunds kommun inventeras all kommunal mark innan detaljplaneläggning för 
att säkra gröna värden samt föreslå kompensationsåtgärder där man inte fullt ut 
lyckas bevara värdefull grönska.  
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Utpekade träd inom gröna markeringar i bilden.  
 
Bedömningen för planområdet efter balanseringsutredningen är: 

 Den gröna inramningen som ger skolgården en grön karaktär ska 
kompenseras inom tomten. 

 Att bevara utpekade träd, solitärer och grupper så långt som möjligt.  
 Ifall något av de utpekade träden tas ner ska detta ersättas med ett 

nytt inom planområdet.  
 Att en naturvärdesinventering enligt svensk standard, med fokus på 

äldre träd, genomförs (utförd 2018-09-26). 

Sociala konsekvenser 

God bebyggd miljö 
Planförslaget är en del av en stadsutveckling som gör staden tätare och 
utökar stadskärnan med dess innerstadskaraktär. Den centrala placeringen 
av den nya gymnasieskolan uppmuntrar hållbart resande med 
kollektivtrafik, gång och cykel. Skolans utemiljöer ska vara en tillgång för 
allmänheten.  
 

Tillgång till rekreativ miljö 
Befintliga grön- och lekområden kommer att försvinna men de kommer 
ersättas av nya gröna miljöer. Stadsparkens stora offentliga parkrum 
kommer att kompletteras med skolgårdens lummiga minipark. 
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Befolkning och service 
Den nya gymnasieskolan innebär att idrottshallar behöver byggas inom 
rimligt avstånd från den nya skolan. Den innebär också att den befintliga 
högstadieverksamheten på Svaneskolan behöver flyttas till andra lokaler.  
I området runt den planerade gymnasieskolan kommer flödet av 
gymnasieelever nästan att fördubblas, om det är problematiskt att i 
stadsmiljön ha cirka 4800 elever i samma åldersintervall inom ett område är 
svårbedömt. Det kan vara en tillgång för tex köpkraften i området men det 
kan också innebära en social riskfaktor med ökad nedskräpning och oönskat 
beteende. Att den planerade skolgården tydligare vänder sig mot allmän 
plats kan minska risken för oönskat beteende på skolgården. Dess grönska 
kan även skapa ett mervärde för närområdet.  
 

Barnperspektivet 
Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov och 
situation i enlighet med barnkonventionen tagits. 
Barn berörs av planärendet eftersom syftet med planförslaget är att skapa 
ändamålsenliga skollokaler för barn, barn går i skolan i Svaneskolans 
befintliga lokaler och det bor barn i närområdet.  
De barn som går i Svaneskolan kommer påverkas av ombyggnationen samt 
behöva flytta till andra lokaler med mindre friyta. De kommer även att 
behöva gå till matsal, aula och idrott. Även gymnasieeleverna kommer att 
behöva gå till idrotten som inte kommer bli inom skolområdet.  
Befintliga grön- och lekområden kommer att försvinna men de kommer till 
viss del ersättas av nya gröna miljöer. 
Att Polhemskolan, en gymnasieskola med ca 2400 elever, ligger endast ca 
100 meter från den planerade skolan kan bli en tillgång men eventuellt 
också innebära en social riskfaktor. Om det är problematiskt att i 
stadsmiljön ha över 4800 elever i samma åldersintervall inom ett område är 
svårbedömt. 
Utbildningsförvaltningen hade en referensgrupp av gymnasieelever i sitt 
arbete med Rapport Lärmiljöer Hedda Anderssongymnasiet för att få med 
ungdomarnas syn på hur skollokalerna och skolverksamheten bör utformas. 
Denna rapport har legat till grund för utformningen av planförslaget. 
 

Konsekvenser för de närboende 
Området används sedan en lång tid tillbaka för skolverksamhet vilket 
innebär att det inte är någon förändring av områdets användning. Däremot 
kommer en större mängd elever att vistas inom området än tidigare. Den 
förändringen kommer att märkas i omgivningen och kan upplevas som 
störande av boende. Inom detaljplaneområdet medges också en betydligt 
större skolbyggnad än tidigare, vilket påverkar siktförhållandena och under 
delar av året ger mer skugga för de som bor nordost om planområdet. 
Vid bedömningen av vad som i det enskilda fallet är en betydande olägenhet 
måste man beakta områdets karaktär och förhållandena på orten. Med det 
menas att toleransnivån måste vara något högre i vissa fall, särskilt vid 
förtätning i centrala delar av tätorter. Förändrad sikt och ökad skuggning är 
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till viss grad något som närboende får acceptera utan att det enligt 
rättspraxis anses vara en betydande olägenhet enligt 2 kap. 9 § PBL.  
 
Eftersom genomförandetiden för den gällande detaljplanen gått ut för länge 
sedan får omgivningen vara beredd på att området kan förändras och att den 
förändringen kan påverka de närboende. Den förtätning som föreslås i den 
här detaljplanen överensstämmer med principerna om förtätning i 
översiktsplanen och den pågående stadsutvecklingen. I en tätort av Lunds 
storlek får den omgivningspåverkan som uppkommer till följd av denna 
förtätning i en innerstadsmiljö anses ligga inom den utveckling som de 
närboende får vara beredda att acceptera utan att de kan anses vara en 
olägenhet som är betydande i den mening som avses i 2 kap. 9 § PBL.  
 
Några av de närboende som yttrat sig befarar att det kommer att förekomma 
olaglig försäljning av droger och andra ordningsstörningar. I det 
sammanhanget är det viktigt att lyfta fram att störningar som beror på att 
någon inte följer lagar och andra bestämmelser inte ska vägas in i de 
störningar som en byggnad och dess användning kan orsaka. För att ge ett 
exempel så ska bullerberäkningar från trafik baseras på den högsta tillåtna 
hastigheten även om många förare av motorfordon överskrider gällande 
hastigheter och därigenom orsakar högre bullernivåer. Överskridandet är en 
ordningsfråga som ska hanteras av den som har ansvar att göra det. Mot den 
bakgrunden ska bedömningen av vilka störningar byggnaden och 
skolverksamheten kan orsaka baseras på vilka störningar den mängden 
elever objektivt sett kan orsaka för omgivningen. 
 

Tillgänglighet 
Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och 
användbarhet för funktionshindrade beaktats. Detta har beaktats genom att 
entréer går att utföras tillgängliga och att handikapparkering kan placeras 
inom 25 m från entréer. Hur kraven på tillgänglighet i 8 kap 4§ (byggnader) 
och 8 kap 9 § PBL (tomter) i detalj kommer att tillgodoses avgörs i samband 
med byggnads- och markprojekteringen och därmed vid kommande 
bygglovsprövning.  
 
Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas.  
 

Säkerhet och trygghet 
Anlagda bränder är tyvärr vanligt förekommande vid skolor/förskolor. 
Räddningsvägarna för bandfordon säkras i detaljplanen. Skolan kommer att 
ha sprinklers. 

 

Sammanfattande avvägning  
Behovet av en ny gymnasieskola i kommunen är mycket stort och det är ett 
starkt allmänt intresse att behovet av drygt 2000 utbildningsplatser 
tillgodoses i ett centrumnära läge. Ett annat starkt allmänt intresse är att 
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förtäta staden och lokaliseringen till Pastor Svane är, som nämnts ovan, en 
del av den pågående stadsutvecklingen där denna del av Lund får mer 
innerstadskaraktär. En konsekvens av en sådan omvandling är att det blir en 
högre grad av markutnyttjande. För de boende i omgivningen påverkar det 
deras enskilda intresse när omgivningen förändras. De förändringar det 
innebär har redogjorts för i avsnittet om konsekvenser av planens 
genomförande och de har inte bedömts medföra en betydande olägenhet på 
det sätt som avses i 2 kap. 9 § PBL.  
En annan konsekvens av detaljplanen är att de befintliga skolbyggnaderna 
på fastigheterna behöver rivas. Byggnaderna har ett kulturmiljövärde, vilket 
är ett allmänt intresse. Det allmänna intresset att bevara byggnaderna ska 
vägas mot de mycket starka allmänna intressen som talar för att 
gymnasieskolan etableras på platsen. Den avvägningen är inte helt lätt att 
göra, men i en sammantagen bedömning har den stannat vid att de allmänna 
intressena för att gymnasieskolan etableras i detta centrumnära läge väger 
tyngre än att de befintliga byggnaderna bevaras.  
 
 
 
STADSBYGGNADSKONTORET I LUND 
 
 
 
Ole Kasimir   Ella Swahn 
planchef   planarkitekt 
 
 
 
 


