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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 med standardförfarande. Under samråd och granskning ges
möjlighet för sakägare, myndigheter och andra berörda att inkomma med
synpunkter.

Orienteringskarta över Veberöd med utritat planområde
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INLEDNING
Sammanfattning
Planens syfte är att planlägga kommunal mark för bostäder i flerbostadshus,
radhus och friliggande en- och två bostadshus samt bevara naturmark.
Planen kan totalt innehålla 300 – 360 bostäder.
Det aktuella planområdet är cirka 23 hektar stort och innefattar fastigheten
Idalaskolan 1 samt Idalafältet och skogen inom fastigheten Veberöd 17:2
fram till gatan Nils Påls väg.
PLANDATA
Planområdets area: 23,1 ha
Antal bostäder: cirka 360 bostäder (17 villor, 152 radhus och 188 lägenheter illustrerade)
Kvartersmark: 7,2 ha
Gata: 2,8 ha
Parkmark: 0,7 ha
Naturmark: 12,4 ha
Antal bil-/cykelparkering: cirka 520 bilplatser totalt
för flerbostadshusen: cirka 200 bilplatser/540 cykelplatser

Handlingar
Till detaljplanen finns följande handlingar:
• Plankarta med planbestämmelser
• Illustration
• Planbeskrivning (denna handling)
Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen, SFS 2010:900.
Standardförfarande tillämpas eftersom förslaget till detaljplan är förenligt
med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande. Förslaget till
detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.
Medverkande
Planarkitekt: Astrid Avenberg Rosell
Biträdande planchef: Maria Milton
Trafikplanerare: Sophia Hammarberg
Exploateringsingenjör: Maria Linge/Fredrik Johansson
Kommunekolog: Anna Helgesson
Lantmätare: Viola Lindgren
VA-ingenjör: Cornelia Wallner och Eleonora Krizanac
Plansökande
Tekniska nämnden, Lunds kommun är plansökande.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer

Veberöds utveckling enligt den nya översiktsplanen ÖP 2018. Planområdet markerat.

I ÖP-2010 ligger området markerat som ”område under bebyggande”.
Enligt den nya översiktsplanen ÖP 2018 som är under bearbetning och
planeras antas i augusti 2018 ingår området i ”Ny blandad bebyggelse”.
Detaljplaner
För fastigheten Idalaskolan 1 gäller detaljplan V65, antagen 1977-05-04.
Området utgörs av kvartersmark med allmänt ändamål för skola och
förskola, dagens Idalaskolan.

Ur gällande detaljplan har markanvändningen Allmänt ändamål för fastigheten Idalaskolan 1.
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Större delen av området, den del som ingår i fastigheten Veberöd 17:2, är inte
tidigare planlagt.

Gällande detaljplan väster om planområdet

För den lilla del som ingår i Veberöd 53:2 gäller detaljplan P125 och
planbestämmelserna allmän plats park och gc-väg.
Väster om planområdet gäller detaljplan P125 för del av Veberöd 17:2 m fl
(Etapp 1) i Veberöd, P125 (PÄ29/2013i) laga kraft 2015-05-15,
genomförandetiden går ut 2020-05-15.

Gällande detaljplan öster om planområdet
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Öster om planområdet gäller detaljplan P27 för Hasslemölla 1:1 (område 1)
i Veberöd, P25 (PÄ 8/2007a), laga kraft 2012-10-22, genomförandetiden
gick ut 2017-10-22.
Riksintressen
Området berörs i sydvästra delen av riksintresset för rörligt friluftsliv, Sjöoch åslandskapet vid Romeleåsen i Skåne enligt 4 kap 2§ MB.
Riksintressets kärna är att skydda det unika sjö- och åslandskapet vid
Romeleåsen. Området kännetecknas av en variation mellan öppna
jordbruksmarker och till stor del lövskogsbevuxna områden. Området
utpekades på 1970-talet som ett primärt rekreationsområde med inriktning
på turismens och friluftslivets intressen.
Grönprogram
Planområdet ligger på kanten mellan Vombsänkan och Romeleåsen. I
Grönprogram för Lunds kommun, samrådshandling 2018-02-22 beskrivs att
”Vombsänkan består av flacka sandiga marker som är lättodlade men som
snabbt utarmas på näring. Fram till skiftena på 1800-talet var jordbruket
extensivt med långa trädesperioder mellan odlingstillfällena. Byarna var få
och hade stora arealer för att kunna livnära sig på de magra markerna. I
kanten mot Romeleåsen gavs möjlighet för Veberöd, Torna Hällestad och
Södra Sandby att utnyttja de omfattande betesmarkerna på åsen.”
Planområdet

Karta 3: Inventering av värdefull natur i Lunds kommun (ur Grönprogram för Lunds kommun)

Inom planområdet finns natur med Högt värde – Klass 3.
”Veberöd och Genarp ligger på sandiga marker och har en intressant
torrängsflora på flera platser. I Sandmarksprojektet 2010-2012 (finansierat
av LONA) inventerades ett antal områden. Flera mindre parker i Veberöd
samt tre områden i Genarp visade sig ha mycket höga naturvärden med
många rödlistade arter.”
”I sandmarker utvecklas en rik flora av ettåriga, konkurrenssvaga växter
som behöver den bara sandmarken för att fröna ska kunna gro. Många
insekter trivs i den lättgrävda marken. Per ytenhet har sandmiljöer fler
rödlistade arter än någon annan naturtyp i landet. Markerna är ofta kraftigt
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påverkade av människan och växer så småningom igen om de lämnas för fri
utveckling och förlorar därmed sin höga biologiska mångfald. Kunskapen
om de sandiga markernas betydelse för den biologiska mångfalden har
omvärderat synen på marker som tidigare ansågs vara ointressanta
ruderatmarker. Sandmarkerna är ofta lätta att restaurera och nyskapa.”

Karta 11: Olika typer av parker i Veberöd (ur Grönprogram för Lunds kommun)

Det finns befintlig parkmark i anslutning till planområdet. Närparker och
naturmark är markering i kartan ovan.
Planområdet ligger intill naturområdet i östra Veberöd vilket gör att
tillgängligheten till natur är mycket god. Norr om planområdet ligger
bostadsområdet Klowsholm som består av villakvarter mellan vilka parkytor
finns insprängda likt brandgator. Parkytorna är rektangulära till formen och
avgränsas i norr av låga buskrader. Gräsytorna är relativt lika i sin
utformning och innehållet skiljer sig väldigt lite. Några av parkytorna har
lekplats i den södra delen.
Längs gamla ägogränser, mellan Idalafältet och skogen samt längs östra
kanten av Idalafältet löper stenmurar med brynvegetation som idag bedöms
vara mark med biotopskydd.
Planprogram
Planförslaget utgör den andra etappen av Idalafältet. Tidigare planarbete
gjordes 2009 då ett planprogram för Idala och Hasslemölla-området togs
fram. I planprogrammet redovisades en stomme för hur hela området kunde
utvecklas men sedan dess har förutsättningarna förändrats. För att tydliggöra
helheten redovisas under rubriken PLANFÖRSLAG en kortfattad
beskrivning av de nya tankarna för Idalafältet. Detaljplanen för etapp 1 av
Idalafältet togs fram utifrån de nya förutsättningarna. Utifrån
planprogrammet från 2009 har en detaljplan tagits fram för Hasslemölla 1:1,
Linnéa park.
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Dagvattenstrategi
Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram en dagvattenstrategi för Lunds kommun daterad 2013-05-28. Godkänd av kommunstyrelsen 2013-09-04 samt godkänd av VA SYDs ägarnämnd 2013-10-09.
Riksintresse för naturvården och friluftsliv
Området berörs av riksintresseområdet för naturvård N85 – Sandurområde
mellan Veberöd och Blentarp, enligt 3 kap 6§ miljöbalken. Området berörs
också av riksintresse för rörligt friluftsliv - Sjö- och åslandskapet vid
Romeleåsen, enligt 4 kap. 2§ MB.
Plandata och markägoförhållanden
Planområdet omfattar del av fastigheten Idalaskolan 1, del av Veberöd 17:2
samt en liten del av fastigheten Veberöd 53:2. Fastigheterna ägs av Lunds
kommun. Fastigheterna ligger i östra delen av Veberöd och planområdet är
ca 23 ha stort.

Orienteringskarta

Inom planområdet finns vattenledningar och elledningar till
skolbyggnaderna inom Idalaskolan 1 och till Brukshundsklubbens paviljong
och belysning.
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Befintlig markanvändning
Sjöbovägen
70-talsvillor
Klowsholm

Idalaskolan
Nya radhus
Blandade bostäder
Kv Russet
4H-gård
Idalagård

Nya bostäder
Linnéa Park
Igenväxande f d åkermark

Nya Idalaskolans
tomt
Brukshundsklubb
hagar
gläntor
Rekreation
skog

Villor Idala

Planområdets markanvändning

Inom fastigheten Idalaskolan 1 är markanvändningen idag skola och
förskola och inom Veberöd 17:2 rekreation.
Inom fastigheten Veberöd 17:2 är den södra delen naturmark med skog och
ängsmark. Ängsmarken är delvis bevuxen med träd så att den upplevs
halvöppen. Den norra delen är gammal åkermark som långsamt blivit
bevuxen med självsådda björkar och tallar. En del av planområdet har under
hösten 2016 röjts för Brukshundsklubbens verksamhet. Detta område har
fått stängsel, belysningsstolpar och en klubbstuga/-paviljong.
Området används idag eller har tills nyligen använts för rekreation och olika
typer av fritidsverksamheter som fotboll, ridning och brukshundsklubben.

Bebyggelsekaraktär i Klowsholm norr om planområdet.

Norr om planområdet ligger bostadsområdet Klowsholm från 1970-talet
som har infart från Sjöbovägen via Lyckåkersvägen. Området består av
villakvarter mellan vilka parkytor finns insprängda.
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Bebyggelsekaraktär vid kv Russet 1-4 väster om planområdet.

Väster om planområdet finns den gamla gården Idalagård, befintlig
bostadsbebyggelse i kvarteret Russet med en blandning av flerbostadshus
och radhus från början 2000-talet fram till 2010, parkytor för rekreation och
dagvattenhantering samt kvarter med bostadsbebyggelse under uppförande.
Intill planområdet ligger tomten för den nya Idalaskolan som ännu inte är
bebyggd men byggnationen förväntas ske inom ett år. Dessa västra delar har
infart från Idalavägen via Mäster Knuds väg.
Söder om planområdet ligger bostadsområdet Idala, med villor i skogen,
som har infart från Idalavägen via Nils Påls väg.
Öster om planområdet ligger bostadsområdet Linnéa park med
fribyggarvillor och radhus på väg upp, det har infart från Sjöbovägen via
Skogskattevägen.
Historik
Idalagården hade ursprungligen marken inom planområdet och området
brukades som jordbruk. Det första området kring Idalagård som byggdes ut
var Klowsholm, se bilder nedan.
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Ortofoto från 1973-1975 hela Idalafältet och det som innan var Hasslemölla 1:1, numera
Linnéa Park.

Flygbild från 1970-talet med Sjöbovägen och Klowsholm nederst i bilden.

Kulturmiljö
Arkeologi
En arkeologisk utredning gjordes 2008-12-16. I utredningen gjordes
bedömningen att det inte fanns förutsättningar för att fornlämningar skulle
påträffas på Idalafältet (A och B) och därför fokuserades utredningen på
planprogramområdets östra del, fastigheten Hasslemölla 1:1 (C).
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Bilden visar utredningsområdena för den arkeologiska utredningen som gjordes 2008.

Det påträffades inga fornlämningar eller fornlämningsindikationer vid
utgrävningarna i område C. Den planerade exploateringen berör därför inga
kända fornlämningar. Påträffas fornlämningar i samband med markarbetena
ska dessa, i enlighet med 2 kap 10 § kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas
och Länsstyrelsen underrättas.

Bilden visar sökschaktsgrävning med schakt 1 i förgrunden. Foto från sydöst.

Allmän service
Skola och förskola
Inom planområdet ligger idag den befintliga Idalaskolan, som är en F-3
skola med fritidshem samt Idala förskola. I skolan går ca 150 elever.
Idalaskolan ska rivas efter att den tömts.
Förskola och skola kommer att byggas ut på den nya fastigheten
Herdehunden 1. Först för att ersätta befintliga byggnader med en
kombiskola och sedan kan både förskola och skola (F-6) byggas ut för att
möta framtida behov.
Handel och annan service
Handel och service i Veberöd är främst koncentrerat till Veberöds centrum
ca 1,5 km från planområdets mitt. Det finns även handel längs Sjöbovägen
väster om Klowsholm ca 1 km från det aktuella planområdet.
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Väster om planområdet finns Idala föreningsgård som bl a innehåller
träningslokaler och 4H-gård. Den västra delen av Idalafältet har varit
fotbollsplaner samt ytor för hästverksamhet. Hästverksamheten är kopplad
till 4H gården där det finns stall mm. I den östra delen av planområdet finns
inhägnade ytor med belysning för Veberöds brukshundsklubb som
arrenderar ytorna för hundträning samt har uppfört en temporär klubblokal i
sydöstra hörnet av den inhägnade ytan.
Trafik
Biltrafik
Illustrationen nedan visar trafikflöden för dagens trafiksituation. Den mest
trafikerade gatan är Sjöbovägen som är huvudgatan genom Veberöd med ca
5000 fordon per dygn. Sjöbovägen har en hastighetsgräns på 40 km/tim likt
Idalavägen som också är huvudgata med hastighetsgräns på 40 km/tim.
Smågatorna i närområdet som t ex Mäster Knuds väg har 30 km/tim som
hastighetsgräns.

Befintliga trafikflöden varav de siffrorna i röd ruta är från kommunens trafikräkning och
de i grön ruta är uppskattade siffror.

Gång- och cykeltrafik
Cykelnätet i anslutning till planen gör att tillgängligheten för cyklister är god.
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Befintligt cykelnät i anslutning till planen.

Busstrafiknätet till och från Veberöd är väl utbyggt. Hållplatser finns längs
Sjöbovägen. Närmaste hållplats till planområdet är Veberöd Öster, ca 400
meter från områdets mitt och en bit ifrån denna hållplats finns hållplats
Veberöd Centrum på Sjöbovägen.

Illustration med avståndsringar och busshållplatser.

Hållplatserna trafikeras idag av regionbusslinjerna 160 (Lund - Veberöd –
Sjöbo), 341 (Veberöd - Blentarp – Sjöbo) samt SkåneExpressen linje 8
(Malmö – Veberöd - Sjöbo). SkåneExpressen 8 och regionalbuss 160 har en
god turtäthet under för- och eftermiddag. Även linje 309 (Veberöd –
Skurup) som körs med taxi och måste beställas angör hållplats Veberöd
Centrum.
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Natur

Hästarna som betar i hagarna nära Idalagården

Stigar korsar skogen mot Idala

Planområdet innehåller skogsmark, betesmark och igenväxande åkermark.
Topografi

Kartbild över planområdets lutningar

Planområdet ligger på höjden 41 till 53 meter över havet. Den lägsta
punkten ligger inom fastigheten Idalaskolan 1 och den högsta punkten ligger
på åsarna inom naturmarksområdet i den södra änden av planen. I stort lutar
planområdet svagt norrut och österut mot Skogsmöllebäcken men det är
mycket plant och det finns områden som lutar i motsatt riktning.
Skolområdet lutar österut mot fördröjningsmagasinet i angränsande
parkområde. Den största delen av Idalafältet lutar norrut och västerut mot
samma fördröjningsmagasin.
Natur, park och vegetation
Planområdet består dels av uppväxt skolgård med många bevarade stora
träd, Idalafältets gräsmarker som är bevuxet med självsådda björkar och
16 (42)
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tallar m m. I norra kanten av fältet finns en stig. Den ska bevaras inom
parkmark och kommer att förstärka parkmarken norr om planområdet.
Idalafältet med gräsmarker som är delvis igenväxta kommer att exploateras.
Naturmarken söder om Idalagården och Idalafältet innehåller en blandskog
och delvis öppen gräsmark som i vissa delar betas eller används för
hästträning. De största biologiska värdena finns i gamla träd samt i öppna
soliga sandiga gräsmarker med torrängsflora och insekter. De stenmurar
som finns kvar har bedömts ha biotopskydd, de ska bevaras.

Stenmurar följer kanten mellan Idalafältet och skogen

Geotekniska förhållanden
Tidigare markundersökningar i området visar på att marken innehåller
jordarter som mellansand, silt och liten del lera. Den arkeologiska
utredningen visar även på att marken innehåller påfallande lite sten.

Översvämningskartering med maxflöde och maxvattendjup
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Översvämningskarteringen visar att området innehåller få och små
lågpunkter med översvämningsrisk och att infiltrationen är hög idag. Det är
sandiga marker i planområdet med relativt hög infiltration. När marken
bebyggs minskar infiltrationen drastiskt. Topografin gör att planområdet
avvattnas både åt nordväst mot dagvattendammen och åt öster mot
Skogsmöllebäcken.
Markföroreningar
Det är inte sannolikt att det finns några markföroreningar.
Markradon
Baserat på översiktlig radonkartläggning klassificeras planområdet som
normalriskområde.
Biotopskyddad mark
Området berörs av biotopskydd för stenmurar mellan åkermark och skog.
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.
Teknisk försörjning
Befintligt dagvatten, vatten och spillvatten samt tele och bredband har
dragits fram i alla befintliga lokalgator. Villor och radhus har enskild
sophantering, flerbostadshus samt skola och förskola har gemensam
sophantering.
Däremot är området söder om planområdet, Idala, utanför
verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten. Det finns inget
kommunalt dagvattensystem i Idala.
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PLANFÖRSLAG
Planens syfte
Detaljplanens syfte är att inom Idalafältet i Veberöd göra det möjligt att
bygga ytterligare etapper med bostäder samt säkerställa naturområdet mot
Idala.
Huvudidén med planen är att möjliggöra låga och täta bostäder av
varierande storlek, typ och upplåtelseform inom Idalafältet, att ersätta
befintlig skola med flerfamiljshus i två våningar, och fyra våningar inom en
begränsad del, samt säkerställa naturmark.
En ny vindlande gata som sammanbinder Mäster Knuds väg med
Skogskattevägen ska byggas. Den ska ha en trädrad och separat trottoar
längs södra sidan. Befintliga stigar över Idalafältet med kopplingar vidare
genom skogen har styrt strukturen, lokalisering av parkmark och övrig
gatustruktur.
Planförslaget innefattar:
• Bostäder i form av flerfamiljshus, radhus, villor och kedjehus
• Teknisk anläggning (transformatorstation)
• Förlängning av Mäster Knuds väg och lokalgator
• Gång- och cykelvägar
• Naturområde med skog och öppen mark
• Dagvattenfördröjning

Illustrationsplan

Övergripande karaktär och disposition
Planförslaget utgör den andra etappen av Idalafältet. Ett planprogram för
Idala och Hasslemölla-området togs fram 2009 och en detaljplan togs fram
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för privat mark inom Hasslemölla 1:1 (Linnéa park). I planprogrammet
redovisades en stomme för hur hela området kunde utvecklas men sedan
dess har förutsättningarna förändrats. För att tydliggöra etappindelningen
och bakgrunden till detta planförslag redovisas nedan en kortfattad
beskrivning av de nya tankarna för Idalafältet.
Etapp 1
Det som drivit på den första etappen för Idalafältet var behovet av en ny
skoltomt. Huvudidén med etapp 1 var att skapa en förskole- och skoltomt
som även skulle innehålla en idrottshall. Den befintliga skolan (Idalaskolan
1) kommer att flyttas till Idalafältet och befintliga förskole/skolbyggnader
kommer att rivas pga fuktskador. Norr om skoltomten har planerats villor,
radhus och kedjehus. Planområdet anslöts genom en förlängning av Mäster
Knuds väg som sedan leddes ner till skolområdet och vidare upp till den nya
bebyggelsen. Tanken har varit att den nya idrottshallen skulle samverka med
Idalagården, GC-stråket och de lekplatser som finns i närheten. I nordvästra
delen av planen har en multifunktionell park anlagts där rekreation
integrerats med dagvattenhantering. Dagvatten från stora delar av Idalafältet
inklusive från förskole/skoltomten ska samlas upp och fördröjas på denna
yta.
Etapp 2 (denna detaljplan)
Förlängningen av Mäster Knuds väg färdigställs, befintlig skola rivs och
kvarvarande fastighet Idalaskolan 1 bebyggs med flerbostadshus med ett
varierat antal våningar. Samtidigt förbereds för att göra en varierad
bostadsbebyggelse möjlig på resten av Idalafältet. Området kopplas samman
genom gatunätet för att bilda en slinga som går från Mäster Knuds väg via
Skogskattvägen till Lyckåkersvägen och ut på Sjöbovägen.
Markanvändning och gestaltning
Grönstruktur
Söder om bostäderna skyddas naturområdet. Skogen med sina öppna gläntor
och hagar ger möjlighet till rekreation i form av lek, promenader,
djurhållning eller odling m m. Kopplingarna mellan parkmarken norr om
Idalafältet och naturområdet söder om säkerställs med smala gator och
gång- och cykelvägar som anpassats till befintliga stigar över fältet och
genom skogen.

Stigar över Idalafältet och stigarna genom skogen har fått styra områdets struktur
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Murar mellan skogen och den öppna marken omfattas av biotopskydd enligt
kommunekologens bedömning.

Ortofoto visar markanvändningen vid mitten av 1970-talet

Ortofotot ovan visar vad som varit beskogat och vad som under lång tid
varit åker, äng eller betesmark. Marken som är gräsbevuxen har extra höga
biologiska värden. Detaljplanen har planbestämmelsen NATUR. En del av
området har varit beskogad under andra halvan av 1900-talet. Den västra
delen är öppnare med stora gläntor och hagar, den har inte var bevuxen med
träd under särskilt lång tid. Målet är att den delen ska kunna skötas så att
torrängsflora och -fauna (insekter) gynnas.
Parkmarken inom planområdet begränsas till en ganska smal remsa
parkmark i norra kanten av planområdet samt ett avlångt dagvattenmagasin.
Remsan parkmark kan anläggas så naturligt som möjligt med minsta
möjliga tillförsel av andra massor än den jord som finns på platsen. Det
finns sällsynt goda förutsättningar för att anlägga torrängsvegetation med
gräs och örter från naturen intill, i parkremsan och i dagvattenmagasinet.
Jorden skulle kunna gödslas sparsamt eller inte alls för att gynna den
biologiska mångfalden.
Dagvattenmagasinet och parkremsan förstärker parkmarken i angränsande
bostadsområde. Parkmarken innehåller gång- och cykelvägar som
säkerställer de stigar som finns idag. Dessutom gör parkmarken det möjligt
att leda dagvatten mot det nya dagvattenmagasinet och det som anlagts i
etapp 1 i nordvästra hörnet av Idalafältet.
Även kvartersmarken skulle kunna fås att se ut som naturtomter tack vare
den sandiga jordmånen och omgivande naturmark. Det vore bra för den
biologiska mångfalden om planområdet innehåller så mycket öppna soliga
sandiga gräsmarker med torrängsflora som möjligt.
En viktig förutsättning är att angränsande områdens parkmark kan utnyttjas
av boende i det aktuella planområdet. En befintlig lekplats inom
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Klowsholmsområdet kan samutnyttjas och föreslås upprustas och bekostas
av exploateringen inom denna detaljplan.
Inom fastigheten Idalaskolan 1 ska alla skolbyggnader rivas och lämna plats
för bostadsbebyggelse. Det finns uppvuxen vegetation och en anlagd
skolgård med lekredskap, höjdskillnader, träd och annan vegetation. Trots
att skolans verksamhet flyttar ska befintlig lekmiljö, vegetation och
topografi bevaras i stor utsträckning vilket kommer att göra bostadsgårdarna
inom fastigheten Idalaskolan 1 gröna och lummiga redan från början.
Planbestämmelsen Trädvegetation ska bevaras (n) gäller och även utökad
lovplikt för trädfällning och schaktning.

Den uppvuxna miljön inom fastigheten Idalaskolan 1

Den större gatan genom området ska ha en trädrad med storväxta träd längs
södra kanten.
Bostadsbebyggelse
Bostäderna i planförslaget beräknas bli 300 till 360 stycken. Det finns
möjlighet för variation av både upplåtelseformer och hustyper. Det ska
kunna byggas en blandning av flerbostadshus, gruppboende, radhus,
kedjehus och villor.
Föreslagen bebyggelsetäthet (nettoexploateringstal) inom planområdet är ca
0,34. Det är nästan en och en halv gånger så tätt som etapp 1 inom
Idalafältet, som har ett beräknat nettoexploateringstal på 0,25 exklusive
skola och dagvattenmagasin. Eftersom markparkering troligen blir
lösningen i Veberöd kommer ytorna för bilparkering att vara avgörande för
hur många bostäder som får plats i området. Bostäderna ska dessutom ha
gröna friytor av hög kvalitet med varma och soliga uteplatser.
Exploateringstalet är den totala bruttoarean BTA, exklusive garage, källare
och förråd, inom föreslagen kvartersmark samt halva omgivande,
trafikförsörjande gata.
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Radhus LKF:s projekt i Kv Mineralen Veberöd, ill: Jaenecke arkitekter

Den del av planområdet som ligger inom Brukshundsklubbens staket
kommer sannolik att exploateras sist. Det området är mycket flexibelt och
kan bebyggas på många olika sätt. Illustrationsplanen visar en mycket tät
radhusbebyggelse som bygger på strukturen i förebilden Jinghis-området på
Östra Torn i Lund. Denna bebyggelse är lika tät som flerbostadshus.

Jinghis-områdets struktur

En bostadsgård i Jinghis-området i Lund

Två av kvarteren planeras för att kunna vara fribyggartomter och rymma 17
stycken friliggande hus. Fribyggartomter är även möjliga inom delar av
ytterligare två eller tre kvarter.
Stora delar av planområdet är tänkt för radhusbebyggelse. Det kan rymmas
minst 150 radhus totalt av olika modeller och beroende på storlek och
utformning kanske 200 radhus.

Radhusbebyggelse inom kvarteret Polishunden granne med planområdet på Idalafältet,
Illustration Fojab arkitekter

Flerbostadshus är illustrerade i två av kvarteren och i delar av ytterligare två
kvarter men kan bli aktuella i sex av kvarteren om efterfrågan finns i
framtiden. Efterfrågan på lägenheter i flerfamiljshus är idag relativt låg i
detta läge i Veberöds utkant. På plankartan illustreras flerbostadshus med
totalt ca 188 lägenheter.

Dalby Österport, idéskisser av LKF och Möller arkitekter
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Planområdet kan innehålla olika typer av flerbostadshus, flerbostadshus med
gruppboende, radhus av olika modeller samt tomter för friliggande villor.
Området planeras med flexibla bestämmelser för att kunna följa marknadens
önskemål. De extra flexibla delarna som utgör en tredjedel av planområdet
är på plankartan illustrerade med flerbostadshus, eventuellt för gruppboende
samt radhus. Dessa kvarter kan även fungera väl för fler radhus eller
fribyggartomter om det är önskvärt. Byggnadernas fasad- och takmaterial är
fritt. Det finns ingen preliminär markanvisning ännu. Tomter kan avstyckas
i olika storlekar och kommunen ska kunna tillmötesgå den efterfrågan på
olika typer av bostäder som kommer under 10 till 15 år framåt.
Planen medger flera olika fördelningar mellan bostadstyper. Illustrationen på
plankartan visar en möjlig bebyggelse med 188 lägenheter, 152 radhus och 17 villor
men andra antal och kombinationer av olika typer av bebyggelse är möjliga.
Rosa = flerbostadshus
Orange = radhus
Gröna = villor

Alternativ A visar
188 lägenheter,
152 radhus och 17 villor,
totalt ca 360 bostäder
Planillustrationen
”rimlig blandning”

Alternativ B – visar
284 lägenheter, 78 radhus
och 17 villor,
totalt 379 bostäder
”mycket flerbostadshus”

Alternativ C – visar
132 lägenheter,
166 radhus och 22 villor,
totalt 320 bostäder
”mycket radhus och
fribyggarvillor”
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Planbestämmelser angående högsta byggnadshöjd, antal våningar och
exploateringsgrad styr bebyggelsen. Högsta antal våningar är för planområdet
två våningar (II) och 7,0 meter högsta byggnadshöjd för flerbostadshus och
radhus eller 6.5 meter högsta byggnadshöjd för friliggande villor.
Våningsantal två till fyra våningar (II-IV) och 13,0 meter högsta
byggnadshöjd är begränsat till att gälla inom den södra delen mot Mäster
Hans gata inom Idalaskolan 1. Det kan därmed bli två eller tre flerbostadshus med utsikt över de öppna grönytorna inom angränsande parkmark.
För de flesta kvarteren gäller att flerbostadshus, radhus och friliggande enoch tvåbostadshusen ska placeras med antingen långsida eller kortsida i
förgårdslinjen. Undantaget är den norra delen av fastigheten Idalaskolan 1
där bebyggelsen kan placeras friare. Likaså inom den sydöstra delen av
planområdet saknas placeringsbestämmelser. Här kan bebyggelsen placeras
mycket fritt eftersom kvarteren inte ligger vid genomfartsgatan.

Gruppboende som rymmer 7 lägenheter vid Trossvägen i Lund

Trafik
I LundaMaTs III anges sex fokusområden för att bidra till att skapa ett
hållbart transportsystem i Lunds kommun. Av dessa är framförallt
målområde ett, ”byarnas utveckling”, samt målområde 4, ”Regional
arbetspendling”, av relevans för den aktuella detaljplanen. Under
byarnas utveckling lyfts bättre gång- och cykelvägar som kopplar till
centrala målpunkter som affärer, skolor och idrottsföreningar upp som
viktiga åtgärder. Detaljplanen knyter ihop det befintliga gång- och
cykelvägnätet och skapar goda kopplingar i nord-sydlig riktning vilket
bland annat underlättar för fotgängare och cyklister att ta sig till
busshållplatsen på Sjöbovägen. En öst-västlig gångstig i skogskanten
som knyter samman Idalagården, den nya skolan och
brukshundsklubben finns. En östvästlig gång- och cykelväg i
planområdet norra kant planeras för att ge en gen väg mot centrum.
Vad gäller regional arbetspendling bör denna beaktas i ett större
perspektiv vilket genomförs i kommunens arbete med att ta fram en
fördjupning av översiktsplanen för Veberöd.
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Illustration av gatorna på Idalafältet, de två infarterna markerade med en ring.

Busshållplats

Illustration över befintliga gång- och cykelstråk (blå) i närområdet, nya cykelkopplingar i
planområdet (orange) och gångstigar (prickade) samt målpunkten busshållplatsen.
Gång- och cykelväg från Idala, genom Idalafältet till busshållplats Veberöd Östra (röd
streckad).
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Biltrafik
Området planeras trafikförsörjas både från Idalavägen via Mäster Kunds väg
och från Sjöbovägen via Lyckåkersvägen och Skogskattsvägen.
Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelnätet kopplas ihop med cykelvägar norr och söder om
planområdet. Cykling kommer även att ske i blandtrafik på lokalgatorna i
hela Idalafältet.
För att främja hållbara transportsätt ska kollektivtrafik och gång- och cykel
prioriteras. Detta görs genom att upprätthålla befintliga gång- och
cykelstråk, koppla det nya området till cykelvägarna runt omkring samt med
extra goda och gena gång- och cykelvägar. Det nord/sydliga stråket mellan
villaområdet Idala, genom skogen, Idalafältet (planområdet) och genom
Klowsholmområdet ska vara en prioriterad cykelväg för att underlätta vägen
till busshållplatsen. Länken mellan planområdets norra del upp till
Lyckåkersvägen ligger inom parkmark men utanför planområdet. Det
öst/västliga stråket norr om nuvarande Idalaskolan ska förlängas längs
planområdets norra kant för att underlätta cykling in mot Veberöds centrala
delar. Den västliga delen av denna förlängning ligger utanför planområdet
inom mark som redan är planlagd för park. Befintlig stig i skogskanten
mellan Idalagården och Brukshundsklubben ska behållas som gångväg i
första hand i väst/östlig riktning från Idalagården till skolan och
Brukshundsklubben.
Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats Veberöd Östra ligger inom 200 till 500 meter från
bostäderna i planområdet. Regionbuss 160 trafikerar Veberöd två gånger i
timmen. Skånetrafikens expressbuss 8 (SkE8) planeras att ingå i det
framtida regionala superbusskonceptet. Trafikverket genomför en
åtgärdsvalsstudie och har tittat på problempunkter längs busslinjen genom
Veberöd. Dessa punkter berör inte planområdet.
Utformning av gator
Sektionerna nedan visar olika delar av aktuellt planområde.
Sektion genomfartsgata visar hur den större gatan i området är tänkt att
utformas. Sektion lokalgator visar övriga gator i planområdet.
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3,0

Sektion genomfartsgata 13,5 m

13,5 m

Sektion lokalgator 6,0 / 7,0 / 8,0 m (gångfart)

6/7/8,0 m

Parkering
Gällande parkeringsnorm ska tillämpas för både bil och cykel. Precisering
av antal parkeringsplatser hanteras i bygglovskedet.
Stor omsorg ska även läggas vid markparkeringens estetiska gestaltning. De
ska utformas så att de anpassas efter omgivningen och ambitionen ska vara
att åstadkomma parkeringar med inslag av planteringar eller andra gröna
element.
Bil
Idag gällande norm för bil:
Småhus med tomtparkering:
2,0 p-platser/lgh
Småhus med gemensam parkering:
1,6 p-platser/lgh
Flerbostadshus: 10 p-platser per 1000 m2 BTA
Planförslaget beräknas kunna innehålla totalt 20 villor och 160 radhus vilka
har ett parkeringsbehov på 2 platser per hus, dvs 360 bilplatser.
Planförslaget möjliggör totalt cirka 18 000 m2 BTA flerbostadshus vilket
medför ett parkeringsbehov på 200 bilplatser. Bilparkeringen kommer att
anordnas i markparkering. Den totala summan bilparkeringsplatser blir 560.
Cykel
Flerbostadshus: 30 cykelplatser per 1000 m2 BTA
Cykelparkering för småhus ordnas på egen tomt. Planförslaget möjliggör
totalt 18 000 m2 BTA flerbostadshusen vilket medför ett parkeringsbehov på
540 cykelplatser enligt gällande parkeringsnorm.
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Marklov/rivningslov
För att bevara de uppvuxna träden inom Idalaskolan 1 föreslås att det inom
område betecknat med ”n” gäller, i enlighet med 4 kap 15 § PBL, gäller
utökad lovplikt för trädfällning och schaktning.
Teknisk försörjning
Energiförsörjning, tele samt vatten och avlopp
Den nya bebyggelsen ska kopplas till befintliga system för vatten-, dagvatten,
spillvatten-, el- och värmeförsörjning. En ny transformatorstation krävs för att
försörja området. Den placeras i nordöstra delen av planområdet.
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten,
dagvatten och avlopp. Området kan anslutas till spillvatten- och
dagvattenledningar norr om den befintliga Idalaskolan, fastigheten
Idalaskolan 1.
För att det ska gå att ansluta detta område till kommunalt dag- och
spillvatten är höjdsättningen mycket avgörande. Anslutningspunkten för
dagvatten ligger på ca +40.10 och spillvattnet på ca +39.65 norr om den nya
skoltomten.
En grov höjdsättningsplan har tagits fram innan granskning för att
säkerställa att det går att avleda skyfallsvatten ovan mark på ett bra sätt och
spill- och dagvatten under mark med självfall.
Dagvattenhantering
En dagvattenutredning har utförts av VA SYD. Den visar att det befintliga
dagvattennätet har begränsad kapacitet vilket gör att dagvattnet bör
fördröjas innan det når VA SYD:s ledningsnät. Angränsande till
planförslaget finns det ett fördröjningsmagasin som är planerat för
dagvattenfördröjning för hela Idalafältet men som inte har kapacitet även för
denna etapp. Ytterligare ett dagvattenmagasin behöver finnas i norra kanten
av området och dagvattenledningar från hela området ska ledas till detta.
Dagvatten från kvartersmark ska så mycket som möjligt ledas ovan mark
eftersom det är bra infiltrationsförmåga i området
Renhållning
Villor och radhus föreslås med enskild avfallshantering. Flerbostadshus,
gruppboenden och eventuellt gruppradhusområden föreslås få gemensam
sophantering.
Höjdsättning/topografi
Föreslagen höjdsättning utgår ifrån befintliga höjder. De nya gatorna och
kvartersmarken ska varsamt ansluta till omgivningen och ska störas så lite
som möjligt.
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Schakt- och fyllnadsplan, Tyréns, slutrapport 2019-06-20 .

Skyfall
En skyfallsutredning för hela Veberöd och grov höjdsättning av planområdet
har tagits fram, Skyfallsanalys DP Idalafältet, Tyréns 2019-06-20.

Ur Skyfallsanalys DP Idalafältet, Tyréns slutrapport 2019-06-20.
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Ur Skyfallsanalys DP Idalafältet, Tyréns 2019-06-20.
Vid normala regn kan dagvattensystemet leda hela regnmängden åt nordväst
och vattnet fördröjas inom området. Skyfallsutredning och grov
höjdsättning, som gjorts under våren 2019 av Tyréns, visar att planområdet
kan hantera skyfall på ett bra sätt med vissa åtgärder. Skyfallsvatten hindras
att nå planområdet av befintliga stenmurar söder om planområdet och av en
möjlig låg vall inom det nya skolområdet. Höjdsättningen görs så att en
större del av planområdet lutar åt nordväst och kommer att fylla
fördröjningsmagasinet innan det breddas vidare norrut. Den mindre delen
(ca 20%) lutar åt öster och överflödigt vatten breddas in i naturmarken öster
om planområdet.

Stenmurar som påverkar skyfallshanteringen (orange och gula linjer). Passager ska säkras
så att skyfallsvatten inte passerar (grå markering) respektive underlätta vatten att passera
(blå markering).
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Räddning
Området är beläget inom normal insatstid. Avstånd från möjlig
uppställningsplats för släckfordon till brandpost ska vara maximalt 75 meter
och maximalt 50 meter till byggnaders entréer. Brandposter kommer att
byggas ut i samband med att det kommunala va-nätet anläggs, VAV P83 ska
tillämpas.
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.
Ändrad lovplikt, lov med villkor
Inom område betecknat med ”n” gäller, i enlighet med 4 kap 15 § PBL,
utökad lovplikt för trädfällning och schaktning.
Ansvarsfördelning
Kommunen är markägare och huvudexploatör för den tillkommande
bebyggelsen.
Avtal
Markanvisning sker enligt kommunens markpolicy genom
jämförelseförfarande, markanvisningstävling eller direktanvisning.
Fribyggartomter lämnas till tomtkön.
Tillståndsprövning och dispenser
Dispens från biotopskyddet för att göra passagerna kommer att sökas hos
länsstyrelsen.
Tekniska och ekonomiska åtgärder
Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av allmänna anläggningar
Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar nyanläggs/byggs om:
• rivning av den befintliga Idalaskolan – kommunen ansvarar och bekostar
• utbyggnad av gator – kommunen ansvarar och bekostar
• utbyggnad av gång- och cykelvägar – kommunen ansvarar och bekostar
• städning av stigarna i naturmarken och eventuellt odlingsområde eller
annan utvecklig av naturmarken – kommunen ansvarar och bekostar
• utbyggnad av VA-nät, dagvattenfördröjning och synlig
dagvattenhantering – VA SYD ansvarar – exploatörer betalar
anslutningsavgifter enligt gällande taxa
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utbyggnad av gång- och cykelvägar utanför planområdet – kommunen
ansvarar och bekostar (se bild)
utbyggnad av allmänna anläggningar utanför planområdet; diken, vallar
och fotbollsplan för hantering av skyfallsvatten – kommunen ansvarar
och bekostar (se bild)
upprustning av lekplats utanför planområdet – kommunen ansvarar och
bekostar (se bild)
brandvattenförsörjning – brandvatten anordnas i samråd med VA SYD
utbyggnad av energiförsörjningsledningar/nätstationer– E.ON
Energidistribution AB ansvarar och avtalar med exploatörer
tele och bredbandskablar – Telia Sonera Skanova ansvarar och avtalar
med exploatörer. Flyttningar av kablar eller andra åtgärder som krävs
för att säkerställa Skanovas kabelläggningars funktion ska bekostas av
exploatören / fastighetsägaren.

Allmänna anläggningar - Röda markeringar visar särskilda åtgärder för skyfallshantering
samt de anslutande gator, gång- och cykelvägar, lekplats och diken utanför planområdet,
som ska belasta exploateringskostnaderna i detta planområde.
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Utbyggnad av gemensamma anläggningar
Det är möjligt att kvarteren delas upp i flera mindre fastigheter. Planförslaget kan
eventuellt innebära att gemensamma gångvägar och angöringsvägar mellan fastigheterna
behövs (för fordon för personer med rörelsehinder).
Inlösen, ersättning
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har
fastighetsägare rätt till ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte
utnyttjas.
Fastighetsrättsliga åtgärder
Allmänt
De fastighetsrättsliga konsekvenserna för fastigheterna Idalaskolan 1 och
Veberöd 17:2 framgår av tabell och karta nedan. Mark inom planområdet är
utlagd som kvartersmark för bostads- och transformatorändamål samt
allmän platsmark. Nästintill all mark som utgörs av allmän plats är redan
överförd till de kommunägda fastigheterna Veberöd 17:2 och 53:2.
Fastighetsbildning
Avstyckning från Veberöd 17:2 för att bilda fastigheter för bostäder är enligt
kartskissen markerad som B-H, J-N. Möjlighet finns att bilda fastighet för
transformatorändamål (figur O). Alternativt kan område för transformatorstation säkerställas med servitutsavtal eller upplåtelse av ledningsrätt.
Möjlighet finns att bilda mindre fastigheter inom kvarter genom avstyckning.
Fastighetsbildning sker i enlighet med fastighetsbildningslagen. Samordnas
gemensamma anläggningar mellan fastigheter, sker prövning enligt
anläggningslagen för bildande av gemensamhetsanläggning.
Fastighetsreglering genomförs i första hand med överenskommelse om
fastighetsreglering mellan fastighetsägarna som grund. Detsamma gäller
bildande av ny gemensamhetsanläggning. I överenskommelserna regleras
även ersättningsfrågan.
Till den kommunägda fastigheten Veberöd 17:2 ska ett område för allmän
platsmarksändamål (gata) överföras genom fastighetsreglering från
bostadsfastigheten Idalaskolan 1, se fig. a på kartskissen. Berörda
fastigheter ägs av Lunds kommun. Efter fastighetsbildningen är Idalaskolan
1 (fastighet A) lämplig för bostadsändamål.
När detaljplanen genomförts genom fastighetsreglering och avstyckning
kommer Idalaskolan 1 och Veberöd 17:2 att ha genomgått följande
förändringar och nya fastigheter ha bildats enligt kartskiss och tabell, se
nedan.
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Kartbild över fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighet

Erhåller mark Från fastighet Ändamål

Idalaskolan 1
Veberöd 17:2 fig. a

Avstår mark Till fastighet

Ändamål

fig. a

Veberöd 17:2 Allmän platsmark (gata)

fig. B

B

Bostad

fig. C

C

Bostad

fig. D

D

Bostad

fig. E

E

Bostad

fig. F

F

Bostad

fig. G

G

Bostad

fig. H

H

Bostad

fig. J

J

Bostad

fig. K

K

Bostad

fig. L

L

Bostad

fig. M

M

Bostad

fig. N

N

Bostad

fig. O

O

Transformatorstation

Idalaskolan 1 Allmän platsmark (gata)

B

fig. B

Veberöd 17:2 Bostad

C

fig. C

Veberöd 17:2 Bostad

D

fig. D

Veberöd 17:2 Bostad

E

fig. E

Veberöd 17:2 Bostad

F

fig. F

Veberöd 17:2 Bostad

G

fig. G

Veberöd 17:2 Bostad

H

fig. H

Veberöd 17:2 Bostad

J

fig. J

Veberöd 17:2 Bostad

K

fig. K

Veberöd 17:2 Bostad

L

fig. L

Veberöd 17:2 Bostad

M

fig. M

Veberöd 17:2 Bostad

N

fig. N

Veberöd 17:2 Bostad

O

fig. O

Veberöd 17:2 Transformatorstation

Tabell över fastighetsrättsliga åtgärder

Rättigheter
Rätt att inom område för transformatorstation enligt detaljplanen (figur P
enligt kartskissen) kan säkerställas med servitutsavtal eller upplåtelse av
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ledningsrätt. Ansökan om ledningsrätt görs av ledningshavaren eller
fastighetsägaren till belastad fastighet.
De eventuella avtalsrättigheter som berör styckningslotterna, fortsätter att
gälla oförändrat.
Rätt att lägga ner underjordiska ledningar inom kvartersmark regleras med
avtalsservitut.
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 och eventuell
anläggningsförrättning.
Konsekvenser av planens genomförande för fastighetsägare
och andra berörda
Veberöd 17:2, fastigheterna B-H, J-O (Lunds kommun)
Fastigheten erhåller mark från Idalaskolan 1 för allmän platsmarksändamål
(gata). Enligt rådande förhållanden är avstående fastighet och mottagande
fastighet i samma ägares hand varför ingen ersättning utgår.
Fastighetsägaren ansöker om lantmäteriförrättning vilket medför en
förrättningskostnad. Alternativt kan köparna till styckningslotterna B-H, J-O
ansöka om lantmäteriförrättning.
Inom område för transformatorstation kan ledningshavare alternativt
fastighetsägaren ansöka om upplåtelse av ledningsrätt. Överenskommelse
om ledningsrätt och ersättning sker lämpligen mellan ledningshavare och
fastighetsägare. Ledningshavaren betalar förrättningskostnaden.
Idalaskolan 1 (Lunds kommun)
Fastigheten avstår mark i söder till Veberöd 17:2 för allmän
platsmarksändamål (gata). Enligt rådande förhållanden är avstående
fastighet och mottagande fastighet i samma ägares hand varför ingen
ersättning utgår. Fastighetsägaren ansöker om lantmäteriförrättning vilket
medför en förrättningskostnad.
Ledningshavare
Inom område för transformatorstation ansöker ledningshavare alternativt
fastighetsägaren om upplåtelse av ledningsrätt, eller servitutsavtal träffas.
Överenskommelse om servitutsavtal eller ledningsrätt och ersättning sker
lämpligen mellan ledningshavare och fastighetsägare. Ledningshavaren
betalar förrättningskostnaden.
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KONSEKVENSER
Miljökonsekvenser
Miljöbedömning enligt miljöbalken
Stadsbyggnadskontoret bedömer med vägledning av förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 §§
miljöbalken och i 4 kap 34 § PBL. Behovet av miljöhänsyn vid
genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en miljöbedömning
enligt 6 kap miljöbalken.
Vid den behovsbedömning som utförts har följande ställningstagande gjorts:
Ett genomförande av planen ger fler boende och ökad biltrafik, förändrar
grannarnas utsikt, belysningen ökar, infiltrationen minskar.
Brukshundsklubben behöver flytta under sista etappen.
Planområdet berör endast kanten av områden av riksintresse för naturvård
och riksintresse för rörligt friluftsliv. De största biologiska värdena finns i
gamla träd samt i öppna soliga sandiga gräsmarker med torrängsflora och
insekter. Detaljplanen inkluderar naturområdet i söder och ger det
planskydd, markanvändning NATUR. Befintliga stigar och natur bevaras.
Genom att skydda naturområdet i söder kompenseras delvis för att
Idalafältet exploateras.
Det föreslås därför att inte göra en formell miljöbedömning enligt
miljöbalken. Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen
kommer alltså inte att belysas i en separat miljökonsekvensbeskrivning.
Balanseringsbedömning har gjorts av den operativa gruppen på tekniska
förvaltningen och stadsbyggnadskontoret (beslut Dnr 15/713).
Kompensation för de biologiska värdena bör ske inom fastigheten genom att
spara så många träd som möjligt och större träd som fälls ska kompenseras
för med minst ett nytt träd som har möjlighet att växa och bli stora. Arter
ska vara inhemska och företrädesvis körsbär, tall eller ek.

Riksintressegräns för riksintresse för rörligt friluftsliv; Sjö- och åslandskapet vid
Romeleåsen enligt MB 4 kap. Planområdet är rödmarkerat.
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Påverkan på riksintressen
Området berörs i sydvästra delen av riksintresset för rörligt friluftsliv, Sjöoch åslandskapet vid Romeleåsen i Skåne enligt 4 kap 2§ MB.
Kommunens översiktsplan har målsättningen att verka för ökad
tillgänglighet i det område som rör rörliga friluftslivet. I ÖP 2010
konstateras att riksintresset inte utgör ett hinder för utveckling i befintliga
tätorter. Exploatering på den aktuella marken blir en naturlig förlängning
och utvidgning av Veberöd och står inte i konflikt med riksintressets viktiga
målsättning att bevara variationen mellan öppna jordbruksmarker och
lövskogsbevuxna områden. Utbyggnaden kan ske utan att påverka
upplevelsen av strövvägarna i skogsområdena negativt. Den del av de öppna
fälten som berörs av riksintresset används huvudsakligen som passager till
Idalaskogen och kan ej anses vara väsentliga för friluftslivet. Positivt med
utbyggnaden är att fler människor kommer att få tillgång till friluftsområdet
kring Idala och Veberöd. Sammantaget bedöms inte planförslagets
genomförande medföra någon betydande påverkan på riksintresset.
Natura 2000
Klingavälsområdet är ett Natura 2000 (sci habitat och spa fågeldirektiv)
område. Området är ett särskilt skyddsområde enligt fågeldirektivet som
inrymmer ett område av gemenskapsintresse enligt habitatdirektivet.
Avståndet till Natura 2000 området är ca 1,3 km (fågelvägen) och bedöms
inte påverkas av utbyggnadsplanerna.
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för
svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10). Enligt
miljöförvaltningens uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna inom
Lunds kommun. Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom
planområdet. Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär
bedöms inte förändra nivåerna för befintlig bebyggelse.
Planområdet ingår i avrinningsområdet Kävlingeån. Planområdet avvattnas
till både Veberödsbäcken och Skogsmöllebäcken, via Klingavälsån till
Kävlingeån. Enligt Vattenmyndighetens beslut om statusklassificering och
miljökvalitetsnormer för ytvatten har Kävlingeån otillfredsställande
ekologisk status med kravet att uppnå god ekologisk status 2027.
Vattenfrågan hanteras i sin helhet och ur ett övergripande perspektiv inom
Lunds kommun. Det är viktigt att åtgärderna som vidtas är av rätt karaktär
och att de sätts in på rätt plats. Det som styr insatserna är dagvattnets
föroreningsgrad och recipientens känslighet.
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Avrinningsområde för planområdet. Karta från VISS (Vatteninformationssystem Sverige)

Naturmiljö och biologisk mångfald
Exploateringen påverkar Idalafältets miljö, de igenväxta åkrarna med öppna
gräsmarker minskar, däremot kan skogen mot Idala och de öppna
gräsmarkerna i gläntor och hagar bevaras.
Biotopskyddsområde
Det finns låga stenmurar med brynvegetation i kanten mellan de igenväxta
åkrarna och skogen. Dessa är skyddade av biotopskydd även sedan marken
detaljplanelagts. Planförslaget innebär tre smala schaktade passager över
muren för gångvägar samt en passage genom en mur för ytvatten vid
skyfall. Se bild sidan 29. Dispens från biotopskyddet för att göra passagerna
kommer att sökas hos länsstyrelsen.
Markradon
Planområdet ligger inom normalriskområde och byggnader ska utföras
radonskyddade.
Landskapsbild
Landskapsbilden påverkas genom att den öppna men igenväxande
gräsmarken Idalafältet ersätts med bebyggelse.
Arkeologi
Det finns ingen känd fornlämning inom området. Påträffas fornlämningar i
samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10§
kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
Trafik
Den föreslagna trafiklösningen innebär att trafikflödena blir mindre i
jämförelse med planprogrammets lösning där det endast fanns en anslutning
till Idalafältet.
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Illustrationen visar framtida trafikflöde när Idalafältet är fullt utbyggt.

Mäster Knuds väg beräknas få ungefär 1900 fordon/dygn vilket är en ökning
med 1200 f/d jämfört med dagsläget. Lyckåkersvägens anslutning mot
Sjöbovägen beräknas få cirka 1100 f/d vilket är en ökning med 700 f/d
jämfört med dagsläget.
Befintlig teknisk försörjning
Befintlig teknisk infrastruktur kan fortsätta byggas ut utan större
förändringar av befintliga nät om fördröjning av dagvatten sker enligt
dagvattenstrategierna.
Avsättningen som är gjord för vidare utbyggnad av VA-ledningar inom
Idalafältet är placerad efter tidigare strukturplan och måste eventuellt flyttas
något.
Hälsa och säkerhet
Följande riktvärden för trafikbuller, enligt regeringens proposition
1996/97:53, ligger till grund för planeringen.
bostäder, vård- och undervisningslokaler
ekvivalentnivå
ute frifältsvärde
inne
maxnivå
ute frifältsvärde
inne

55 dBA
30 dBA
70 dBA ( vid uteplats)
45 dBA ( nattetid )

Medelhastighet beräknas vara 30 km/h på förlängningen av Mäster Knuds
väg men lägre på lokalgatorna. Trafikflödet är beräknat på ett fullt utbyggt
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Idalafält med 1900 fordon per dygn. Andelen tung trafik antas var mindre än
1 %.
Det har tagits fram beräknade bullernivåer för Mäster Knuds väg för ett fullt
utbyggt bostadsområde på Idalafältet. Vid fastigheten Idalaskolan 1,
beräknas bullervärdena bli 48 dBA ekvivalent nivå och 64 dBA maximal
nivå 24 meter från gatans mitt. Det innebär att byggnaderna inom kvarteret
Idalaskolan 1 som placeras i förgårdslinjen mot gatan ska placeras så att de
skyddar bostadsgårdarna från buller. Minst en gemensam eller enskild
uteplats i anslutning till bostadsbyggnad ska ha högst 50 dBA ekvivalent
ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.
Risker (farligt gods m m)
Rekommenderad väg för farligt gods är väg 11 som ligger 1,3 km norr om
planområdet. Denna har ingen påverkan på risknivån inom planområdet.
Balanseringsprincipen
Skogen, öppna gläntor och hagar med rekreationsvärde kan behållas enligt
planförslaget liksom en smal remsa av Idalafältets öppna gräsmark. Enligt
Balanseringsprincipen, beslutad av kommunstyrelsen 2015-02-04 är
balansering begränsad till att omfatta park-, natur- och rekreationsvärden på
kommunal mark, och inte kompensation för åkermarkens odlingsvärde.
Idalafältets rekreationsvärde kompenseras med att skogen och öppna soliga
hagar och sandiga gräsgläntor med torrängsflora och fauna säkerställs i plan.
Befintliga träd sparas inom Idalaskolan 1 och nya träd planteras, t ex en
trädrad på den 12,5 meter breda gatan genom området.
Sociala konsekvenser
God bebyggd miljö
Planförslaget ger förutsättningar för en god bebyggd miljö. Bebyggelsen blir
måttligt hög och därför blir bostäderna ljusa och solbelysta även vintertid.
Det planeras god tillgång till gröna miljöer med parkmark och natur nära.
Planförslaget ger möjlighet till många olika bostadstyper och det kan finnas
olika upplåtelseformer.
Förslagets struktur bygger vidare på omgivande strukturer och knyter ihop
de befintliga områdena Linnéa Park, Klowsholm och etapp 1 av Idalafältet.
De stigar som korsar området idag tas tillvara i strukturen så att dessa
naturliga rörelsemönster behålls.
Tillgång till rekreativ miljö
Planförslaget både minskar rekreativ mark och säkerställer rekreativ mark.
Det öppna Idalafältet bebyggs men skogen med öppna gläntor söder om
säkerställs i plan. I naturområdet kan även odling bedrivas inom tidigare
ytor för hästverksamhet. Kopplingarna till omgivande natur och parkmark
säkerställs och kompletteras med gång- och cykelvägar. Längsta avstånd till
park eller natur är 130 meter.
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Befolkning och service
Med 300-360 nya bostäder kan befolkningen öka med uppåt 1000 personer.
Genomförandet av planen skapar mer befolkningsunderlag för handeln i
Veberöd och bebyggelsen hjälper även till att utöka utbudet på den lokala
bostadsmarknaden med bostadstyper som det idag finns få av. Inga
kommersiella verksamheter är inplanerade i området. Skolan i Idalafältet
etapp 1 kommer att kunna tillhandahålla den service som behövs i form av
förskola och skola.
Barnperspektivet
Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov och
situation i enlighet med barnkonventionen tagits. Planområdet berör barn i
hög grad eftersom det idag innehåller öppna ytor som används av barn för
rekreation. Det kommer i framtiden att bo många barn i området. Området
ligger intill en skola och natur med möjlighet för lek och odling. Det
kommer att innehålla bostäder, skolvägar, lekmiljöer och bostadsgårdar. Det
planeras inte för en särskild ny lekplats inom planområdet men sådana finns
i närområdet. En lekplats på parkmark strax norr om planområdet ska rustas
upp och för att kunna användas av planområdets barn liksom skolgården vid
den nya Idalaskolan.
Det kan finnas en intressekonflikt mellan barns fria lek på Idalafältet idag
och den framtida exploateringen. Det finns en intressekonflikt i att planen
även inkluderar Brukshundsklubbens område där många ungdomar tränar
sina hundar, området kommer dock troligen att bebyggas sist.
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.
Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas.
Säkerhet och trygghet
Inom området eftersträvas en miljö som upplevs trygg genom att planera för
god belysning och överblickbarhet. Skogsområdet mellan Idalafältet och
Idala kan dock behöva en del ny belysning längs gång- och cykelvägar.
Grundtanken är att försöka kanalisera rörelserna i området genom att
koncentrera samlings- och aktivitetspunkterna till stråk och områden.

STADSBYGGNADSKONTORET I LUND

Maria Milton
biträdande planchef

Astrid Avenberg Rosell
planarkitekt
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