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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.
Bild på framsidan. Vy från söder. Illustration: FOJAB Arkitekter
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INLEDNING
Sammanfattning
Föreslagen detaljplan har tagits fram för att bidra till att Stångby ska kunna
utvecklas till ett fristående samhälle med en egen identitet och en attraktiv
boendemiljö.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse med
tillhörande gator, en förskola för åtta avdelningar, ett grupp-/vårdboende
samt en park med damm för fördröjning och rening av dag- och
dräneringsvatten.
Detaljplanen ska bidra till att Stångby kan utvecklas till ett samhälle där
gångavstånd till tåg, handel och service skapar förutsättningar för minskat
bilberoende.
Småskalig bebyggelse tillsammans med ett finmaskigt gatunät med tydliga
kvartersgränser och parkrum ger Stångby dess karaktär. Den tillkommande
bebyggelsen föreslås ha trädgårdsstaden och småstadens stadsrum och
bebyggelse som förebild. Stadsrummen ska utformas utifrån fotgängarnas
och cyklisternas villkor.
Planförslaget innefattar:
• Varierad bostadsbebyggelse med cirka 320 nya bostäder
• En förskola för 8 avdelningar
• Ett gruppboende med 6 lägenheter
• Park med damm för fördröjning och rening av dag- och dräneringsvatten
• Nytt gatunät som försörjer den nya bebyggelsen och som
sammankopplas med omgivande gatunät
PLANDATA
Planområdets area: 15 hektar
Antal/BTA bostäder: cirka 320 bostäder
BTA allmän service:2 300 kvm
Parkmark: 5,5 hektar
Antal bil-/cykelparkering: 380 bilplatser och 800 cykelplatser (exkl cykelplatser på
egen tomt vid enbostadshus)

Handlingar
Till detaljplanen finns följande handlingar:
• Plankarta med planbestämmelser och illustration
• Planbeskrivning (denna handling)
• Samrådsredogörelse
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Övriga handlingar som ligger till grund för förslaget (tillgängliga på
stadsbyggnadskontoret):
• Naturvärdesinventering, Naturcentrum AB, daterad 2016-05-19.
• Geoteknisk rapport, Vallkärratorn 8:15, 8:18 och 8:83, Geoexperten
i Skåne AB, daterad 2016-06-16.
• Dagvattenutredning, Vallkärratorn 8:15, 8:18 och 8:83, Tyréns,
revidering daterad 2019-08-16.
• Dagvattenutredning, Vallkärratorn 17:1, 8:80, 8:81, ÅF, daterad
2018-06-15.
• Bullerutredning, Vallkärratorn 8:15, 8:18, 8:80, 8:81, 8:83, ÅFInfrastructure, daterad 2018-03-05.
• Bullerutredning Södra Stångby, Vallkärratorn 17:1 och 8:80,
Ramböll, daterad 2018-07-06.
• Geoteknisk markundersökning för Vallkärratorn 17:1 och 8:80
Teknisk PM, ÅF, rev 2018-04-03.
• Geoteknisk provtagning för damm, Vallkärratorn 17:1, Geo-experten
Skåne, daterad 2017-05-05.
• PM Radon, Vallkärratorn 8:15, 8:18 och 8:83, Geo-experten och
GJAB, daterad 2016-07-08.
• Geoteknisk markundersökning för Vallkärratorn 17:1 och 8:80,
Markteknisk undersökningsrapport, ÅF, revidering daterad 2018-0403.
• Miljöteknisk markundersökning för Vallkärratorn 8:18 m.fl,
Miljöfirman, daterad 2018-07-04.
• Miljöteknisk markundersökning för Vallkärratorn 17:1 samt 8:80,
ÅF, daterad 2018-03-26.
• Kulturmiljöunderlag Stångby stationssamhälle, Sweco, daterad
2015-03-25.
• PM-Ljudstörningar till studio, ÅF, daterad 2019-05-22.
• Balanseringsbedömning av del av fastigheten Vallkärratorn 8:80,
daterad 2018-05-07.
• Skyfallsanalys, ÅF, daterad 2019-08-09
• Arkeologisk utredning, rapport 2019:82, Arkeologerna Statens
historiska muséer.
Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.
Utökat förfarande ska tillämpas då ett förslag till detaljplan inte är förenligt
med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande och/eller
bedöms vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor
betydelse och/eller antas medföra betydande miljöpåverkan.
Aktuellt planförslag avviker från gällande översiktsplan genom att
planområdet ligger på mark som enligt översiktsplanen planeras bebyggas
med bostäder först från år 2030 och framåt.
Planförslaget hanteras med utökat förfarande.
Förslaget till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.
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Medverkande
Planarkitekter: Ella Swahn och Daniel Hansson
Planchef: Ole Kasimir
Trafikplanerare: Christoffer Karlsson
Gatuingenjörer: Anna Karlsson och Susanna Sonesson
Landskapsarkitekter: Maria Borisson Lindvall och Linda Karlsson
Kartingenjör: Beata Szyszko Bibel
Administratör: Madeleine Rosqvist
Exploateringsingenjör: Johanna Blixt, Johan Cedergren, Cecilia Johansson
Bygglovsarkitekt: Pia Laike
VA-ingenjör: Martin Schjånberg
På uppdrag av Eco Village Vallkärratorn AB har FOJAB arkitekter
(konsult) tagit fram förslag till nya byggnader/illustrationer m.m inom
fastigheterna Vallkärratorn 8:18, 8:83, 8:15 samt del av 8:80 och 8:81.

Plansökande
Eco Village Vallkärratorn AB
Tekniska nämnden
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer

Gällande översiktsplan, ÖP 2010. Planområdet markerat med blå linje.

Enligt Översiktsplanen för Lunds kommun ÖP 2010 ska planområdet
användas för bostäder. Området ska enligt översiktsplanen byggas ut först
från år 2030 och framåt.
Planområdet ligger utanför det område som ingår i Fördjupning av
översiktsplanen för Stångby, antagen 2002-08-29.
Detaljplaner
Området är inte tidigare planlagt.
Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet
Området är inte omnämnt i Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet.
Dagvatten
Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram 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 recipienterna
kan tåla/ta emot beroende på deras speciella förutsättningar.
Vattenmyndigheten har fattat beslut om statusklassificering och
miljökvalitetsnormer för vattendragens ytvatten.
Planområdet ingår i avrinningsområdet Höje å. Enligt dagvattenplanen är
Höje å känslig för ökad vattenföring och närsalter samt mycket känslig för
föroreningar. Enligt Vattenmyndighetens beslut om statusklassificering och
miljökvalitetsnormer för ytvatten har Höje å dålig ekologisk status med
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kravet att uppnå god ekologisk status 2027. Den kemiska ytvattenstatusen
(exklusive kvicksilver) är bedömd som god.
Plandata och markägoförhållanden

Orienteringskarta. Planområdet markerat med röd linje.

Planområdet är cirka 15 hektar stort och omfattar fastigheterna
Vallkärratorn 8:15, 8:18, 8:81, 8:82, 8:83, 8:89 och 8:90, del av
Vallkärratorn 17:1 och 8:80 samt del av marksamfälligheterna s:12 och s:23.
Inom planområdet finns även gemensamhetsanläggningarna Vallkärratorn
ga:9 (väg), Vallkärratorn ga:10 (vattenledning) och Vallkärratorn ga:11
(avloppsledning) där fastigheterna Vallkärratorn 7:15, 8:76, 8:82 och 8:8991 är delägare.
Fastigheterna Vallkärratorn 17:1 och 8:80 ägs av Lunds kommun. Övriga är
privatägda.
Befintlig landskapsbild och markanvändning
Stångby omges av ett öppet och storskaligt jordbrukslandskap. De utspridda
gårdarna ligger relativt tätt och omges ofta av större träd och uppvuxna
trädgårdar. Samhällets äldre bebyggelse har en mer lummig karaktär än de
nybyggda delarna där vegetationen ännu inte vuxit upp. Det tidigare
anstaltsområdet, centralt placerat i aktuellt planområde, markeras distinkt i
landskapet genom trädplanteringar längs områdets yttre gränser.
Marken inom planområdet omfattar den tidigare kriminalvårdsanstalten i
Stångby, tre bostadsfastigheter och jordbruksmark. En mindre väg korsar
planområdet i nordsydlig riktning. Drygt 10 av planområdets 15 hektar
består idag av jordbruksmark.
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I direkt anslutning till planområdet ligger en fastighet som rymmer en
privatbostad, professionell musikstudio samt ett mindre stall. Idag vistas
periodvis två hästar på fastigheten.
Historik
Håstad]

Stångby]

Vallkärra]
Vallkärratorn]

Ladugårdsmarken]
De gamla sockengränserna finns delvis kvar i åkerlandskapet.

Den mark som omger Stångby stationssamhälle har brukats i över 1 000 år
och var fram till 1800-talets jordbruksreformer rikt på landskapsstrukturer.
På 1850-talet drogs stambanans spår fram genom det odlade slättlandskapet
och den 1 oktober 1901 öppnade Stångby station. Flera verksamheter
etablerade sig i Stångby stationssamhälle under 1900-talets första hälft.
Vid kommunreformen 1952 slogs ett antal mindre kommuner samman till
Torns kommun där Stångby stationssamhälle utsågs till huvudort. Åren
innan Torns kommun införlivas med Lund byggdes drygt 150 bostäder i
Stångby, därefter avstannade expansionen och verksamheterna försvann en
efter en.
Kring millennieskiftet diskuterades en indragning av de pågatåg som
trafikerar Stångby. Lunds kommun beslutade att påbörja arbetet med en
fördjupning av översiktsplanen med syfte att konkretisera en långsiktig
utbyggnad av Stångby som underlag för en fortsatt pågatågtrafikering.
Kulturmiljö
Kulturhistorisk intressant bebyggelse och byggnadsminnen
Inom planområdet ligger det som tidigare var Stångbys kriminalvårdsanstalt
med tillhörande industriverksamhet. Industriverksamheten utgjordes av
palltillverkning och var i bruk fram till år 1998. Sedan dess har
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byggnaderna, de flesta byggda på 60-talet, stått oanvända och ett flertal har
rivits. Före anstaltstiden låg här en äldre gård med lantbruk. Boningshuset
var länge bevarat men revs år 2016. I Kulturmiljöunderlag Stångby
stationssamhälle (Sweco, 2015-03-29) markeras anstaltsområdet som
kulturhistoriskt värdefullt gårdsrum eller plantering. Vidare anges att
områdets byggnader tillsammans bygger upp en kulturhistoriskt värdefull
miljö.
Arkeologi
Den planerade exploateringen berör känd fornlämning.
En arkeologisk utredning har genomförts. Metalldetektering utfördes för att
avgränsa läget för det danska härlägret inför slaget vid Lund 1676. Inga spår
påträffades av härlägret. Vid sökschaktgrävning påträffades 89 arkeologiska
objekt som bedömdes som förhistoriska lämningar. Två förhistoriska
boplatsområden registrerades, båda dateras till brons-/järnålder.
Undersökningar av boplatserna bedöms ha potential att belysa
frågeställningar som berör förhistoriskt plats- och landskapsutnyttjande, inte
minst då de ligger inom ett område mellan nordöstra Lund och Stångby som
hittills har få kända boplatser. Arkeologiska förundersökningar krävs inom
båda boplatsområdena för att närmare bedöma lämningarnas omfattning,
innehåll, datering och vetenskapliga värde.
Alla markingrepp kräver tillstånd från länsstyrelsen enligt 2 kap.
Kulturmiljölagen.

Schakt och anläggningar samt avgränsning av fornlämningar.
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Service
Kommersiell service
Stångby saknar kommersiell service, men har över 100 registrerade
verksamheter. Det finns runt 180 registrerade verksamheter i Stångbys
närliggande omgivning, varav en äppelgård med gårdsbutik och café.
Närmaste mataffär ligger i stadsdelscentrum på Norra Fäladen, knappt tre
kilometer söderut.
Allmän service
I Stångby finns tre förskolor och två skolor, Kulparkskolan och
Prästängsskolan. Från årskurs 7 till årskurs 9 går eleverna i skola i Lund.
Stångby har en idrottsplats med idrottshall som ägs och drivs av Torns IF. I
direkt anslutning till idrottsplatsen ligger församlingshemmet och
Torngården där Stångbys bibliotek är inhyst. Strax utanför Stångby finns två
ryttarföreningar, ett museum med konferens- och festanläggning och en
föreningslokal som bland annat fungerar som scoutgård.
Statistik
2005 bodde 677 personer i Stångby, vilket kan jämföras med 1 930 personer
år 2017. Det innebär att antalet invånare nästan har tredubblats på drygt 10
år.
Stångby är den ort i kommunen som har lägst medelålder, 32 år. Lunds
övriga orter har en medelålder på mellan 36-40 år. I Stångby bor idag 730
invånare som är under 18 år.
År 2015 hade Stångby 540 förvärvsarbetande.
Trafik
Planområdet är beläget söder om väg 936. Väghållare för väg 936 är i
dagsläget Lunds kommun mellan Lund och fram till en punkt ca 150 meter
öster om Haraldsfältsvägen. Från denna punkt och vidare mot Håstad är
Trafikverket väghållare. Vägen trafikeras av cirka 1700 fordon/dygn.
Trafikverket planerar för en separerad cykelväg längs med väg 936 mellan
Stångby och Håstad.
Planområdet kopplas till befintlig bebyggelse genom Haraldfältsvägen och
Bomvägen.
Stångby stationssamhälles läge längs stambanan ger goda förutsättningar för
arbetspendling till flera städer i regionen. Med tåg från Stångby tar det fyra
minuter till Lund C, 16-23 minuter till Malmö C och drygt en timme till
både Köpenhamn H och Kristianstad C.
Natur
Topografi
Planområdet ligger söder om den höjdrygg som delar Höje ås och Kävlingeåns avrinningsområden. Planområdet sluttar svagt mot sydväst, mellan cirka
54 meter och 50 meter över havet.
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Natur, park och vegetation
Planområdet består till största delen av åkermark som är otillgänglig för
rekreation och har få biologiska värden. Inom planområdet finns även tre
befintliga bostadsfastigheter med uppvuxna trädgårdar samt det tidigare
anstaltsområdet, Vallkärratorn 8:18.
Den centrala delen av det tidigare anstaltsområdet utgörs av gräsmatta,
buskar och häckar. Runt detta område finns äldre träd av poppel,
balsampoppel, björk och lind tillsammans med yngre träd av rönn och oxel.
I områdets sydvästra del finns sju stora bergstallar. I områdets mitt finns
rester av en gammal trädgård med äldre äppelträd, almhäck och en blomrik
gräsmatta.
På den nordsydliga gatans östra sida finns en trädrad med nio äldre pilar.
I planområdets södra del har en damm nyligen anlagts. Dammen kommer
både att tillföra rekreativa värden och öka den biologiska mångfalden i
området.
Geotekniska förhållanden
Översiktlig geo- och markteknisk undersökning av fastigheterna
Vallkärratorn 8:18, 8:83 och 8:15 (rapport 2016-06-16) visar att jorden i det
undersökta området består av mulljord och lermorän.
Översiktlig geo- och markteknisk undersökning av fastigheterna
Vallkärratorn 17:1 och 8:80 (PM 2018-03-26) visar att jorden i det
undersökta området huvudsakligen består av mulljord ovanpå lermorän.
En geoteknisk provtagning (PM 2017-05-05) har utförts i det planerade
parkområdet i söder, inom fastigheten Vallkärratorn 17:1. Jorden i det
undersökta området består av matjord med underliggande sandig lermorän.
Markföroreningar
Miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Vallkärratorn 17:1 och
8:80 (rapport 2018-03-26) visar inga halter som överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM).
Markundersökning inom Vallkärratorn 18:8 samt del av Vallkärratorn 8:15,
8:80, 8:81 och 8:83 (rapport 2018-07-04) visar i 3 av 18 analyserade
jordprover halter över riktvärdet för KM. I ytlig jord har föroreningar av
arsenik och DDT påvisats. Oljelukt påvisades kring påfyllnadsrör för
eldningsolja.
Markradon
Undersökning av markradonstrålning på fastigheterna Vallkärratorn 8:18,
8:83 och 8:15 (rapport 2016-07-08) visar uppmätta markradonhalter i
intervallet för normalriskmark. Detta överensstämmer med kommunens
översiktliga radonkartläggning där planområdet klassificeras som
normalriskområde. (Normalriskmark 10-50 kBq/m3 och högriskmark
>50 kBq/m3.)
Undersökning på fastigheterna Vallkärratorn 17:1 och 8:80 (rapport rev
2018-04-03) visar uppmätta markradonhalter i intervallet för lågriskmark.
De låga halterna kan tyda på påverkan av grundvatten eller ytvatten. Under
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mätperioden var grundvattennivåerna höga och det förekom rikligt med
nederbörd som kan ha påverkat mätresultatet.
Biotopskyddad mark
Området berörs av generellt
biotopskydd för trädrader inom och i
3
anslutning till det tidigare
anstaltsområdet, Vallkärratorn 8:18
(1 på bild). Träden står
huvudsakligen i två rader i
ytterkanten av anstaltsområdet och
har sannolikt främst haft ett
vindskyddande syfte.
Trädplanteringen består av äldre
poppel, balsampoppel och lind
tillsammans med yngre träd av rönn
och oxel. På andra sidan vägen i
öster finns en pilevall med nio äldre
hamlade pilar (2 på bild) som också
är biotopskyddade.
Längs vägen norr om befintliga enfamiljshus står en rad av lindar. Dessa har
stamdiameter på ca 20 cm och bedöms även dessa omfattas av biotopskydd
(3 på bild).
Luftföroreningar
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för
svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10).
Enligt Miljöförvaltningens uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna
inom Lunds kommun. Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer
inom planområdet.
Teknisk försörjning

Kartbild med dikningsföretag (blå) och båtnadsområde (ljusblå). Planområde gul linje.
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Området avvattnas idag till dikningsföretaget Vallkärratorn-Hoby av år
1950. Detta avleds sedan mot sydväst till Önnerupsbäcken och slutligen till
Höje å. Dikningsföretaget var tidigare kulverterat men öppnades upp i den
del som ingår i planområdet i samband med anläggandet av den nya
dammen.
Idag är anstaltsområdet (Vallkärratorn 8:18) och de befintliga
bostadsfastigheterna anslutna till det kommunala spillvatten- och vattennätet
genom privata ledningar. Anslutningspunkten finns i anstaltsområdets
sydvästra hörn. Det mesta dagvattnet leds idag till spillvattennätet, vilket
bidrar till att spillvattenpumpstationen i Stångby blir kraftigt överbelastad.
Längs väg 936 ligger en fjärrvärmeledning som delvis är styrande för ny
bebyggelses placering.
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PLANFÖRSLAG
Planens syfte
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse med
tillhörande gator, en förskola för åtta avdelningar, ett grupp-/vårdboende
samt en park med damm för fördröjning och rening av dag- och
dräneringsvatten.
Detaljplanen ska bidra till att Stångby kan utvecklas till ett samhälle där
gångavstånd till tåg, handel och service skapar förutsättningar för minskat
bilberoende.
Småskalig bebyggelse tillsammans med ett finmaskigt gatunät med tydliga
kvartersgränser och parkrum ger Stångby dess karaktär. Den tillkommande
bebyggelsen föreslås ha trädgårdsstaden och småstadens stadsrum och
bebyggelse som förebild. Stadsrummen ska utformas utifrån fotgängarnas
och cyklisternas villkor.
Planförslaget innefattar:
• Varierad bostadsbebyggelse med cirka 320 nya bostäder
• En förskola för 8 avdelningar
• Ett gruppboende med 6 lägenheter
• Park med damm för fördröjning och rening av dag- och dräneringsvatten
• Nytt gatunät som försörjer den nya bebyggelsen och som
sammankopplas med omgivande gatunät
Övergripande karaktär och disposition

Illustrationsplan

Planområdet präglas av variation mellan olika bostadstyper och karaktärer.
Från luftig och grön karaktär invid dammen och parken, genom täta
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trädridåer till det tidigare anstaltsområdet i planområdets mitt, in i ett tätt
myller av byggnader med smala gränder, och sedan vidare till en tätare front
av radhus som möter jordbrukslandskapet i öster och söder.
Väg 936 har idag landsvägskaraktär, men planeras att omvandlas till
stadsgata i den del som går genom Stångby.
Markanvändning och gestaltning
Platsbildningar, grönstruktur och vattenområden
Stångby omges på alla sidor av jordbruksmark som inte är tillgänglig för
allmänheten. De landsvägar som löper längs med de omgivande åkrarna är
också Stångbybornas promenadvägar. Den begränsade tillgången på
grönska att röra sig i, och inte bara längs med, gör att de gröna
stadsrummens rekreativa värden blir särskilt viktiga när Stångby växer.

Planområdets park blir en förlängning av befintlig park i väster.
Streckad linje visar gröna stråk mellan Stångbys olika parker.

I den södra delen av planområdet föreslås en större park med damm för
rening och fördröjning av dag- och dräneringsvatten. Parken är drygt 4
hektar stor och sträcker sig längs planområdets hela södra gräns.
Planbestämmelsen PARK, parkmark med naturkaraktär, har i detaljplanen
kompletterats med egenskapsbestämmelserna dagvatten (för damm) och gcväg (för gång- och cykelväg längs väg 936). Parkanvändningen medger
även andra komplement som gångväg längs dammen, planteringar, mindre
lekplatser eller mindre ytor för idrott.
Från parkområdet i söder sträcker sig ett parkstråk norrut längs
anstaltsområdets västra gräns och ut mot väg 936. Befintliga trädrader inom
det tidigare anstaltsområdet bevaras till största delen.
Längs planområdets sydöstra gräns planeras för ett parkstråk som kan leda
markvatten från jordbruksmarken i öster (vid stora regn). Vattnet leds mot
dike och damm i söder.
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Pilevallen öster om anstaltsområdet föreslås ingå i kvartersmark för bostäder
och förses i detaljplanen med utökad marklovplikt för fällning av träd samt
bestämmelse om att träd ska finnas och endast får fällas om det är sjukt eller
utgör en säkerhetsrisk (n). Fällda träd ska ersättas med nya. Träd som har
hamlats tidigare, som dessa, mår bäst av att hamlas även i fortsättningen.
Detta styrs dock inte i detaljplanen.
Trädraden längs befintliga enbostadshus föreslås ingå i allmän platsmark för
gata. Träden står nära gatan, varför det kan bli aktuellt att flytta en del av
dem något norrut.
Bostadsbebyggelse
Bestämmelsen B medger bostäder, bestämmelsen BD medger både bostäder
och vårdboende. Båda bestämmelserna ger även möjlighet att uppföra
mindre lokal för kontor, hantverk eller liknande i anslutning till bostadshus.

C
H
D
F

A
B

E
G

Bostäder inom planområdet:
A-C: område som utvecklas av Eco Village Vallkärratorn AB. Eco Village har
anlitat FOJAB Arkitekter AB som har tagit fram ett förslag på en småskalig och tät
bebyggelsestruktur med en blandning av radhus och små flerbostadskvarter.
D-G: område som utvecklas av Lunds kommun. Området planeras för radhus,
fribyggartomter, gruppboende och flerbostadshus.
H: Befintliga enbostadshus.

A. Det tidigare anstaltsområdet omges av täta rader med höga popplar, lind,
rönn och oxel. Större delen av befintliga träd längs den östra sidan planeras
ersättas med nya träd som planteras mellan körbana och gång- och
cykelväg. Övriga träd bevaras till stor del.
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Området upplevs lite som en egen värld och har därför fått relativt stor frihet
i planbestämmelserna. I områdets inre kan byggnader placeras fritt och
variera mellan en och fyra våningar. Mot väg 936 i norr får byggnader
uppföras i max 3 våningar. Mot gata i öster och mot den gata som korsar
området får byggnader uppföras i två till fyra våningar. Den fjärde våningen
får uppta högst 30% av byggarean inom egenskapsområdet.
Byggnader som gränsar mot allmänna gator ska placeras i eller högst 4,5
meter från fastighetsgräns mot gata (p2).
B. Området i sydost ligger friare i landskapet, utan befintlig skyddande
trädridå, och har därför delvis andra förutsättningar än område A. I områdets
inre kan byggnader, precis som i område A, placeras fritt. Våningsantalet
kan variera mellan en och tre våningar. Ut mot landskapet ska bebyggelsen
anpassas mer till övriga Stångby med byggnader som är sammanbyggda
mot gata (f1), placerade i eller högst 4,5 meter från fastighetsgräns mot gata
(p2) och, mot landskapet i väst, har sadeltak (f2). Byggnader får här uppföras
i en till två våningar närmast befintlig bebyggelse och i övrigt upp till tre
våningar. Byggnader direkt söder om befintliga hus ska uppföras friliggande
(p3), bostäder får inte sammanbyggas (f5).

Visionsbild Eco Village / FOJAB Arkitekter

C. Bebyggelse mot norr ska stärka väg 936 som stadsgata. Detta åstadkoms
genom att byggnader byggs ihop (f1), entréer placeras synliga mot gatan
(entré) och att huvudbyggnader placeras i förgårdslinje mot gata (p1). Tät
bebyggelse, närhet till gatan, fönster och entréer ger, tillsammans med
trädplantering och rörelse längs gång- och cykelvägen, liv och trygghet till
gaturummet.
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Bebyggelse mot öster hanteras som ytterkanten i område B; sammanbyggda
hus mot gata (f1), placering i eller högst 4,5 meter från fastighetsgräns mot
gata (p2) och sadeltak (f2).
Byggnader mot norr får uppföras i två till tre våningar, byggnader mot söder
får uppföras i en till två våningar.
D. Bostäder längs med vägen i norr ska, precis som i område C, stärka väg
936 som stadsgata. Detta åstadkoms genom att byggnader byggs ihop (f1),
entréer placeras synliga mot gatan (entré), och byggnader placeras i
förgårdslinje mot gata (p1). Byggnader ska förses med sadeltak (f2) och får
uppföras i två till tre våningar
E. I områdets inre planeras för cirka tio fribyggartomter. För att få en tydlig
linje mot lokalgatan längs förskolan, även om byggnaderna sinsemellan kan
vara olika, ska byggnaderna där placeras i förgårdslinje mot gata (p1).
Byggnaderna får uppföras i två till tre våningar och ska förses med sadeltak
(f2). Övriga byggnader får uppföras i en till två våningar, ska ha sadeltak (f2)
och placeras högst 4,5 meter från fastighetsgräns mot gata (p2)
F. I området närmast dammen ges byggrätt för sju långsmala byggnader
med gavlarna mot landskapet i söder. Gavlarna får vara högst 9 meter breda
(f3), byggnaderna får uppföras i två till tre våningar och ska förses med
sadeltak (f2). Byggnadernas form och placering ger utsikt både för de som
bor i husen och för de som bor i området innanför. Kvartersmarken delas
upp av mellanliggande parkstråk som möter gatan inne i området.
G. På tomten ges möjlighet att både bygga bostäder och vårdboende, till
exempel ett gruppboende. Byggnaden får uppföras i en till tre våningar och
ska förses med sadeltak (f2).
H. Befintliga enbostadshus. Byggnader får uppföras i en till två våningar.
Huvudbyggnader ska förses med sadeltak (f2) och placeras friliggande (p3).
Bostäder får inte sammanbyggas (f5).
Möjlig exploatering regleras inom planområdet med exploateringstal (e00).
Planområdets bebyggelse kommer att synas långt i landskapet och på håll
läsas samman med övriga Stångby. I Stångby utgör sadeltaken en
sammanhållande karaktär för den nya bebyggelsen och en koppling till
ortens äldre bebyggelse. För att tydligt knyta samman planområdet med
övriga Stångby har därför bestämmelse om sadeltak införts. Bestämmelsen
gäller i planområdets ytterkanter och mot de större rummen, det vill säga
mot parken, jordbruksmarken och väg 936. Även fribyggartomterna
(område E ovan) ska ha sadeltak för att hålla samman utformningen i vad
som i övrigt kan bli en ganska blandad bebyggelse.
I det tidigare anstaltsområdet (område A) är bebyggelsen indragen från de
större stadsrummen vilket innebär att det här istället är träden som utgör
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ytterkanter. Här och i resterande delar av planområdet medges både sadeltak
och andra takformer.
På förgårdsmark (prickad) får byggnader eller byggnadsverk (som plank
eller mur) inte uppföras. Förgårdsmarken kan rymma till exempel en
entrétrappa, en sittplats och växtlighet. Skärmtak får sticka ut max 0,8 meter
över förgårdsmark och balkonger max 1,5 meter.
Inom kryssmarkerad mark får uthus, garage, plank och mur uppföras.
Byggnaderna får ha en byggnadshöjd om max tre meter. Byggnadshöjden
räknas vid den lägsta takfoten vid pulpettak, totalhöjden får då vara max
fyra meter.
Bostadsbyggnader får, för att uppnå variation och småskalighet, vara högst
35 meter långa och ska gestaltas som individuella byggnadskroppar.
Utanpåliggande balkonger mot allmän plats ska förses med räcke som till
största delen är genomsiktligt. Direkt kontakt mellan fönster och gatu- eller
parkrum ger ett händelserikare stadsrum och bidrar till en tryggare utemiljö.
Tegel är väl representerat i Stångby, både i nya och äldre delar, och utgör en
viktig del av ortens karaktär. I detaljplanen har bestämmelse införts om att
inslag av tegel ska finnas inom varje tomt. Det kan vara i fasad eller tak,
men också i mark eller mur, det viktiga är tegel som ett återkommande
material.
Takvåningar får förses med frontespiser och takkupor, vilket både skapar
variation i gaturummet och möjliggör en högre exploatering. Takkupor och
frontespiser får uppföras utöver det på plankartan angivna högsta antalet
våningar. Dessa får då uppföras på högst 50% av takets längd och ska
placeras indragna från byggnadens hörn.
Föreslagen bebyggelsetäthet (nettoexploateringstal) inom planområdet är
0,47. Exploateringstalet beräknas utifrån den totala bruttoarean BTA (så
som den redovisas på illustrationsplanen), exklusive garage, källare och
förråd, inom föreslagen kvartersmark samt halva omgivande,
trafikförsörjande gata eller 10 meter av intilliggande park. Befintliga
villatomter och förskoletomt har undantagits. Aktuellt planförslag enligt
illustrationsplanen motsvarar cirka 320 nya bostäder.
Allmän service
En förskola för 8 avdelningar placeras med långsidan mot stadsgatan i norr
och med gården mot söder. Kvarteret för förskolan har en yta på 6850
kvadratmeter, vilket med en tvåvånings förskolebyggnad möjliggör en friyta
på 40 kvadratmeter per barn. Förskolan ligger nära områdets parker och
längs cykelvägen mot stationen. Byggnaden får uppföras i en till två
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våningar och ska i sin östra del placeras högst 4,5 meter från fastighetsgräns
mot gata (p2). Huvudentrén ska placeras mot plats i nordväst (huvudentré).
I Stångby utgör sadeltaken en sammanhållande karaktär. På breda
byggnadsvolymer, som skolor ofta är, kan dock sadeltak bli både höga och
klumpiga. Skoltomten har därför försetts med planbestämmelse som reglerar
att taken ska luta, för att uppnå släktskap med övriga Stångby, men inte
nödvändigtvis i form av sadeltak (f4). Gavlar får vara högst 20 meter breda.
Takkupor och frontespiser på högst 50% av takets längd får uppföras utan
att det påverkar beräkningen av våningsantal.
Leveranser till förskola och hämtning och lämning med bil sker från lastzon
och parkeringsfickor längs gata väster om förskolan.
Söder om förskolan, mot parken, finns möjlighet att uppföra ett
gruppboende (BD). Byggnaden får uppföras i en till tre våningar och ska
förses med sadeltak (f2).
Trafik

Gatustruktur
Röd streckad linje: detaljplanegräns. Heldragen röd linje: huvudgata med separat gångoch cykelväg. Mörkblå linje med pil: lokalgata med separat gång- och cykelväg.

Enligt fördjupningen av översiktsplanen för Stångby ska utbyggnaden av
Stångby ske kring det framtida stationsläget. Större delen av aktuellt
planområde ligger inom 500 meter från stationen. Ambitionen är att gångoch cykeltrafik ska dominera de interna resorna till stationen och den
service som etableras. Ju fler människor som rör sig till fots eller med cykel
desto tryggare blir Stångby, vilket i sin tur ökar människors vilja att vistas i
stadens rum.
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Planområdet ansluter till den huvudgata som leder till stationsområdet. Den
föreslagna strukturen innebär ett gent huvudnät för gående och cyklande och
ett finmaskigt lokalt gatunät där trafikrörelser sker på gåendes villkor.
Huvudnät är de stråk i gaturummen där fotgängaren är separerad från såväl
motorfordonstrafik som cykeltrafik. Huvudnätet för gångtrafik ska vara
belyst och gå utmed de stora vägarna för att ge fotgängarna en god
trygghetskänsla även kvällstid.
Väg 936 föreslås omvandlas från landsvägskaraktär till en mer
stadsliknande karaktär, som bättre passar in i Stångbys gatustruktur. En
separerad gång- och cykelväg föreslås på den södra sidan av väg 936 längs
med hela planområdet.

Röd streckad linje: detaljplanegräns. Röd heldragen linje: gång- och cykelväg.
Mörkblå linje: lokalgata. Ljusblå linje: lågfartsområde.

Gångtrafik
I lokalnätet rör sig fotgängaren i blandtrafik eller på separata gångbanor.
Gaturummen är smala för att signalera låg hastighet och vid blandtrafik
gestaltas gatan för att tydligt visa att de olika trafikslagen samsas på samma
yta. Vid blandtrafik utformas gatorna som lågfartsgator.
Cykeltrafik
Huvudnätet utformas med gång- och cykelbana längs gata. Cyklisten ska
tydligt prioriteras i korsningspunkter med motorfordonstrafik. I lokalnätet
bedöms biltrafiken bli mycket begränsad varför cykling kan ske i
blandtrafik med god trygghet och säkerhet.
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Trafikverket planerar att färdigställa cykelväg mellan Lund och Eslöv,
genom Stångby, längs väg 936. Detta kommer att ge goda förutsättningar
för cykelpendling till och från Stångby.

Gång och cykelväg mellan Lunds tätort och Stångby. Grå linje visar dagens sträckning och
rödprickad linje visar planerad sträckning. Blå linje: planområde.

Säkra skolvägar
Stor vikt läggs vid att barns färdvägar är trygga och säkra. Förskolan ligger i
anslutning till väg 936 och kan nås via separerade gång- och cykelbanor
från stora delar av planområdet och från området i norr. Vid samtliga
punkter där cyklister korsar gator med motorfordonstrafik ska särskild
omsorg läggas vid utformningen för att säkra en hög trafiksäkerhet för
cyklister. Passager över väg 936 till skola eller förskola sker vid planerade
cirkulationsplatser. Cirkulationsplatserna i sig reducerar hastigheten för
motorfordonstrafiken vilket skapar säkrare passager för de oskyddade
trafikanterna. Gång- och cykelpassagerna vid cirkulationsplatserna kan även
utformas upphöjda för att ytterligare säkra låga hastigheter.
Kollektivtrafik
Pågatåg avgår två gånger i timmen i båda riktningar. Det befintliga läget för
tågstationen i Stångby föreslås i detaljplan för Stångby Öster II (PÄ 312017) flyttas norrut till det gamla stationshuset.
I nuläget trafikerar stadsbuss 3 Stångby station via Vallkärravägen.
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Biltrafik
Vid utformningen av detaljplanen har stor vikt lagts på trafiksäkerheten för
de oskyddade trafikanterna. I lokalnätet föreslås gångtrafikanter och
cyklister färdas i blandtrafik där hastighetsgränsen föreslås sättas efter den
långsammaste trafikanten. Genom att de oskyddade trafikanterna tydligt
lyfts fram och uppmärksammas och hastigheten är låg ges förutsättningar
för de olika trafikslagen att kunna interagera med varandra på ett säkert sätt.
Förskolan, som kan alstra relativt intensiv trafik framför allt på morgonen,
placeras längs områdets lokalgata där det finns separat gång- och cykelbana
på ena sidan och gångbana på den andra. I trädraden mellan körbana och
gång- och cykelväg görs plats för angöring med bil. Det finns även
möjlighet till angöring på förskolans parkering.
Parkering
Bil-och cykelparkering planeras enligt gällande norm på kvartersmark.
Samlad parkering i bostadskvarter bör utformas i mindre enklaver
omgärdade med häck.
Parkeringsbehovet beräknas utifrån 320 bostäder varav 220 är lägenheter.
Enbostadshusen löser parkeringen på egen tomt eller på gemensam
parkering i det egna kvarteret. Lägenheternas parkering löses antingen på
mark inom det egna kvarteret eller i bottenvåning.
Gaturum

Väg 936

Väg 936 planeras byggas om till stadsgata. Vägbanan föreslås bli smalare,
från dagens cirka 7,5 meter till 6,5 meter, och kantas av träd och gång- och
cykelväg på båda sidor.
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Lokalgata

Gatan väster och söder om förskolan samt dess förlängning österut, genom
det tidigare anstaltsområdet, utformas som lokalgata med gång- och
cykelväg på ena sidan och gångbana på den andra. Längs förskolan föreslås
träd planteras längs gatan med plats för angöring för leveranser, hämtning
och lämning.

Befintlig gata i nordsydlig riktning

Befintlig gata i nordsydlig riktning föreslås asfalteras och kompletteras med
trädrad och gång- och cykelväg på sin västra sida.

Övriga gator

Övriga gator planeras som lågfartsgator med blandtrafik. Gatorna föreslås få
samma utformning som i Stångbys nya centrala delar (detaljplan för
Stångby Väster II och Stångby Öster II) där områdena är uppbyggda av en
smal asfaltsgata kantad av en bård av sten som går obruten som en vacker
ram runt kvarteret. På kvartersmarken närmast bostädernas fasader skapas
förutsättningar för växtlighet. Denna förgårdsmark kan ta hand om
eventuella trappsteg och ramper, liksom brevlådor, plintskåp och andra
nödvändigheter.
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Samtliga gator möjliggör framkomlighet av Renhållningsverkets och
Räddningstjänstens standardfordon med en längd av tolv meter.
Störningsskydd
Riktvärden för buller vid bostäder från spårtrafik och vägar anges i
Trafikbullerförordningen 2015:216 inklusive förordningsändringarna
beslutade den 11 maj 2017.
Bullerutredning för fastigheterna Vallkärratorn 8:15, 8:18, 8:80, 8:81 och
8:83 (rapport 2018-03-05) visar att bullernivåerna från vägtrafiken är som
högst längs med väg 936. Ljudnivån vid fasad beräknas inte överskrida
riktvärdet 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid någon fasad. Samtliga bostäders
planlösningar kan därmed utformas fritt utan hänsyn till buller.
Förordningens riktvärden uppfylls även för de antagna uteplatserna.
Bullerutredning för fastigheterna Vallkärratorn 17:1 och 8:80 (rapport 201807-06) visar att bullernivåerna från vägtrafiken är som högst längs med väg
936. Fastigheten Vallkärratorn 17:1 påverkas även av buller från tågtrafik.
Ljudnivån vid fasad beräknas inte överskrida riktvärdet 60 dB(A) ekvivalent
ljudnivå vid någon fasad. Samtliga bostäders planlösningar kan därmed
utformas fritt utan hänsyn till buller. Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå på
uteplats beräknas överskridas vid byggnader som ligger längs väg 936 och
närmast tågtrafiken. Skyddad uteplats kan anordnas genom att lokal skärm
byggs vid uteplatsen eller att byggnaden utformas så att skyddad plats
skapas. Detta regleras genom planbestämmelse (m1).
Ljudnivån på skolgården beräknas till mellan 50 och 55 dB(A), vilket
medför att Naturvårdsverkets riktvärde 50 dB(A) överskrids på delar av
gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Det största
ljudtillskottet vid gården kommer från tågtrafiken som ligger på relativt stort
avstånd. Därmed kan det vara svårt att med lokala åtgärder dämpa
ljudnivån. Planbestämmelse har införts (m2) om att minst 20% av
skolgården ska ha högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal
ljudnivå. Skolgården kan bullerskyddas med hjälp av byggnad eller plank.
Marklov
Inom område betecknat med [n] gäller, i enlighet med 4 kap 15 § PBL,
utökad lovplikt för trädfällning.
Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Det finns möjlighet att bygga ut befintlig fjärrvärme i området.
Vatten-, avlopp- och dagvattenhantering
Planområdet kommer att ingå i VA SYD:s verksamhetsområde för vatten,
spillvatten och dagvatten.
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VA-ledningar kommer att byggas ut i samband med att gatorna byggs ut. De
befintliga bostadsfastigheterna Vallkärratorn 7:15, 8:76, 8:82 och 8:89-91s
ledningar ansluts till VA SYD:s nya nät.
Nya ledningar för spillvatten och dricksvatten ansluts till befintliga
ledningar direkt väster om dammen. Spillvattnet leds till en pumpstation och
pumpas därifrån mot Källby avloppsreningsverk.
Två dagvattenutredningar har tagits fram. En för fastigheterna Vallkärratorn
8:18, 8:15 och 8:83 (rapport 2016-03-11, reviderad 2019-08-16) och en för
fastigheterna Vallkärratorn 17:1, 8:80 och 8:81 (rapport 2018-06-15).
Planområdets dagvatten avses ledas till dammen och diket i planområdets
södra del, där vattnet ska renas och fördröjas. Vid stora regn finns risk för
ytavrinnande vatten österifrån. För att detta vatten ska kunna passera
området, precis som idag, skapas ett lågstråk längs planområdets östra
gräns, som kopplas vidare till dammen och diket i söder.
I dagvattenutredningarna redovisas principer för markavrinning och
höjdsättning.

Blå fält: damm och dike i söder samt lågstråk i syddost.

Inom området ligger ett dikningsföretag, Vallkärratorn-Hoby av år 1950.
Dikningsföretaget planeras att övergå i kommunal regi och läggas ner då
detaljplanen vinner laga kraft.
Skyfall
En analys av skyfallspåverkan har tagits fram (rapport 2019-08-09). I
rapporten redovisas på vilket sätt skyfall påverkar planområdet och vilka
åtgärder som är lämpliga vid höjdsättning av mark och byggnader för att
uppnå god skyfallshantering. Analysen har lett till att planbestämmelser har
införts (b+00,0), som anger vilken omgivande vattennivå byggnader ska klara
utan att de tar skada. Bestämmelsen reglerar inte en bestämd bjälklagshöjd,
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vilket innebär att vattentäta konstruktioner med bjälklagsnivå under den
angivna kan medges.
El, tele och bredband
Befintligt ledningsnät byggs ut så att ny bebyggelse kan anslutas.
Placering av tekniska anläggningar såsom nätstationer anges på plankartan
(E).
Renhållning
Sophanteringen kommer sannolikt att ordnas på olika sätt inom
planområdet. För flerbostadshusen kan det bli gemensamma sophus och för
enbostadshusen egna sopkärl. Samtliga gator möjliggör framkomlighet för
fordon med en längd av tolv meter.
Höjdsättning/topografi
Planområdet lutar mot sydväst, det skiljer cirka 4 meter mellan
planområdets högsta och lägsta punkt. En grov höjdsättning har tagits fram i
samband med dagvatten- och skyfallsutredning.
Räddning
Räddningstjänsten Syd har, under normala förhållanden, en insatstid som
överstiger tio minuter i Stångby, oavsett vilken station insatsen utgår ifrån.
Detta innebär restriktioner för utrymning från fönster med hjälp av
räddningstjänsten.
Bostäder i en- till tvåvåningsbyggnader ska normalt kunna utrymmas utan
hjälp av räddningstjänst, vilket innebär att det är bostadsbebyggelse i tre
våningar eller högre (med undantag för småhus i tre våningar) som behöver
utformas så att utrymning kan ske utan hjälp av räddningstjänst. Detta kan
exempelvis lösas med så kallade TR2-trapphus.
Avståndet mellan byggnads angreppspunkt och uppställningsplats för
räddningstjänstens fordon får inte överstiga 50 meter, vilket bedöms vara
möjligt att tillgodose inom planområdet. Uppställningsplatser ska utformas
enligt Räddningstjänstens anvisningar.
I planområdets västra del planeras för vård-/gruppboende i som mest två
våningar. Personer med nedsatt fysisk eller psykisk funktionsförmåga kan
inte förväntas utrymma via bärbar stege.
Samtliga gator möjliggör framkomlighet för fordon med en längd av tolv
meter.
Brandposter kan ordnas på allmän platsmark och byggs ut i samband med övrig
infrastruktur.
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GENOMFÖRANDE
Organisatoriska åtgärder
Genomförandetid
Planen har en genomförandetid på 15 år från det datum den vinner laga
kraft.
Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares
bestridande detaljplan ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på
grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid
planläggningen.
Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att
rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. (4 kap 40 § PBL).
Huvudmannaskap för allmänna platser
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.
Ändrad lovplikt, lov med villkor
Delar av planområdet omfattas av utökad lovplikt (marklov) för fällning av
träd.
Avtal
Exploateringsavtal angående exploateringen inom fastigheten Vallkärratorn
8:15, Vallkärratorn 8:18, Vallkärratorn 8:81, Vallkärratorn 8:83 ska tecknas
med exploatören och fastighetsägaren Eco Village Vallkärratorn AB.
Markanvisning av del av Vallkärratorn 8:80 anvisas till exploatören Eco
Village Vallkärratorn AB.
Kvartersmarken inom fastigheten Vallkärratorn 17:1 anvisas till byggherrar
enligt riktlinjerna i Lunds kommuns markpolicy. Markanvisningarna följs
upp med köpeavtal.
Ett intentionsavtal håller på att tas fram angående ändrat väghållaransvar för
en del av väg 936 som ingår i aktuell detaljplan. Trafikverket är idag
väghållare och sträckan skall övergå till kommunalt huvudmannaskap. Den
framtida väghållningsgränsen ligger öster om aktuellt planområde och
rymmer både gata i aktuell detaljplan och gata i detaljplanen för Stångby
Öster II. Väghållningsgränsen föreslås placeras vid cirkulationsplatsen i det
sydöstra hörnet av detaljplanen för Stångby Öster II.
Tillståndsprövning och dispenser
För planens genomförande krävs dispens för fällning av biotopskyddade
träd. Träden ligger inom och i anslutning till det tidigare anstaltsområdet
samt direkt norr om befintliga enbostadshus.
Tekniska och ekonomiska åtgärder
Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av anläggningar
Planförslaget innebär att följande anläggningar nyanläggs/byggs om:
Utbyggnad av allmän platsmark, gatunätet och parkmark:
Kommunen ansvarar för utbyggnaden av allmän platsmark. Utbyggnaden
bekostas av exploatören Eco Village Vallkärratorn AB via
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gatukostnadsersättning samt av kommunen genom intäkter från försäljning
av mark. Kommunen ansvarar för och bekostar drift och underhåll av
allmän platsmark.
Ombyggnad av del av Trafikverkets väg 936:
Kommunen övertar väghållaransvaret för del av Trafikverkets väg 936 när
detaljplanen vinner laga kraft. Vid övertagandet blir berörd del kommunal
och kommunen ansvarar därför för ombyggnad av vägen. Ombyggnaden av
vägen finansieras av exploatören Eco Village Vallkärratorn AB via
gatukostnadsersättning samt av kommunen genom intäkter från
markförsäljning. Skälig fördelning mellan kommunen och Eco Village ska
ske i enlighet med reglerna om gatukostnadsersättning som finns i 6:e
kapitlet i plan- och bygglagen samt Kommunens markpolicy.
Utbyggnad av VA- nät:
VA SYD är huvudman för det allmänna VA- nätet. VA SYD ansvarar för
och bekostar VA- anläggningen. Kostnaden för utbyggnad av det allmänna
vatten- och avloppsnätet samt dagvattenanläggningar finansieras genom
anslutningsavgifter enligt vid tid gällande VA- taxa. VA SYD ansvarar för
och bekostar även drift och underhåll av VA- nätet. Drift och underhåll
finansieras genom brukningsavgifter enligt gällande VA -taxa.
Anläggande av fördröjnings- och reningsmagasin för dag- och
dräneringsvatten:
Anläggandet av dagvattendamm finansieras av Höje å vattenråd med stöd av
statliga miljöinvesteringsmedel.
Utbyggnad av energiförsörjningsledningar/nätstationer, tele och
bredbandskablar:
Ledningshavare ansvarar för och bekostar utbyggnad samt drift och
underhåll av energiförsörjningsledningar, nätstationer, tele- och
bredbandskablar. Anslutnings- och brukningsavgifter tas ut enligt taxa för
respektive ändamål av ledningsägare och operatörer.
Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa befintliga
kabelanläggningars funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren.
Utbyggnad av kommunal service, förskola och eventuellt vårdboende:
Kommunen ansvarar för och bekostar utbyggnad, samt drift och underhåll
av ny kommunal service.
Inlösen, ersättning
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har
fastighetsägare rätt till ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte
utnyttjas.
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Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildning
Mark inom planområdet är utlagd som kvartersmark för bostad-, vård-,
skoländamål samt allmän platsmark (gata och park). All mark som utgörs
av allmän gata och park ska överföras till en kommunägd fastighet,
lämpligen Vallkärratorn 17:1. Se markerade områden fig. a-o på kartskissen.
All mark inom respektive kvarter bör lämpligen samlas i en fastighet genom
fastighetsreglering för att sedan genom avstyckning bilda en ny fastighet
utgörande kvarter för bostad-, vård- och skoländamål. Överföring respektive
avstående av mark mellan olika fastigheter inom kvarter utgörs av fig. 1-8
på kartskissen.
Nya fastigheter som bildas kvartersvis genom avstyckning är i kartskissen
markerade som A-N.
När detaljplanen genomförts genom fastighetsreglering och avstyckning,
kommer berörda fastigheter att ha genomgått följande förändringar och nya
fastigheter ha bildats enligt kartskiss och tabell, se nedan. Ytterligare
avstyckning kan därutöver komma att ske för att dela upp varje kvarter i
lämpliga fastigheter för bostad- och vårdändamål.

Kartskiss
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Fastighet
Vallkärratorn 17:1

Erhåller mark
fig. a
fig. b
fig. c
fig. d
fig. e
fig. f
fig. g
fig. h
fig. i
fig. j
fig. k
fig. l
fig. m
fig. n
fig. o

Från fastighet
Vallkärratorn 8:18
Vallkärratorn 8:83
Vallkärratorn 8:15
Vallkärratorn 8:83
Vallkärratorn 8:80
Vallkärratorn 8:81
Vallkärratorn s:12
Vallkärratorn 8:89
Vallkärratorn 8:15
Vallkärratorn s:23
Vallkärratorn s:23
Vallkärratorn 8:18
Vallkärratorn 8:83
Vallkärratorn 8:15
Vallkärratorn 8:83

Ändamål
allmän plats
allmän plats
allmän plats
allmän plats
allmän plats
allmän plats
allmän plats
allmän plats
allmän plats
allmän plats
allmän plats
allmän plats
allmän plats
allmän plats
allmän plats

Vallkärratorn 8:18

Vallkärratorn s:12

Vallkärratorn 8:80
Vallkärratorn 8:83

vallkärratorn 8:81
Vallkärratorn 8:15

Vallkärratorn 8:89
Vallkärratorn s:23
A
B
C
D
E
F
G

H
I
J
K

kvarter A
kvarter B
kvarter C
kvarter D
kvarter E
kvarter F
kvarter G
kvarter H
kvarter I
kvarter J
kvarter K
fig. 1
fig. 2
fig. 3
fig. 4

Vallkärratorn 17:1
Vallkärratorn 17:1
Vallkärratorn 17:1
Vallkärratorn 17:1
Vallkärratorn 17:1
Vallkärratorn 17:1
Vallkärratorn 17:1
Vallkärratorn 17:1
Vallkärratorn 8:18
Vallkärratorn 8:18
Vallkärratorn 8:80
Vallkärratorn s:12
Vallkärratorn 8:83
Vallkärratorn 8:15
Vallkärratorn 8:81
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Avstår mark
kvarter A
kvarter B
kvarter C
kvarter D
kvarter E
kvarter F
kvarter G
kvarter H

Till fastighet
A
B
C
D
E
F
G
H

Ändamål
bostad
bostad
bostad
bostad och vård
skola
bostad
bostad
bostad

fig. a
fig. l
kvarter I
kvarter J
fig. g
fig. 1
fig. 7
fig. 8
fig. e
kvarter K
fig. b
fig. d
fig. m
kvarter L
kvarter M
fig. 2
fig. o
fig. f
fig. 4
fig. c
fig. i
fig. n
kvarter N
fig. 3
fig. 5
fig. 6
fig. h
fig. j
fig. k

Vallkärratorn 17:1
Vallkärratorn 17:1
I
J
Vallkärratorn 17:1
K
M
L
Vallkärratorn 17:1
K
Vallkärratorn 17:1
Vallkärratorn 17:1
Vallkärraotrn 17:1
L
M
K
Vallkärratorn 17:1
Vallkärratorn 17:1
K
Vallkärratorn 17:1
Vallkärratorn 17:1
Vallkärratorn 17:1
N
K
L
M
Vallkärratorn 17:1
Vallkärratorn 17:1
Vallkärratorn 17:1

allmän plats
allmän plats
bostad
bostad
allmän plats
bostad
bostad
bostad
allmän plats
bostad
allmän plats
allmän plats
allmän plats
bostad
bostad
bostad
allmän plats
allmän plats
bostad
allmän plats
allmän plats
allmän plats
bostad
bostad
bostad
bostad
allmän plats
allmän plats
allmän plats

bostad
bostad
bostad
bostad och vård
skola
bostad
bostad
bostad
bostad
bostad
bostad
bostad
bostad
bostad
bostad
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kvarter L
fig. 5
fig. 8
kvarter M
fig. 6
fig. 7
kvarter N

Vallkärratorn 8:83
Vallkärratorn 8:15
Vallkärratorn s:12
Vallkärratorn 8:83
Vallkärratorn 8:15
Vallkärraotrn s:12
Vallkärratorn 8:15
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bostad
bostad
bostad
bostad
bostad
bostad
bostad

Tabell

Vallkärratorn 7:15, 8:76, 8:82 och 8:89-91
Fastigheterna Vallkärratorn 7:15, 8:76, 8:82 och 8:89-91 är delägare i
gemensamhetsanläggningarna Vallkärratorn ga:9-11 som berörs av
detaljplaneförslaget, se nedan under rubriken gemensamhetsanläggningar.
Vallkärratorn 8:93
Vallkärratorn 8:93 har servitut berörande vatten- och avloppsledningar
(1281K-21482.1-2). Servituten berörs av detaljplaneområdet, se nedan
under rubriken rättigheter.
Gemensamhetsanläggningar
De befintliga gemensamhetsanläggningarna Vallkärratorn ga:9 (väg),
Vallkärratorn ga:10 (vattenledning) och Vallkärratorn ga:11
(avloppsledning) berörs av detaljplaneförslaget. Fastigheter som deltar i
gemensamhetsanläggningen är Vallkärratorn 7:15, 8:76, 8:82 och 8:89-91.
Vallkärratorn ga:9 (väg)
Den väg som Valkärratorn ga:9 omfattar är utlagd som lokalgata i
detaljplanen, gemensamhetsanläggningen ska därmed upphävas.
Vallkärratorn ga:10-11 (vatten- och avloppsledning)
Gator enligt detaljplaneförslaget blir kommunala och VA-ledningar som
läggs i dessa gator blir kommunala. Fastigheterna Vallkärratorn 7:15,
8:76, 8:82 och 8:89-91s ledningar ansluts till VASYDS nya nät. Ny
dagvattenanslutning som fastigheterna ansluts till kommer upprättas. För
anslutning till VASYDs nät utgår anslutningsavgifter enligt VASYDs
taxa. Vallkärratorn ga:10-11 ska omprövas så att ledningar som inte
längre kommer att användas gemensamt av fastigheterna Vallkärratorn
7:15, 8:76, 8:82 och 8:89-91 utgår ur gemensamhetsanläggningen. Om
samtliga ledningar som omfattas av ga:n ersätts helt och hållet med
VASYDs ledningar ska gemensamhetsanläggningen upphävas. Om
endast enstaka fastighets ledning ersätts helt och hållet med VASYDs
ledningar bör den fastigheten utträda ur gemensamhetsanläggningen.
Ändring och upphävande av gemensamhetsanläggning sker genom
omprövning enligt anläggningslagen. Enstaka fastighets utträde ur
gemensamhetsanläggning kan hanteras genom överenskommelse mellan
styrelse och fastighetsägare (Överenskommelse om andelstal i
gemensamhetsanläggning 43§ AL). Sådan överenskommelse gäller då den
godkänts och registrerats av lantmäterimyndigheten.
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Vid avstyckning från nya kvarter kommer gemensamhetsanläggningar
behöva inrättas för anläggningar som används gemensamt av flera
fastigheter, tex interngator och grönområden. Inrättande av
gemensamhetsanläggning prövas i enlighet med anläggningslagen.
Rättigheter
Servituten 1281K-21482.1-2 avseende vatten- och avloppsledningar gäller
till förmån för Vallkärratorn 8:93. Del av området som rättigheterna berör
läggs ut som allmän platsmark i den nya detaljplanen. Det är lämpligt att
ledningarna inom detaljplaneområdet tas över av VASYD. För anslutning
till VASYDs nät utgår anslutningsavgifter enligt VASYDS taxa. Om
ledningarna tas över av VASYD ska servituten ändras så att de inte längre
omfattar ledningar som ägs av VASYD.
Eventuella avtalsrättigheter och nyttjanderätter som berörs av
fastighetsbildningen kan förordnas att fortsätta gälla vid fastighetsreglering.
Rätt att framdra ledningar inom planområdet kan regleras med servitut eller
avtal.
Ansökan om fastighetsbildning
Det ankommer på Lunds kommun och berörda fastighetsägare att hos
lantmäterimyndigheten i Lund ansöka om erforderlig fastighetsbildning.
Det dikningsföretag som finns inom planområdet påverkas av
exploateringen, och bör därför omprövas i samband med att planen
genomförs. Ansökan om ändring av dikningsföretag sker separat.
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KONSEKVENSER
Avvikelser från gällande översiktsplan
Utbyggnaden av Stångby har bearbetats och konsekvensbedömts i
översiktsplanen. Kommunen har i ÖP 2010 bedömt att ny
bostadsbebyggelse, från ett hållbarhetsperspektiv, framför allt ska ske i form
av förtätning samt lokaliseras till tätorter med spårbunden kollektivtrafik.
Stångby utgör en av de orter som pekas ut i ÖP 2010.
Enligt Översiktsplanen för Lunds kommun ÖP 2010 ska planområdet
användas för bostäder. Området ska enligt översiktsplanen byggas ut först
från år 2030 och framåt, vilket markeras med gul färg i bild nedan. Orange
färg betecknar mark som planeras bebyggas i tidigare etapper.

Gällande översiktsplan, ÖP 2010. Planområdet markerat med blå linje.

Aktuellt planförslag är förenligt med översiktsplanen avseende att området
planeras bebyggas med bostäder, men avviker avseende när det planeras
bebyggas.
Vid översiktsplanens framtagande var kommunens målsättning 900 nya
bostäder per år, vilket då bedömdes svara mot den årliga
befolkningsökningen. I Utbyggnads- och boendestrategi 2025, antagen
2016, bedöms dock behovet vara större. Målsättningen i strategin är att öka
bostadsbyggandet till 1200 nya bostäder per år. I samma dokument pekas
Stångby ut som ett av nio prioriterade utbyggnadsområden.
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Då behovet av nya bostäder idag bedöms vara större än vad kommunen
antog när översiktsplanens etappindelning togs fram menar
stadsbyggnadskontoret, med hänsyn till att planförslaget är förenligt med
översiktsplanen avseende användning, att det är motiverat att medge
utbyggnad inom aktuellt område före år 2030.

Lunds översiktsplan, ÖP 2018. Översiktsplanen är antagen men har ännu inte vunnit laga
kraft. Planområdet markerat med röd streckad linje.

Lunds kommun har tagit fram en ny översiktsplan, ÖP 2018.
Översiktsplanen antogs under 2018 men har ännu inte vunnit laga kraft.
Även i den nya översiktsplanen är aktuellt område utpekat för bebyggelse,
men nu inom den närmsta planeringsperioden. Planförslaget kommer
därmed inte att strida mot den nya översiktsplanen.
Sammanfattningsvis bedömer Stadsbyggnadskontoret att planförslaget är
förenligt med syftet i Översiktsplanen.
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:
Det finns en intressekonflikt mellan exploatering av planområdet och
brukandet av marken. Planförslaget innebär att drygt tio hektar högklassad
jordbruksmark tas i anspråk, men också att ett redan etablerat stationsnära
samhälle kan utvecklas vidare. En större befolkning i Stångby ger
möjligheter till utökad service i samhället, vilket ger förutsättningar för ett
hållbart och attraktivt vardagsliv för många. Aktuellt planförslag ger
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förutsättningar för en variation av bostadstyper som kan komplettera och
berika Stångbys befintliga bostadsutbud och stärka en långsiktigt social
hållbarhet. Utbyggnaden av Stångby är även en angelägenhet för
bostadsförsörjningen i ett större sammanhang, då det möjliggör
kompletterande bostadsmiljöer till aktuella förtätningar inne i städerna.
Utbyggnaden av Stångby har bearbetats och konsekvensbedömts i
översiktsplanen, ÖP 2010. Där beskrivs vikten av att både spara på den
värdefulla åkermarken och att ge en långsiktig beredskap för fler bostäder
och verksamheter. I översiktsplanen har en sammanvägning av dessa och
andra intressen gjorts, vilket redovisas i markanvändningskartan, där
utbyggnaden av Stångby pekas ut.
Det har gjorts en naturvärdesinventering för det tidigare anstaltsområdet och
jordbruksmarken i öster. Större delen av befintlig grönska i anstaltsområdets
inre kommer att tas bort i samband med byggnation. Lavar på träd inom
området är beroende av jordbruksdamm, vilket kommer att minska i
samband med exploateringen, framför allt i planområdets norra del.
Inom och i anslutning till det tidigare anstaltsområdet samt norr om
befintliga enbostadshus finns trädrader som omfattas av generellt
biotopskydd. En del av de biotopskyddade träden föreslås fällas eller flyttas
i samband med anläggande av gator. Se även Biotopskyddsområde.
Sammantaget är den påverkan som planförslaget förutses få sådan att den
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Ett genomförande av
planförslaget bedöms som helhet innebära en god hushållning av mark,
vatten och andra naturresurser.
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för
svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10).
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 Höje å. Inom planområdet ryms en
ny damm för rening och fördröjning av dag- och dräneringsvatten. Vattnet
rinner till dammen och därifrån via Önnerupsbäcken till Höje å.
Dagvatten från området bedöms innehålla låga föroreningshalter baserat på
att det kommer att vara bostadshus, inga högtrafikerade vägar eller större
parkeringsplatser. Exploateringen förväntas inte ge några förhöjda utsläpp
av näringsämnen. Halter av föroreningar i dagvattnet förväntas vara låga
och reningseffekten god. Planerad exploatering bedöms inte medföra någon
försämring av status och inte påverka förutsättningen att uppnå Måttlig eller
God status i Höje å.
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Det är viktigt att dagvattenanläggningar sköts så att de bibehåller sin
renande förmåga.
Dagvatten
Principer för dagvattenhanteringen beskrivs i dagvattenutredning (rapport
2016-03-11 rev 2018-07-05 samt rapport 2018-06-15).
Planområdet lutar till största delen mot dammen i söder. I planområdets
norra del lutar marken mot norr, mot väg 936. Det innebär att det blir
ytavrinning mot norr men dagvattenavledning via ledning mot söder. Längs
planområdets norra gräns löper ett dike för uppsamling av dagvatten från
tomter längst i norr. I dikets botten föreslås en dränering anläggas med
utlopp i dammens västra del.
Inför exploatering måste vidare utredning göras kring var högsta vattenyta
kommer att stå i dammen för att säkerställa att inte dagvatten trycks upp
bakåt i dräneringsledning i diket.
Utöver den nya dammen bör även andra lösningar för dagvattnet beaktas i
den fortsatta exploateringen, exempelvis genomsläppliga markbeläggningar,
träd i skelettjord, regnbäddar/biofilter och gröna tak.
Naturmiljö och biologisk mångfald
Planområdet utgörs till största delen av åkermark som generellt är fattig på
djur och växter. Inom planområdet finns även tre befintliga
bostadsfastigheter med uppvuxna trädgårdar samt det tidigare
anstaltsområdet, Vallkärratorn 8:18.
En naturvärdesinventering (2016-05-19) har tagits fram för det tidigare
anstaltsområdet och jordbruksmarken i öster, Vallkärratorn 8:15, 8:18 och
8:83. Totalt avgränsas fyra naturvärdesobjekt: trädraden runt
anstaltsområdet, en äldre trädgård, blomrik gräsmark i anstaltsområdets
mitt, och en pilevall längs vägen. Trädraden och pilevallen omfattas av
biotopskydd vilket beskrivs under Förutsättningar Natur. Den äldre
trädgården och gräsmarken i anstaltsområdets mitt förses inte med något
skydd i detaljplanen.
Man fann även naturvårdsarter i form av lavar och mossor, framför allt inom
de biotopskyddade områdena, dock inga fridlysta arter. Ett träd med särskilt
sällsynta lavar finns i anstaltsområdets nordöstra del. Trädet föreslås ingå i
parkområdet. En av lavarna är beroende av jordbruksdamm, vilket kommer
att minska i samband med exploateringen, framför allt i planområdets norra
del.
I planområdets södra del har en damm anlagts som både kommer att tillföra
rekreativa värden och öka den biologiska mångfalden i området.
Biotopskyddsområde
Området berörs av generellt biotopskydd för trädrader inom och i anslutning
till det tidigare anstaltsområdet samt norr om befintliga enbostadshus.
En del av de biotopskyddade träden föreslås fällas eller flyttas. Längs
anstaltsområdets östra gräns föreslås befintliga träd ersättas med nya träd
mellan gång- och cykelbana och körbana. Träden längs de befintliga
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bostadshusen står nära vägen varför en del föreslås flyttas något norrut.
Lunds kommun kommer i samband med granskning av detaljplanen att
lämna in ansökan om dispens för biotopskydd hos Länsstyrelsen.
Mark och grundläggning
Jorden i det undersökta området består av lermorän som har gynnsamma
bärighets- och sättningsegenskaper. Jorden är relativt tät varför vattenyta
(ny damm) bedöms kunna etableras. Byggnader kan grundläggas på
sedvanligt sätt. Källare rekommenderas att utformas som vattentäta
konstruktioner.
Detaljerad undersökning bör göras vid detaljprojektering av bostadshus.
Markradon
De undersökningar som har utförts visar både på lågriskmark och
normalriskmark. Vid normalriskmark ska byggnader utföras radonskyddade.
Vid högriskmark ska byggnader utföras radonsäkrade. Detaljerad
undersökning bör göras vid detaljprojektering av bostadshus.
Markföroreningar
Mark inom det tidigare anstaltsområdet ska enligt planbestämmelse saneras
före startbesked.
Hushållning med naturresurser
Drygt 10 hektar av planområdets totalt 15 är idag produktiv åkermark av
högsta klass (10+). Av dessa överförs cirka 6 hektar varaktigt från
jordbruksproduktion till tätortsområde. Återstående cirka 4 hektar överförs
från jordbruksproduktion till parkmark. Inom parkmarken anläggs en damm
som bland annat kommer att rena och fördröja dräneringsvatten från
jordbruksmarken, och som därmed blir till nytta för brukandet av
omgivande jordbruksmark. Dammen anläggs i en lågpunkt i
jordbrukslandskapet som idag ofta drabbas av översvämning.

Gul: jordbruksmark som föreslås bebyggas
Grönt: jordbruksmark som föreslås bli parkmark

I Lunds kommun är det svårt att hitta exploateringsområden som både kan
erbjuda goda möjligheter till hållbara resor och som inte omfattar
jordbruksmark. Stångby föreslås byggas ut kring ett befintligt
kollektivtrafikstråk med ett befintligt stationsläge, vilket, tillsammans med
cykelavstånd till Lunds centrum, ger goda möjligheter till hållbart resande
och medger ett effektivt utnyttjande av redan utbyggd infrastruktur. Den
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befintliga stationen längs stambanan tillsammans med en förbättrad turtäthet
möjliggör en pendlingstid på max en timme till alla större städer i Skåne och
till Köpenhamn. För att hushålla med den värdefulla marken planeras
utbyggnaden av Stångby med tät och sammanhållen bebyggelse. I
planförslaget har en sammanvägning gjorts mellan Stångbys befintliga
bykaraktär, och kraven på att hushålla med marken genom en hög
exploateringsnivå. Planförslaget har ett högre markutnyttjande än
omgivande befintlig bebyggelse. Stadsbyggnadskontorets bedömer dock att
förslaget håller sig inom ramarna för en karaktär av trädgårds- eller småstad.
Konsekvenserna av utbyggnaden har i den kommuntäckande
översiktsplanen vägts mot de negativa effekterna av ökad pendling från
andra orter, som i många fall också byggts ut på den goda åkermarken.
Avvägningen ledde till att en utbyggnad på god åkermark kan accepteras,
om den förenas med krav på god hushållning med marken. Lunds kommun
bedömer därför att en exploatering i Stångby är motiverad, även om den tar
högt klassad jordbruksmark i anspråk.
Stadsbild/landskapsbild
Stångbys stadsbild kommer att förändras både vad gäller täthet, utbredning
och höjdskala. Planförslaget bygger vidare på Stångbys ursprungliga
bykaraktär med smala gator med lummiga trädgårdar och kvarter, men har
en något större täthet och högre byggnader. Byggnader uppförs till största
delen i två till tre våningar, med inslag av upp till fyra våningar.
Planområdets bebyggelse kommer att synas långt i landskapet och på håll
läsas samman med övriga Stångby. I Stångby utgör sadeltaken en
sammanhållande karaktär för den planerade bebyggelsen och en koppling
till ortens äldre bebyggelse. För att tydligt koppla samman planområdet med
övriga Stångby har bestämmelse om sadeltak införts i planområdets
ytterkanter och mot de större stadsrummen.
Den befintliga trädridån runt det tidigare anstaltsområdet är mycket
karaktärsskapande i landskapet och kommer att bevaras.
Den vida utsikten över det omgivande jordbrukslandskapet utgör en kvalitet
i Stångby. I och med planförslaget flyttas gränsen för utsikten utåt, och
befintlig bebyggelse förlorar delvis den direkta kopplingen till landskapet.
Planstrukturen erbjuder dock många utblickar mot landskapet via gator som
mynnar ut i de omgivande åkrarna. Parken i planområdets södra del ger
möjlighet till promenader med utsikt över jordbrukslandskapet.
Arkeologi
Alla markingrepp kräver tillstånd från länsstyrelsen enligt 2 kap.
Kulturmiljölagen.
Solförhållanden
Den föreslagna bebyggelsens skuggning har studerats. Vårdagjämning 21
mars kl.10,12 och 16 samt sommarsolståndet 21 juni kl. 10, 12 och 16.
Studierna visar att den planerade bebyggelsen inte skuggar befintlig
bebyggelse, eller skapar besvärande skuggningar mellan kvarteren.
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Vårdagjämning, 21/3, kl 10

Sommarsolstånd, 21/6, kl 10

Vårdagjämning, 21/3, kl 12

Sommarsolstånd, 21/6, kl 12

Vårdagjämning, 21/3, kl 16

Sommarsolstånd, 21/6, kl 16

Vindförhållanden
Stångby ligger på slätten och är därmed vindutsatt. Bebyggelsen i det
tidigare anstaltsområdet kommer att skyddas av befintlig trädridå. Den östra
delen av planområdet kantas av bebyggelse som enligt planbestämmelse ska
vara sammanbyggd och som därmed kommer att utgöra ett skydd för
bakomliggande bebyggelse och trädgårdar. Planområdets västra del har en
öppnare bebyggelsestruktur där den yttre bebyggelsen vänder sina gavlar
mot parken och dammen. Här har öppenhet och utsikt för många prioriterats
framför vindskyddande bebyggelse.
Påverkan på intilliggande verksamhet
I direkt anslutning till planområdet ligger fastigheten Vallkärratorn 8:76,
som idag rymmer en professionell musikstudio samt ett mindre stall.
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ÅF har tagit fram ett PM angående eventuell påverkan på musikstudion.
Slutsatsen i detta är att under byggtiden riskerar buller från
byggverksamheten att störa inspelningar i studion. Genom en
aktiv kommunikation mellan ansvarig byggentreprenör och
studioverksamhet, där de tillfällen då särskilt störningskänsliga inspelningar
sker planeras in i byggverksamhetens schema, kan störningsrisken
minimeras. De riktvärden som anges i NFS 2004: 15 avseende risk för skada
eller olägenhet för människors hälsa bedöms kunna uppfyllas.
Då bostadsområdet är klart är risken för störningar till fastigheten låg.
Placeringen av studion i förhållande till omgivningen är gynnsamt. Om
behov av bättre ljudisolering trots allt uppstår bedöms åtgärder kunna
utföras vid fastighetens fasad inklusive tak, vilket ger mycket god
ljudisolering.
Stallet på fastigheten rymmer två boxar för hästar. Idag vistas periodvis två
hästar på fastigheten, exempelvis vid inridning. Hästarna är annars
placerade på en större hästgård. Stallet är placerat i fastighetens sydöstra
hörn (blå rektangel i bild nedan). Gödselhantering sker i en container, oftast
placerad strax norr om stallet (röd prick nedan). Öster om fastigheten
arrenderas ett stycke mark som hage åt hästarna.
Närmsta planerade kvartersmark ligger 30 meter från stallet och 20 meter
från hagen. Placeringen av verksamheten är gynnsam i förhållande till
planerad bebyggelse vad gäller förhärskande vindriktning från sydväst. På
den allmänna platsen mellan närmsta kvartersmark och stall/hage planeras
en trädridå planteras vilket kan minska spridningen av lukt och allergener
ytterligare.

Illustration av stallets och hagens förhållande till närmsta kvartersmark.

Befintlig teknisk försörjning
Befintliga ledningar längs väg 936, bland annat en fjärrvärmeledning, är
kvar i sitt läge. Övriga ledningar inom planområdet kan komma att behöva
flyttas i samband med byggnation.
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Hälsa och säkerhet
Järnvägstrafik
Södra Stambanan är hårt trafikerad. Enligt prognoserna för 2014 uppskattar
Trafikverket att den under ett vardagsmedeldygn kommer att trafikeras av
48 snabbtåg, 80 Öresundståg, 206 Pågatåg och 65 godståg.
Sträckan mellan Lund och Hässleholm är utpekad som en av de första
etapperna för höghastighetståg och måste då kompletteras med ytterligare
spår. Utredningar pågår angående placering av dessa spår, de kan komma att
gå genom eller vid sidan av Stångby. Lunds kommun är väl inbegripen i
Trafikverkets utredning angående höghastighetståg på den aktuella sträckan.
Stadsbyggnadskontoret har låtit ta fram en utredning av konsekvenserna av
det fall höghastighetstågen går igenom Stångby i befintlig spårdragning.
Angående eventuell spårdragning öster om Stångby kommer detta studeras
vidare inom Trafikverkets pågående lokaliseringsutredning, som Lunds
kommun medverkar i.
Planområdet ligger som närmast ca 200 meter från Södra Stambanan som är
rekommenderad färdväg för farligt gods. Planområdet ligger därmed utanför
uppmärksamhetsavstånd enligt ”Bebyggelseplanering och farligt gods Strategi för bebyggelseplanering intill rekommenderade färdvägar för
transport av farligt gods, antagen av byggnadsnämnden 2015-11-19”.
Vägtrafik
Planområdet uppskattas ge upphov till en trafikalstring på ca 1000
fordon/dygn. Biltrafiken inom planområdet bedöms till största del trafikera
huvudgatunätet. Biltrafiken utanför planområdet antas i mycket stor
utsträckning trafikera väg 936 mot/från Lund. Denna trafik kommer i stor
utsträckning att ytterligare belasta korsningen där väg 936 möter Norra
Ringen.
Trafikbuller
Nedanstående riktvärden för buller vid bostäder från spårtrafik och vägar
anges i Trafikbullerförordningen 2015:216 inklusive
förordningsändringarna beslutade den 11 maj 2017.
• Buller bör inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå (Leq) vid en
bostadsbyggnads fasad. Om Leq 60 dBA överskrids bör minst hälften av
bostadsrummen vara vända mot en sida där Leq 55 dBA inte överskrids vid
fasad och där 70 dBA maximal ljudnivå (Lmax) inte överskrids nattetid.
• För en bostad om högst 35 kvm gäller istället att Leq 65 dBA inte bör
överskridas. Inget avsteg medges motsvarande tidigare punkt.
• Buller bör inte överskrida Leq 50 dBA Lmax 70 dBA vid uteplats. Om
Lmax 70 dBA överskrids bör nivån inte överskridas
Planförslaget uppfyller, avseende både planerade och befintliga bostadshus,
kraven i trafikbullerförordningen om buller vid fasad utomhus. I
planområdets västra del, längs väg 936, överskrids riktvärdet för ekvivalent
ljudnivå på uteplatser, bestämmelse om bullerskyddad uteplats har därför i
denna del införts på plankartan.
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Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för skolgård bör de delar av gården som
är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet inte överskrida 50 dBA
ekvivalent ljudnivå. Övriga vistelseytor inom skolgården bör inte
överskrida 55 dBA.
Ljudnivån på skolgården beräknas i bullerutredningen till 53-54 dBA.
Planbestämmelse har därför införts om att minst 20% av skolgården ska ha
högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.
Skolgården kan bullerskyddas med hjälp av byggnad eller plank. Andelen
hårdgjord yta har också betydelse för bullernivån.
Balanseringsprincipen
Enligt KS beslut 15-02-04 ska all kommunal mark (ej jordbruksmark) som
detaljplaneläggs balanseras enligt balanseringsprincipen. Inom planområdet
berörs del av fastigheten Vallkärratorn 8:80.
En stor del av kommunens mark består av åkermark, dock finns det en liten
skogsdunge på en del av fastigheten Vallkärratorn 8:80. Området är en
förvildad trädgård med stor variation på växtlighet, varav flera träd och
buskar är blommande och fruktbärande. Även fältskiktet är varierat med stor
andel blommande arter. Den stora andelen blommande och fruktbärande
växter är positivt för insekter och det senare även för fåglar. Den täta
vegetationen kan ge skydd för många djur.
I balanseringen beslutas att växtlighet sparas i den mån det är möjligt.
Kompensering för borttagen växtlighet görs inom framtida trädgårdar och
bostadsgårdar inom planområdet.
Sociala konsekvenser
God bebyggd miljö
Detaljplanen ger förutsättningar för olika typer av boendeformer,
upplåtelseformer och bostadsstorlekar. Variation av bostäder samt tillgång
till service är viktiga förutsättningar för ett välfungerande och levande
samhälle och bidrar till att skapa en uppväxtmiljö som kan spegla samhället
i stort.
Tillgång till rekreativ miljö
Inom planområdet ryms gröna och rekreativa miljöer som kommer att
tillföra nya värden för hela Stångby. I söder anläggs ett parkområde med
damm och promenadstråk. Den uppväxta trädridån runt det tidigare
anstaltsområdet blir parkmark och på så sätt tillgänglig för alla.
Befolkning och service
Befolkningen kommer att öka i och med utbyggnaden av aktuellt
planområde. Detta medför ökat tryck på allmän service såsom skola, vård
och omsorg. Inom planområdet föreslås en förskola för åtta avdelningar
samt möjlighet till gruppboende. Nya invånare medför även ett ökat
underlag för etablering av verksamheter såsom livsmedelsbutik.
Barnperspektivet
Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn tagits till barns intressen, behov
och situation i enlighet med barnkonventionen.
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Teckning från möte i Stångby

Barn i Stångby ges förutsättningar till en bra uppväxtmiljö med tillgång till
ytor för lek och idrott samt en god tillgång på gröna miljöer i olika storlekar.
Det finns ett befintligt föreningsliv i Stångby idag som ger förutsättningar
för barn och unga att skapa och odla olika intressen. Säkra gång- och
cykelstråk till skola har eftersträvats liksom en god tillgänglighet inom
området. Trafikmiljön utformas för att skapa en trivsam och säker miljö
med hastighetsdämpande åtgärder.
Barn har till viss del medverkat under planprocessen. Tjänstepersoner från
stadsbyggnadskontoret och Tekniska förvaltningen har under planarbetet
varit på plats i Stångby bibliotek en eftermiddag i månaden för att föra en
dialog om ortens utveckling och svara på frågor, både från vuxna och från
barn. Många av besökarna har varit föräldrar och barn som har lånat böcker
i biblioteket och pratat med kommunens tjänstepersoner i samband med
detta. Även på olika event har barnen varit väl representerade.
Konsekvenser för närboende
Den föreslagna bebyggelsen kommer att förändra omgivningen för de
närboende. Dagens utblickar mot landskapet kommer till stor del att ersättas
av utblickar mot ny bebyggelse. Direkt söder om befintliga bostäder föreslås
bebyggelsen regleras till friliggande hus för att ta hänsyn till den karaktär
och rymd som finns kring dessa hus idag. I övrigt medger detaljplanen
relativt tät bebyggelse.
Norr om väg 936 ligger enfamiljshus i två plan. Söder om vägen föreslås i
detaljplanen byggnader i två till tre våningar. Avståndet mellan
byggnaderna kommer att vara över 40 meter och påverkan bedöms bli liten.
Boendemiljön kommer att förändras mest för de som idag bor inom och i
direkt anslutning till planområdet. Bostäderna ligger idag relativt fritt i
landskapet och området har en lantlig karaktär. De befintliga bostäderna
kommer, i och med aktuell detaljplan, att omgärdas av ny bebyggelse och
gator. Den nya bebyggelsen kommer att påverka dagens utblickar och
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boendemiljöns karaktär i stort. Inom området anläggs ny parkmark, invid
dammen och norrut, vilket ger nya och nära möjligheter för rekreation.
Tillgänglighet
Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och
användbarhet för funktionshindrade beaktats.
Bebyggelsestrukturen och den relativt plana marken bedöms generellt
möjliggöra god tillgänglighet till entréer för alla trafikslag. Det finns dock
några områden där det kan krävas extra omsorg avseende tillgänglighet:
Vid höjdsättning av de enskilda tomterna finns det risk, eftersom marken
lutar mot söder, att byggnader i kvarterens södra delar hamnar på en högre
höjd än utanförliggande gata. För dessa tomter införs antingen
placeringsbestämmelse p2, byggnad får uppföras max 4,5 meter från
fastighetsgräns, eller ingen placeringsbestämmelse alls. Båda alternativen
bedöms medge tillräckligt utrymme för eventuell ramp till entré.
I framtagen skyfallsutredning redovisas vilka vattennivåer som kan komma
att uppnås vid ett skyfall. Planbestämmelse har till följd av utredningen
införts för bebyggelse längst i söder och i planens nordöstra del.
Planbestämmelsen är utformad så att bebyggelsen ska klara vattennivåer vid
skyfall utan att ta skada, vilket innebär att bebyggelsen antingen kan utföras
som vattentät konstruktion eller med förhöjt bjälklag. Utifrån den grova
höjdsättning som tagits fram kan man utläsa att förhöjt bjälklag kan behöva
ligga som högst cirka 0,5 meter över gata. Detta gäller i söder invid befintlig
nordsydlig gata. För området gäller att byggnad får uppföras max 4,5 meter
från fastighetsgräns, vilket bedöms vara tillräckligt för att en ramp ska
rymmas vid enbostadshus. Vid flerbostadshus kan entrén göras tillgänglig
med hiss.
Mot väg 936 gäller utfartsförbud från anslutande kvartersmark. Utfart kan
därmed endast ske via områdets inre gator. För bebyggelse längs väg 936
gäller vidare att byggnader ska vara sammanbyggda (som bullerskydd mot
områdets inre) och att huvudbyggnader ska placeras i förgårdslinje 2 meter
från tomtgräns i norr. Entréer ska vara synliga från vägen i norr. Eventuell
ramp kan antingen placeras längs med gatufasaden (tillgänglig bredd 2
meter), i indragen del av huvudbyggnad eller framför komplementbyggnad
som placeras indragen från gata.
Utfartsförbudet norrut medför att bilar behöver angöra från andra håll. Det
föreslås lösas genom gemensamma angöringsgator och parkeringsytor i
kvarterens inre. Ett högsta avstånd om 25 meter från parkering till entré
bedöms kunna uppnås.
Takkupor och frontespiser får uppföras utöver det på plankartan angivna
högsta antalet våningar. Detta kan medföra att våningsantalet ändras och att
hisskrav blir aktuellt.
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Hur kraven på tillgänglighet i 8 kap 4§ (byggnader) och 8 kap 9 § PBL
(tomter) i detalj kommer att tillgodoses avgörs i samband med byggnadsoch markprojekteringen och därmed vid kommande bygglovsprövning.
Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas.
Säkerhet och trygghet
Planutformningen bedöms ge förutsättningar för en god miljö från
trygghets- och säkerhetssynpunkt. Planstrukturen medger öppna gatunät
med god överblick, entréer och fönster ut mot gata och markanvändning
som kan ge en aktiv miljö såväl dag- som kvällstid. Gång- och cykelbanor
inom planområdet går i eller intill gata samt nära bostäder och
verksamheter, vilket förbättrar tryggheten.

Sammanfattande avvägning
Planförslaget möjliggör cirka 320 nya bostäder, ett gruppboende, en
förskola och ett parkområde. Planområdet ligger lantligt men på
cykelavstånd från Lunds centrum och nära spårbunden kollektivtrafik.
Området bedöms ge goda förutsättningar för att skapa bra boendemiljöer.
För boende och verksamma inom och nära planområdet påverkas det
enskilda intresset på olika sätt när omgivningen förändras.
De olika förändringarna och vad de innebär har redogjorts för i avsnittet om
konsekvenser av planens genomförande. De har inte bedömts medföra en
betydande olägenhet på det sätt som avses i 2 kap. 9 § PBL.
Att lösa kommunens bostadsförsörjning är ett allmänt intresse som bland
annat ska vägas mot den pågående planeringen av höghastighetståg mellan
Lund och Hässleholm, vilket också är ett allmänt intresse. Lunds kommun
är väl inbegripen i Trafikverkets utredning angående höghastighetstågen.
Angående eventuell spårdragning öster om Stångby kommer detta studeras
vidare inom Trafikverkets pågående lokaliseringsutredning, som Lunds
kommun medverkar i.
Bostadsförsörjningen ska även vägas mot det allmänna intresset att bevara
högklassad jordbruksmark. Det allmänna intresset att bygga bostäder, för
olika behov, med goda boendekvaliteter och i tillräcklig mängd, ska vägas
mot det allmänna intresset att hushålla med värdefull jordbruksmark. I
samband med att gällande Översiktsplan, ÖP 2010, togs fram gjordes den
sammantagna bedömningen att det allmänna intresset av att bygga nya
bostäder i Stångby väger tyngre än att den jordbruksmark som idag finns
inom planområdet bevaras.
I Översiktsplanen är aktuellt planområde markerat för ny
bostadsbebyggelse, dock först efter år 2030. Planförslaget avviker därmed
från Översiktsplanen avseende när området bör bebyggas. Då behovet av
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nya bostäder idag bedöms vara större än vad kommunen antog när
översiktsplanens etappindelning togs fram, vilket redogörs för i avsnittet om
konsekvenser av planens genomförande, menar stadsbyggnadskontoret att
det är motiverat att medge utbyggnad inom aktuellt område före år 2030.
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