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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.
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INLEDNING
Sammanfattning
Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) har 2018-01-04 ansökt om detaljplan
för Vattenrännan 1 och 3 och för fastigheten Kvarnskon 3. Fastigheterna ägs
av LKF. Under våren 2018 har LKF förvärvat intilliggande fastighet
Vattenrännan 2 och meddelat Stadsbyggnadskontoret att även denna
fastighet ska ingå i den nya detaljplanen. Detaljplanens syfte är att pröva
lämpligheten att riva befintlig bensinstation, industri och kontorsbyggnader
inom fastigheterna Vattenrännan 1-3 och bygga bostäder samt att även
bygga bostäder på fastigheten Kvarnskon 3.
Serviceförvaltningen Lunds kommun har 2018-11-19 ansökt om detaljplan
för del av Dalby 92:2 (Östra Mölla förskola). Fastigheten ägs av Lunds
kommun. Syftet är att möjliggöra framtida om- eller utbyggnad för
förskola/skola och att inkludera del av parkmark till förskolans verksamhet.
Detaljplanens syfte är även att pröva lämpligheten för en mindre del ny
bostadsbebyggelse inom fastigheten del av Dalby 92:2.
Planförslaget innefattar:
• Bostadsbebyggelse i två till fem våningar.
• Förskola i två våningar med åtta avdelningar.
• Parkmark.
• Nya gång- och cykelvägar längs Pinnmöllevägen och Östra
Möllavägen med koppling till befintligt gc-stråk.
• Nya in/utfarter från Pinnmöllevägen till bostadsparkering och till
förskola.
PLANDATA
Planområdets area: ca 44 000 kvm
Antal bostäder: ca 233st
Skola/Förskola
Antal bilparkering: ca 120st
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Handlingar
Till detaljplanen finns följande handlingar:
• Plankarta med planbestämmelser och illustration
• Planbeskrivning (denna handling)
Övriga handlingar som ligger till grund för förslaget (tillgängliga på
Stadsbyggnadskontoret):
• Miljöteknisk markundersökning på fastigheten Vattenrännan 1 och 3
ÅF-Infrastructure AB, 2015-03-27
• PM: Geoteknik och grundläggning Kvarnskon 3
PQ Geoteknik & Miljö AB. 2017-03-07
• PM: Geoteknik och grundläggning Vattenrännan 1-3
• PQ Geoteknik & Miljö AB. 2017-03-14
• Trafikbullerutredning Kvarnskon 3 och Vattenrännan 1-3
Tyréns AB, 2018-10-29, rev 2018-11-09
Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.
Standardförfarande tillämpas då förslaget till detaljplan är förenligt med
översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande och inte bedöms
vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.
Vidare bedöms förslaget till detaljplan inte medföra betydande
miljöpåverkan.
Medverkande
Planarkitekt: Kent Ratcovich SBK
Planchef: Ole Kasimir SBK
Biträdande planchef: Maria Milton SBK
Trafikplanerare: Emelie Norén SBK
Landskapsarkitekt: Maria Borisson Lindvall SBK
Bygglovsarkitekt: Tim Jensen SBK
Stadsantikvarie: Henrik Borg SBK
Lantmätare: Marcus Sollvén SBK
Kartingenjör: Beata Szysko Bibel SBK
Administratör: Madeleine Rosenqvist SBK
Landskapsarkitekt: Karin Sjölin TF
Trafikmiljöingenjör: Anna Karlsson TF
Exploateringsingenjör: Sara Grafström TF
VA-ingenjör: Helen Flinkberg VA SYD
Lundafastigheter: Janice Johnsson/Johan Rygge Zellbi
På fastighetsägarens uppdrag har Möller Arkitekter tagit fram förslag till
illustrationsplan för Vattenrännan 1-3 och Kvarnskon 3.
För fastigheten del av Dalby 92:2 har stadsbyggnadskontoret Lunds
kommun tagit fram förslag till illustration.
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Plansökande
För Vattenrännan 1-3 och Kvarnskon 3 har Lunds Kommuns Fastighets AB
(LKF) ansökt om detaljplan och för del av Dalby 92:2 har Serviceförvaltningen Lund kommun ansökt om detaljplan. Stadsbyggnadskontoret
menar att det finns fördelar att genomföra detaljplaneprocessen i en
detaljplan, då det främjar en effektiv planeringsprocess.
FÖRUTSÄTTNINGAR
Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
Enligt översiktsplanen för Lunds kommun ÖP 2010 är området utpekat som
förtätningsområde.
Den aktuella detaljplanen följer intentionerna i den nya översiktsplanen
ÖP 2018 som anger ny blandad bebyggelse. ÖP 2018 antogs av
Kommunfullmäktige oktober 2018. Beslutet att anta översiktsplanen är
överklagat, överklagandet berör dock inte aktuellt planområde.

Utdrag från översiktsplan ÖP 2018
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Detaljplaner
För området Vattenrännan 1-3 i söder gäller detaljplan D 81 från 2000 som
medger bensinstation, bilservice och gatukök (Gg), småindustri av icke
störande art (Jj) samt kontor (K). Genomförandetiden för gällande detaljplan
gick ut 2015-12-19.

Utdrag från gällande detaljplan D 81

För området Kvarnskon 3 i norr gäller detaljplan D 86 från 2006 som
medger bostadsändamål (B). Genomförandetiden för detaljplan gick ut
2011-03-09.

Utdrag från gällande detaljplan D 86
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För område del av Dalby 92:2 mellan Vattenrännan och Kvarnskon gäller
stadsplan D 57 från 1978 som medger allmänt ändamål (A) och parkmark.
Inom området finns idag Östra Mölla förskola.

Utdrag från gällande stadsplan D 57

Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet
I den norra delen av planområdet finns en skogsdunge som föreslås att
behållas som naturmark då den bland annat är en attraktiv naturlekplats.
Öster om Pinnmöllevägen finns ett större grönområde Pinnmöllan med
bollplan, odlingslotter mm, som nås via gång- och cykeltunnel under
Pinnmöllevägen.
Dagvatten
Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram en dagvattenplan
för Lunds kommun, antagen av kommunfullmäktige 2018-03-22.
I stort sett allt dagvatten i Lunds kommun rinner till Höje å och Kävlingeån
via dagvattenledningar, diken och små vattendrag. Vattendragen som
fungerar som dagvattenrecipienter, har i dagvattenplanen klassificerats efter
hur stort flöde och vilka mängder av närsalter och föroreningar recipienten
kan tåla/ta emot beroende på deras speciella förutsättningar. Vattenmyndigheten har fattat beslut om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för alla vattenförekomster.
Planområdet ingår i avrinningsområdet Höje å. Enligt dagvattenplanen är
Höje å känslig för ökad vattenförorening och närsalter samt mycket känslig
för föroreningar. Enligt Vattenmyndighetens beslut om statusklassificering
och miljökvalitetsnormer för ytvatten har Höje å dålig ekologisk status med
kravet att uppnå god ekologisk status år 2027. Den kemiska ytvattenstatusen
(exklusive kvicksilver) är bedömd som god.
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Plandata och markägoförhållanden

Planområden inom heldragen röd markering

Planområdet omfattar fastigheterna Vattenrännan 1-3 och Kvarnskon 3 samt
del av Dalby 92:2. Planområdet omfattar även angränsande gator.

Tabell över vilka inskrivna rättigheter som gäller inom planområdet.

Fastigheterna Vattenrännan 1-3 och Kvarnskon 3 ägs av Lunds kommuns
fastighets AB (LKF). Del av Dalby 92:2 och övriga områden inom
planområdet ägs av Lunds kommun.
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Befintlig stads/landskapsbild och markanvändning

Markanvändning:
1. Pinnmöllevägen. 2. Veberödsvägen. 3. Östra Möllavägen. 4. Enbostadshus.
5. Skola. 6. Pinnmöllan koloniområde. 7. Äldreboende. 8. Verksamhetsområde.

För Vattenrännan 1 är markanvändningen bensinstation, bilservice och
gatukök och för Vattenrännan 2 och 3 är markanvändningen småindustri
och kontor. Kvarnskon 3 är obebyggd och består av gräsytor.
I den norra delen av planområdet finns ett vildvuxet område med större träd.
För del av Dalby 92:2 är markanvändningen förskola i provisoriska
paviljonger samt parkmark med gång- och cykelvägar. Inom området finns
även en äldre ladugårdsbyggnad av kulturhistoriskt värde.
I fastighetsgräns mellan Vattenrännan 1 och 2 del av Dalby 92:2 där
förskola bedrivs finns en markant nivåskillnad som bildar en mindre ravin
med vildvuxen naturmiljö som bidrar till barns lek.
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Historik
Fastigheterna Vattenrännan 1-3 användes i sin helhet för lantbruksändamål
fram till första halvan av 1900-talet. I områdets västra del gick tidigare en
bäck som nu är kulverterad. Längs bäcken strax norr om fastigheterna låg
Östramölla, vars verksamhet verkar ha sträckt sig en bit in i fastigheternas
nordöstra del. Norr och öster om Östramölla, fanns ett stenbrott med
verksamhet från runt år 1900 fram tills det slutligen fylldes igen under
1970-talet. Stenbrottet har troligen haft verksamhet på Östramöllas område
och därmed på aktuella fastigheter. Kulverteringen av bäcken och den sista
igenfyllningen av stenbrottet skedde ungefär samtidigt.

Ortofoto från 1957

I området Kvarnskon 3 har tidigare funnits ett stenbrott som idag är utfyllt.
Nerfarten gick över Kvarnskon 1. Det gamla krossverket låg vid kullens
topp. Stenbrottet sträckte sig vidare österut på andra sidan Pinnmöllevägen,
där det nu är ett stort grönområde.

Ortofoto från 1957
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Kulturmiljö
Arkeologi
Den planerade exploateringen berör inga kända fornlämningar.
Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten skall dessa, i enlighet
med 2 kap 10§ kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen
underrättas.
Service
Kommersiell service
I Dalbys närbelägna centrum finns ett flertal butiker, bibliotek, vårdcentral,
apotek, fritidsgård, dagcentral mm.
Allmän service
Nyvångskolan samt idrottsplats nås inom ca 750 m. I området finns
förskolan Östra Mölla. Skola planeras även att byggas på Påskagänget söder
om aktuellt planområde.
Trafik
Biltrafik
Aktuellt planområde ligger väster om Pinnmöllevägen, norr om
Veberödsvägen och öster om Östra Möllavägen. Pinnmöllevägen och
Veberödsvägen är hastighetsbegränsad till 40 km/h. Östra Möllavägen är
hastighetsbegränsad till 30 km/h. Pinnmöllevägen trafikeras av 4000
fordon/dygn och Veberödsvägen 8000 fordon/dygn enligt såväl dagens
situation som prognos för år 2035. Östra Möllavägen förutsätts vara en
mindre lokalgata med begränsad trafikmängd på som högst 1000
fordon/dygn.
Gång- och cykeltrafik
Längs Veberödsvägens båda sidor löper friliggande gång- och cykelbanor.
Pinnmöllevägen och Veberödsvägen korsas på övergångsställen och
cykelpassager i samband med korsningar.
Kollektivtrafik
Vid den södra delen av Pinnmöllevägen mot aktuellt planområde finns
hållplatsläge för kollektivtrafik.
Natur
Topografi
Planområdet sluttar från norr till söder, mellan +70,5 och +64.
På Kvarnskon 3 är marknivåerna mer markanta och utgörs av kulle med
nivåskillnader mellan + 70,5 och +66,0.
På Vattenrännan 1-3 är marken relativt plan men faller något från nivåer ca
+65 i norr till ca +64 i söder. I den sydvästra delen ligger marken dock 1-2
m lägre. Centralt i området finns ett område med lägre nivåskillnader.
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Natur, park och vegetation
I den norra delen av planområdet finns en skogsdunge med naturmark.
På Vattenrännan 2 mot norr och på del av Dalby 92:2 mot Östra Möllavägen
finns ett antal större träd. Mellan Vattenrännan 1 och del av Dalby 92:2
finns ett mindre vildvuxet naturområde med nivåskillnader som bildar en
mindre ravin.
Geotekniska förhållanden
Geoteknisk utredning visar att området är relativt plant men faller något från
nivåer ca +65 i norr till ca +64 i söder. I den sydvästra delen ligger marken
dock 1-2 m lägre. Markytan domineras av asfaltsytor men längst i nordost
finns en grönyta med gräs, buskar och mindre träd. Stadsbyggnadskontoret
föreslår att byggnader i första hand bör uppföras inom fastigheternas södra,
mellersta och östra delar. Befintliga fyllningar bedöms inte byggbara med
konventionell plattgrundläggning varför fyllningarna bedöms behöva bytas
mot byggbar jord.

Geoteknisk översikt PQ Geoteknik & Milj

Fastigheten Kvarnskon 3 utgörs av en gräs-, och sly- och trädbevuxen
obebyggd kulle. Marknivåerna varierar mellan +66,5 och +70,5.
Fastigheten är en del av tidigare stenbrottsverksamhet. Marken är uppfylld
över den gamla anläggningarnas verksamheter men också delvis utfylld över
det gamla stenbrottet.
Jordlagersföljden utgörs av naturlig jord och fyllning på berg. Utanför
stenbrottskanten består fyllningen överst av växttäcke och mullhaltig jord,
därunder förekommer huvudsakligen grus, sand sten och ställvis block.
Närmast brottkanten ökar mäktigheten bitvis.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att byggnader i första hand bör uppförs
inom fastighetens västra, mellersta och norra delar. Fyllnadsmassorna i det
gamla stenbrottet är att betrakta som sättningsbenägna och eventuellt
instabila. Inom utbyggnadsområdet i väster bedöms normal ytlig
plattgrundläggning och golv på mark kunna utföras. Befintligt växttäcke,
mull och fyllning ska dock avlägsnas. Bortschaktad jord ersätts med
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kontrollerad packad fyllning av friktionsjord. Utanför stenbrottskanten bör
grundläggning helt uteslutas.

Geoteknisk översikt PQ Geoteknik & Miljö

Markföroreningar
För fastigheterna Vattenrännan 1 och 3 har inga halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM påträffats, däremot har PAH H över
KM påträffats på fastigheten Vattenrännan 3. Föroreningen som påträffades
i marken överstiger endast marginellt riktvärdet för KM samt bedöms vara
lokal. Stadsbyggnadskontoret bedömer att det inte föreligger någon direkt
risk för exponering av de förorenade underliggande jordmassorna vad gäller
människors hälsa eller miljö och att det inte finns behov av saneringsåtgärder. Stadsbyggnadskontoret rekommenderar dock att fastighetsägare
utför kompletterande provtagningar.
Markradon
Baserat på översiktlig radonkartläggning klassificeras planområdet som
normalriskområde.10-50 kBq/m3 utgör normalrisk.
Biotopskyddad mark
Området berörs inte av biotopskydd.
Luftföroreningar
Miljökvalitetsnormerna, MKN, för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken
gäller för svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM10).
I Lunds kommun har beräkningar gjorts för kvävedioxidhalten och PM10.
Inom planområdet ligger halterna av kvävedioxid och PM10 under riktvärdena enligt MKN. Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget
innebär bedöms inte förändra nivåerna för befintlig bebyggelse.
Teknisk försörjning
Ledningar för vatten, avlopp, dagvatten, fjärrvärme och el finns i anslutning
till planområdet. Teleledning finns till intilliggande bostadsbebyggelse.
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PLANFÖRSLAG
Planens syfte
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse inom
Vattenrännan 1-3 och Kvarnskon 3 med tillhörande närpark.
Befintliga kontor- och industribyggnader samt bensinstation inom
Vattenrännan 1-3 avses att rivas. Detaljplanens syfte är även att bekräfta
förskola inom del av Dalby 92:2 samt pröva lämpligheten för en mindre del
bostäder inom området.
Planförslaget innefattar:
• Bostadsbebyggelse med ca 233 nya bostäder där centrumverksamhet
medges i bottenvåning mot Veberödsvägen.
• Skola/förskola.
• Parkmark.
• Nytt gång- och cykelnät som ansluter till befintligt.
Övergripande karaktär och disposition
Aktuellt planområde omfattas i söder av fastigheterna Vattenrännan 1-3 och
i norr av fastigheten Kvarnskon 3 samt där emellan del av Dalby 92:2.
Planområdet föreslås med flerbostadshus, skola/förskola och parkmark.
På Vattenrännan i söder är merparten av ny bebyggelse indragen från
Veberödsvägen och placerad i linje med den befintliga bebyggelsen i väster.
Mot Veberödsvägen föreslås gröna ytor med trädplanteringar och
bilparkering. I anslutning till Veberödsvägen föreslås ett torg och en
profilbyggnad i tre och fem våningar med lokaler i bottenvåningen,
byggnaden poängterar platsens betydelse som mötespunkt. Vid torget
föreslås ett nytt läge för busshållplats. Övrig ny bebyggelse är i två, tre och
fyra våningar.

Vattenrännan 1-3. Vy från sydost. Illustrationer Möller arkitekter.
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Föreslagen bostadsbebyggelse inom Vattenrännan ska skapa ett
stadsbyggnadsmönster som bildar torg, stråk och gårdar. En hierarki från
halvoffentliga till privata rum och ett bilfritt område med stor tillgänglighet.
Det ska sammanbinda områdets tre kvarter som ska kantas av bostads.
bebyggelse. Antal lägenheter uppskattas till 186 st, inklusive LSS-boende.
Området planeras att angörs med bil från Veberödsvägen och från Östra
Möllavägen till samlade parkeringsplatser.

Vattenrännan 1-3. Vy över stråket från söder.

Bebyggelsen planeras att vara småskalig och kvarteren kommer att ha
halvprivata gårdar som ska innehålla mycket grönt med plats för lek och
odling.

Vattenrännan 1-3. Vy över gårdsmiljö.
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För Kvarnskon 3 i norr som gränsar mot Pinnmöllevägen föreslås
flerbostadsbebyggelse i två och fyra våningar där bebyggelsen samlas kring
en gemensam gård. I kvarteret föreslås odlingslotter och ett gemensamt
växthus. Gångvägar från gården ansluter till angränsande gång- och
cykelstråk. Det gröna området i norr mot Kvarnskon 2 föreslås att kvarstå
som naturmark.

Kvarnskon 3. Vy från sydväst. Illustrationer Möller arkitekter.

Den lägre bebyggelsen på Kvarnskon 3 planeras att vända sig mot den
befintliga bebyggelsen i väster. För att möjliggöra konstruktiv
grundläggning är avsikten att del av området schaktas ur och att marknivåer
därmed sänks. Antal lägenheter uppskattas till 33 st.

Kvarnskon 3. Vy från sydväst.
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Med en ny in- och utfart från Pinnmöllevägen angörs området till ett mindre
entrétorg med samlad parkering, miljöhus och förrådsbyggnader.

Kvarnskon 3. Vy från sydost.

För del av Dalby 92:2 föreslås en förskola för åtta avdelningar, och uppföras
i två våningar. Behovet av friyta uppskattas till ca 5 500 kvm. Friytebehovet
styr skolans möjlighet till utbredning. Del av parkmark mot norr, väster och
söder föreslås att inkluderas till förskolans tomt. Befintlig ladugårdsbyggnad
av kulturhistoriskt intresse föreslås att bevaras.
Intill förskolan föreslås även en mindre flerbostadsbebyggelse i två våningar
som vänder sig mot Pinnmöllevägen. Antal lägenheter uppskattas till 14 st.
Gemensam in- och utfart till förskola och bostäder föreslås ske från
Pinnmöllevägen.

Del av Dalby 92:2. Illustration Stadsbyggnadskontoret Lunds kommun.
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Aktuellt planområde föreslås med flerbostadshus, skola/förskola och
parkmark. Bebyggelsen vänder sig mot befintliga parkområden, mot
befintlig bostadsbebyggelse och mot angränsande gator.
Längs Pinnmöllevägen och Östra Möllavägen föreslås nya gång- och
cykelvägar. Vid Pinnmöllevägen mot aktuellt planområde föreslås en
cykelbro över det befintliga gång- och cykelstråket. Med en komplettering
av nya gång- och cykelvägar som binds samman med de befintliga kan
målpunkter som Östra Mölla Förskola, koloniområde och Pinnmölleparken
mm nås på ett tryggt och säkert sätt.

Illustration Möller arkitekter och Stadsbyggnadskontoret Lunds kommun

Markanvändning och gestaltning
Platsbildningar, grönstruktur och vattenområden
I den norra delen av planområdet föreslås ett parkområde där befintliga träd
och vegetation bevaras som naturmark. Föreslagen bostadsbebyggelse
skapar ett stadsbyggnadsmönster som bildar torg, stråk och gårdar.
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Bostadsbebyggelse (B) område 1-3
Generellt:
• Teknikvåning och andra uppbyggnader på tak ska ingå i angiven högsta
våningshöjd och ska samordnas med byggnadens gestaltning t.ex.
genom att integreras i övergripande volym och fasadgestaltning.
• Energianläggning som solfångare och solceller på tak får uppföras utan
att inverka på beräkningen av totalhöjden.
• Goda utemiljöer med grönska för lek och umgänge etc. ska finnas inom
områdena samt samlad gemensam sophantering.
• Cykelparkering ska anordnas i anslutning till entréer.
• Största totala byggnadsarea i procent av byggrättsarean är angiven för
respektive byggrätt (e).
• Bostäder mot Pinnmöllevägen i öster och bostäder mot Veberödsvägen i
söder ska ha tillgång till bullerskyddad sida, exempelvis med
genomgående planlösning eller med hjälp av byggnadstekniska åtgärder.
Alternativt bostäder mindre än 35 kvm (m).

Översikt områden för bostäder

Område 1 – Vattenrännan 1-3
• Bebyggelse i 2 och 4 våningar.
• Bebyggelse i 3 – 4 våningar samt bebyggelse i 3 – 5 våningar där
samtliga våningsalternativ ska finnas representerade.
• För bebyggelse i 4 våningar ska den översta våningen utgöra 2/3 av
byggnadsarean (v1).
Område 2 – Kvarnskon 3
• Bebyggelse i 2 och 4 våningar.
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Område 3 – Del av Dalby 92:2
• Bebyggelse i 2 våningar.
Allmän service, skola (S)
Område 4 – Del av Dalby 92:2
• Skola/förskola i 2 våningar där sadeltak medges. Uppskattad friyta
utifrån illustrationsförslag är ca 5 500 kvm. Friytebehovet styr skolans
möjlighet till utbredning.
• De karaktärsdrag och värden som finns hos befintlig ladugårdsbyggnad
ska tas tillvara (k).

Översikt område för allmän service.

Föreslagen bebyggelsetäthet (nettoexploateringstal) inom planområdet är 0,5.
Exploateringstalet är den totala bruttoarean BTA, exklusive garage, källare
och förråd, inom föreslagen kvartersmark samt halva omgivande,
trafikförsörjande gata. Beräknat antal lägenheter inom planområdet är 233st.
Allmän service
Inom del av Dalby 92:2 föreslås att skola/förskola bekräftas.
Illustration visar förslag till placering av förskola.
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Trafik
Gång- och cykeltrafik
Ny gång- och cykelväg föreslås längs områdets östra sida mot
Pinnmöllevägen med bro över underliggande befintligt gång- och
cykelstråk. Gång- och cykelväg föreslås vara 3,5m bred med 0,7m
skyddsremsa räknat från vägens kantsten. Gång- och cykelväg kopplas i
slänt ner till tillbefintligt nedanliggande gång- och cykelstråk.
Ny gång- och cykelväg föreslås längs planområdets västra sida mot Östra
Möllavägen. Gång- och cykelväg föreslås vara 3,5m bred och vara markerad
med plattor. Ny gång- och cykelväg föreslås även mot förskolan.

Översikt föreslagna gång- och cykelvägar och gc-bro markerade
med röd-streckad linje. Befintliga markerade med blå-streckad linje.

Kollektivtrafik
Den befintliga busshållplatsen vid Pinnmöllevägen mot Vattenrännan 3
föreslås att flyttas till Veberödsvägen mot Vattenrännan 1.
Biltrafik
Med nya in- och utfarter från Pinnmöllevägen, Veberödsvägen och Östra
Möllavägen kommer biltrafiken på angränsande gator och vägar att
förändras.
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Trafikuppgifter:
Trafikuppgifter från Stadsbyggnadskontoret Lunds kommun gällande
prognosår 2040.

Parkering
Bil
Gällande parkeringsnorm för Lunds kommun ska tillämpas.
I dag gällande norm för parkering:
Flerbostadshus
10,0 ppl/1000m2 BTA
Småhus med gemensam parkering 1,6 ppl/lgh
Småhus med tomtparkering
2,0 ppl/lgh
Grundskola/förskola
5,0 ppl/1000m2 BTA
Kontor
25,0 ppl/1000m2 BTA
Parkeringsbehovet för bil, inklusive besöksparkering, handikapparkering
och angöring kommer att lösas på kvartersmark.
På Vattenrännan 1-3 planerar Lunds Kommunala Fastighetsbolag (LKF) att
uppföra ca 68st p-platser och på Kvarnskon 3 ca 30st p-platser.
På del av Dalby 92:2 föreslås totalt ca 24st p-platser enligt illustration
fördelade mellan förskola och bostäder.
Cykel
Gällande parkeringsnorm för Lunds kommun ska tillämpas.
I dag gällande norm för parkering:
Flerbostadshus
30 cpl/1000m2 BTA
Grundskola/förskola
30 cpl/1000 m2 BTA
Kontor
20 cpl/1000m2 BTA
Parkeringsbehovet för cykel kommer att lösas på kvartersmark.
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Störningsskydd
Riktvärden för buller vid bostäder och vägar anges i Trafikbullerförordningen 2015:2016, inklusive förordningsändringarna beslutade
den 11 maj 2017.
Ny trafikbullerförordning:
Den 11 maj 2017 har regeringen beslutat om höjning av riktvärdena för
trafikbuller vid bostadsbyggnads fasad. De nya planbestämmelserna kan
alltid tillämpas på planärenden som påbörjats från och med 2 jan 2015.
Förordningen benämns SFS 2017:359. Trafikbullerförordningen innebär:
-

-

Grundkravet är att den dygnekvivalenta trafikbullernivån inte bör
överskrida 60 dBA utanför fasad. För små lägenheter, om högst 35 m2,
gäller istället Leq 65 dBA.
Om Leq 60 dBA (resp. 65 dBA) överskrids bör minst hälften av rummen
lokaliseras mot sida med högst Leq 55 dBA/Lmax 70 dBA.
På uteplats gäller Leq 50 dBA/Lmax 70 dBA.

I samband med ny planläggning skall den nya trafikbullerförordningen
tillämpas.
Bostäder ska ha tillgång till bullerskyddad sida, exempelvis med
genomgående planlösning eller med hjälp av byggnadstekniska åtgärder.
Alternativt bostäder mindre än 35 m2. Generellt överskrids inte riktvärdena
för trafikbuller för lägenheter, uteplatser, förskola. För byggnad i direkt
anslutning till Veberödsvägen kan riktvärdena överskridas.
Beräknade trafikbullernivåer:
Beräkningarna har utförts enligt Nordiska trafikbullermodellen redovisad i
rapport 4653 ”Vägtrafikbuller Nordisk beräkningsmodell” genom att
använda beräkningsprogrammet Trivector Buller väg II 1.2.5.
Angivna nivåer avser frifältsvärden, men inkluderar reflexer i angränsande
befintliga byggnader. Maxnivåerna avser den nivå som överskrids högst fem
gånger under nattperiod eller högst fem gånger under maxtimme dagtid.
Det erfordras en halvering/fördubbling för att den ekvivalenta ljudnivån
skall förändras 3 dB varför mindre skillnader i trafikmängderna endast har
marginell effekt på den ekvivalenta ljudnivån. Maxnivån påverkas endast
marginellt.
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Beräknade trafikbullernivåer för kv. Vattenrännan 1-3:

I tabellen nedan redovisas beräknade trafikbullernivåer på bottenvåningen i
de ovan visade beräkningspunkterna. Då skillnaden i beräknade nivåer på
bottenvåning resp. 2:a våningen gäller de angivna nivåerna för båda
våningsplanen.
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Beräknade trafikbullernivåer för kv. Kvarnskon 3:

I tabellen nedan redovisas beräknade trafikbullernivåer på bottenvåning i de
ovan visade beräkningspunkterna. Då skillnaden i beräknade nivåer på
bottenvåningen resp. 2:a våningen gäller de angivna nivåerna för båda
våningsplanen.
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Del av Dalby 92:2 omfattas inte av trafikbullerutredning upprättad av
Tyréns AB. Beräkningspunkter är angivna av Stadsbyggnadskontoret och
trafikbullernivåer är hämtade från upprättad trafikbullerutredning.
Beräknade trafikbullernivåer för del av Dalby 92:2:

Område för förskola inom röd-streckad markering

I tabellen nedan redovisas beräknade trafikbullernivåer på bottenvåning i de
ovan visade beräkningspunkterna. Då skillnaden i beräknade nivåer på
bottenvåningen resp. 2:a våningen gäller de angivna nivåerna för båda
våningsplanen.

Marklov/rivningslov
Inom område betecknat med ”n” gäller, i enlighet med 4 kap 15 § PBL,
utökad lovplikt för trädfällning. Träd ska finnas och får endast fällas om det
är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk. Marklov krävs för fällning av träd inom
område markerat med ”n” med villkor om att nytt träd planteras.
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Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Det finns möjlighet att ansluta området till befintligt fjärrvärmenät.
Vatten-, avlopp- och dagvattenhantering
Området ligger inom verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten.
VA-huvudman (VA SYD) ansvarar för vatten, spill- respektive dagvatten.
VA-ledningar kommer att byggas ut i samband med exploateringen.
En dagvattenutredning för planområdet pågår. Planområdet tillhör Höje å
avrinningsområde och dagvatten kommer att hanteras i befintliga och nya
ledningar.
El, tele och bredband
Befintligt ledningsnät byggs ut så att ny bebyggelse kan anslutas.
Placering av teknisk anläggning såsom nätstation anges på plankartan.
Renhållning
För bostadsbebyggelse och skola gäller gemensam sophantering.
Höjdsättning/topografi
Nivåskillnaderna är som störst på fastigheten Kvarnskon 3. Fastigheten är
en del av en tidigare stenbrottsverksamhet. Marken är uppfylld över de
gamla anläggningarna men också delvis utfylld över det gamla stenbrottet.
Då fyllnadsmassorna på lång sikt är att betrakta som sättningsbenägna och
eventuellt instabila föreslås att marken delvis schaktas ur vilket kommer att
medföra förändrade markhöjder.

Del av situationsplan Kvarnskon 3, sektion A och B se nedan.
Föreslagna markhöjder med svarta angivelser och befintliga med ljusgråa angivelser.
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Sektion A-A

Sektion B-B

För fastigheterna Vattenrännan 1-3 och del av Dalby 92:2 kommer
markhöjder marginellt att förändras.
Räddning
Möjlighet finns till komplettering av brandposter i området samt
uppställningsplats för räddningstjänstens fordon i anslutning till
byggnadsfasader.
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
Lunds kommun ska vara huvudman för allmänna platser inom planområdet.
Avtal
Exploateringsavtal ska upprättas med LKF innan föreslagen detaljplan
antas. Avtalet ska reglera hur detaljplanens genomförande ska ske, bl.a.
ansvar och kostnadsfördelning för utbyggnad av allmän platsmark,
fastighetsbildningsåtgärder, dagvattenhantering mm.
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Tekniska och ekonomiska åtgärder
Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av allmänna
anläggningar
Lunds kommun ansvarar för utbyggnad och ombyggnad av de allmänna
platserna. LKF ska bidra till dessa kostnader. Kostnadsfördelningar mellan
LKF och kommunen för utbyggnad och ombyggnad av allmänna
anläggningar regleras i exploateringsavtal.
Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar nyanläggs/byggs om:
• Utbyggnad och ombyggnad av VA nät inom del av Dalby 92:2.
• Utbyggnad av energiförsörjningsledningar, tele och bredband inom del
av Dalby 92:2.
• Nya gång- och cykelvägar längs Östra Möllavägen och Pinnmöllevägen.
• Ny gång- och cykelbro på Pinnmöllevägens västra sida över befintligt
gång- och cykelstråk.
• Gång- och cykelvägar på parkmark.
• Utbyggnad och ombyggnad av parkmark.
• Ny infart från Pinnmöllevägen till del av Dalby 92:2.
• Ombyggnad av kollektivtrafikhållplats.
Kostnad för framtagande av detaljplan
Detaljplanen bekostas av exploatörer genom planavtal.
Inlösen, ersättning
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har
fastighetsägare rätt till ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte
utnyttjats.
Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildningsåtgärder
Sedan detaljplanearbetet började har Vattenrännan 2 och 3 överförts i sin
helhet till Vattenrännan 1 genom fastighetsreglering.
För ett genomförande av detaljplanen behövs fastighetsbildning i tabell med
tillhörande kartskiss nedan.

Tabell över vilka fastighetsbildningsåtgärder detaljplanen medför.
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Karta fastighetsbildningsåtgärder.

Om väsentliga behov för officiellt servitut föreligger kan detta prövas i
lantmäteriförrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988).
Konsekvenser av planens genomförande för fastighetsägare
och andra berörda
Gemensamhetsanläggningar
Om gemensamma behov uppstår inom kvarteret kan gemensamhetsanläggning eventuellt inrättas. Detta prövas i lantmäteriförrättning enligt
anläggningslagen (1973:1149).
Ledningsrätt
Rätt att framdra ledningar inom planområdets kvartersmark kan regleras
med ledningsrätt endast inom u-område. Alternativt regleras de med
ledningsrätt inom allmän platsmark.
Ansökan om fastighetsbildning, kostnader m m
Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos Lantmäterimyndigheten i
Lund ansöka om fastighetsbildning och/eller upplåtelse av ledningsrätt.
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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.
KONSEKVENSER
Miljökonsekvenser
Miljöbedömning enligt miljöbalken
Stadsbyggnadskontoret bedömer med vägledning av förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 §§
miljöbalken och i 4 kap 34 § PBL. Behovet av miljöhänsyn vid
genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en miljöbedömning
enligt 6 kap miljöbalken.
Genomförandet av planförslaget innebär ändrad markanvändning på
fastigheten Vattenrännan 1-3 från industrimark till bostäder samt ändrad
markanvändning på del av Dalby 92:2 från allmänt ändamål till skola och
bostäder. För övriga områden inom planområdet är markanvändningen den
samma.
Miljökvalitetsnormer
Luftkvalitet
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för
svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10). Enligt
miljöförvaltningens uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna inom
Lunds kommun. Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom
planområdet. Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär
bedöms inte förändra nivåerna för befintlig bebyggelse.
Vattenkvalitet
Planområdet ingår i avrinningsområde Höje å. Det har inte gjorts någon
specifik dagvattenutredning. Vattenrännan 1-3 är idag väldigt hårdgjort och
är idag ett verksamhetsområde. I och med förslag till ny bostads- bebyggelse
borde förutsättningar för att förbättra föroreningssituationen finnas. Del av
Dalby 92:2 är i dag förskola och ska så förbli enligt planförslaget och därför
borde inte föroreningssituationen påverkas här. Kvarnskon 3 är idag
obebyggd och kommer att hårdgöras i och med ny bostadsbebyggelse vilket
kan komma att påverka föroreningssituationen något negativt. Rimligtvis
borde planområdet totalt sett inte påverka recipienten avsevärt.
Naturmiljö och biologisk mångfald
På Vattenrännan 1-3 utgörs marken till största delen av hårdgjorda och
asfalterade ytor som är fattig på djur och växter. I detta område finns stor
chans att mångfalden kommer att öka via bostadsgårdar och allmänna
trädplanteringar. I och med ny bebyggelse på Kvarnskon 3 försvinner den
öppna busk- och gräsmarken. För del av Dalby 92:2 bedöms naturmiljön
eller den biologiska mångfalden inte att påverkas.
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Mark och grundläggning
Inom fastigheterna Vattenrännan 1-3 bör byggnader i första hand uppföras
inom fastigheternas södra, mellersta och östra delar, d.v.s. söder och väster
om den gamla igenfyllda bäcken. Befintliga fyllningar bedöms inte
byggbara med konventionell plattgrundläggning varför fyllningarna bedöms
behöva bytas mot byggbar jord om även dessa områden skall utnyttjas för
byggnation. Inom fastigheterna bedöms normal ytlig plattgrundläggning och
golv på mark vanligen kunna utföras. Befintligt växttäcke, mull och fyllning
ska dock först avlägsnas. Detta gäller också vid byggnation inom
utfyllnadsområden, f.d. bäck, kulvertering mm, varvid massbyte erfordras.
Bortschaktad jord ersätts där så erfordras med kontrollerad packad fyllning
av friktionsjord.
Inom fastigheten Kvarnskon 3 bör byggnader i första hand uppföras inom
fastighetens västra, mellersta och norra delar, d.v.s. innanför/väster om det
gamla stenbrottskrönet i öster. Fyllnadsmassorna i det gamla stenbrottet är
på långsikt att betrakta som sättningsbenägna och eventuellt instabila.
Inom utbyggnadsområdet i väster bedöms normal ytlig plattgrundläggning
och golv på mark kunna utföras. Befintligt växttäcke, mull och fyllning ska
dock först avlägsnas. Under stenbrottskanten bör grundläggning helt
uteslutas. Inte heller inom de närmaste metrarna bör grundläggning utföras
eftersom den där bedöms bli betydligt fördyrad.
Ingen geoteknisk markundersökning är utförd inom del av Dalby 92:2.
Området har tidigare varit jordbruksmark. Inför kommande exploatering av
området ska en sådan markundersökning utföras av området.
Markradon
Dalby ligger generellt i inom normalriskintervallet.
Vid normalriskmark ska byggnader utföras radonskyddade.
Markföroreningar
Inga halter över Naturvårdverkets generella riktvärden för MKM har
påträffats under föreliggande miljöteknisk markundersökning på fastigheten
Vattenrännan 1. Däremot har PAH H påträffats på grannfastigheten
Vattenrännan 3. Föroreningen som påträffats i marken överstiger endast
marginellt riktvärdena för KM samt bedöms vara lokal. Den genomförda
undersökningen är av översiktlig karaktär, kompletterande provtagningar
bör genomföras kring de punkter där förorening påträffats, främst vid en
ändrad framtida markanvändning där exempelvis bostäder, förskola eller
dyl. ska byggas. Det bedöms att det inte finns behov av saneringsåtgärder av
de PAH halter som påträffats vid föreliggande markundersökning.
Ingen miljöteknisk markundersökning är utförd inom fastigheten
Kvarnskon 3 men eftersom området är utfyllt samt att tidigare industriell
verksamhet funnits på fastigheten bedöms att föroreningar i marken finns.
Vid en undersökning kommer sannolikt måttliga halter av vanligt
förekommande ämnen, t.ex. PAH och metaller, påträffas i markens ytlager.
Inför kommande exploatering av området kommer miljöteknisk
markundersökning att utföras inom fastigheten Kvarnskon 3.
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Ingen miljöteknisk markundersökning är utförd inom del av Dalby 92:2.
Området har tidigare varit jordbruksmark. Inför kommande exploatering av
området bör en miljöteknisk markundersökning utföras av området.
Stadsbild/landskapsbild
Områdets stads- och landskapsbild kommer att förändras både vad gäller
täthet, utbredning och höjdskala vilket är en normal förändring vid
tätortsutveckling. Dalbys siluett bedöms inte att påverkas.
Kulturhistoriskt intressant bebyggelse
Inom del av Dalby 92:2 finns en äldre ladugårdsbyggnad i en och en halv
våning med stensockel som regleras med skyddsbestämmelse (k) att de
karaktärsdrag och värden som finns hos byggnaden ska tas tillvara.
Solförhållanden
Den föreslagna bebyggelsens skuggning har studerats.
Vårdagjämning 21 mars kl.10,12 och 16 samt sommarsolståndet 21 juni
kl. 10, 12 och 16. Studierna visar att ny bebyggelse på Vattenrännan 1-3 och
Kvarnskon 3 inte ger skuggeffekter på befintlig intilliggande bebyggelse.
Den föreslagna bebyggelsens skuggning på del av Dalby 92:2 har inte
studerats då den bedöms att inte ge skuggeffekter på befintlig intilliggande
bebyggelse.
Skuggstudie för Vattenrännan 1-3:

Vårdagjämning 21 mars kl. 10.00

Sommarsolståndet 21 juni kl. 10.00

Vårdagjämning 21 mars kl. 12.00

Sommarsolståndet 21 juni kl. 12.00
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Sommarsolståndet 21 juni kl. 16.00

Skuggstudie Kvarnskon 3:

Vårdagjämning 21 mars kl. 10.00

Sommarsolståndet 21 juni kl. 10.00

Vårdagjämning 21 mars kl. 12.00

Sommarsolståndet 21 juni kl. 12.00

Vårdagjämning 21 mars kl. 16.00

Sommarsolståndet 21 juni kl. 16.00
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Befintligt teknisk försörjning
Utbyggnaden av området kan komma att skapa behov av ledningsflytt för
befintliga avlopps-, dagvatten- och teleledningar vilka bekostas av
exploatör.
Hälsa och säkerhet
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte ha negativ påverkan på
människors häls och säkerhet.
Trafikmiljön
För Vattenrännan 1-3 och Kvarnskon 3 har trafikbullerutredning upprättats
och för del av Dalby 92:2 har trafikbullernivåer uppskattats utifrån
trafikbullerutredning. Bostadsbebyggelsens utformning har särskilt studerats
med hänsyn till trafikbuller från Veberödsvägen, Pinnmöllevägen och Östra
Möllavägen.
Detta innebär att om trafikbullernivåerna ej överskrider Leq 60 dBA för
lägenheter större än 35 m2 och ej överskrider Leq 65 dBA för lägenheter
mindre än 35 m2, ställs inga krav på kompensationsåtgärder och valfria
planlösningar kan väljas.
Där trafikbullernivå Leq/Lmax, dBA överskrids anger planbestämmelse (m)
att bostäder mot Pinnmöllevägen och bostäder mot Veberödsvägen ska
dessa ha tillgång till bullerskyddad sida, exempelvis med genomgående
planlösning eller med hjälp av byggnadstekniska åtgärder. Alternativt
uppförs bostäder mindre än 35 kvm.
Sociala konsekvenser
God bebyggd miljö
Utbyggnad med flerbostadshus och förskola i ett samhälle som redan idag
har en viss bredd i bostadsutbudet, fungeragen service, rekreationsmöjligheter och arbetsplatser samt en historisk förankring och levande
kulturmiljö. Uppförande av flerbostadshus med en blandning av bostadstyper och förskola bidrar det till de sociala miljöerna i den östra delen av
Dalby, som huvudsakligen består av enbostadshus och radhus. Genom att ny
bebyggelse anpassas till sin omgivning så medverkar planförslaget till god
bebyggd miljö.
Tillgång till rekreativ miljö
Då det trädbevuxna grönområdet i norr bevaras i sin helhet tillför
planförslaget rekreativa miljöer. Med nya gång- och cykelvägar som
kopplas till befintliga stråk ökas tillgängligheten till bland annat närliggande
Pinnmölleparken.
Befolkning och service
Befolkningen i området kommer att öka i och med utbyggnaden av aktuellt
planområde. Med föreslagen förskola och möjlighet att ha verksamheter i
området tillgodoses den allmänna servicen.
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Barnperspektivet
Med föreslagen bostadsbebyggelse förutsätts att barn även kommer att bo i
området. Fler bostäder ger möjlighet för barn i olika familjekonstellationer
att hitta ett boende som speglar deras önskemål och behov. Barn kommer
även att ha tillgång till förskola i sitt närområde. I den kommande
detaljplaneprocessen samt vid därefter följande gestaltning och projektering
kommer barns bästa att beaktas. Vid utarbetande av planförslaget har
hänsyn till barns intressen, behov och situation i enlighet med
barnkonventionen tagits.
Tillgänglighet
Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och
användbarhet för funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet i
8 kap 4§ (byggnader) och 8 kap 9 § PBL (tomter) i detalj kommer att
tillgodoses avgörs i samband med byggnads- och markprojekteringen och
därmed vid kommande bygglovsprövning.
Säkerhet och trygghet
Planområdet bebyggs med nya bostäder och förskola, vilket kommer att
medföra en ökad upplevelse av trygghet jämfört med rådande förhållanden.

STADSBYGGNADSKONTORET I LUND

Ole Kasimir
planchef

Kent Ratcovich
planarkitekt
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