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VAD ÄR EN DETALJPLAN?
En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom kommunen
exempelvis för bostäder, kontor, handel och industri. Detaljplanen får även
reglera placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en
plankarta som är juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver
plankartan. Planbeskrivningen, som inte är juridisk bindande, ska underlätta
förståelsen för plankartans innebörd.
Planprocessen
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva
om ett givet förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska
allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Planprocessen kan
hanteras antingen med standardförfarande eller utökat förfarande. Under
samråd och granskning ges möjlighet för sakägare, myndigheter och andra
berörda att inkomma med synpunkter.
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INLEDNING
Sammanfattning
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse inom
fastigheterna Pilgrimen 2 samt del av Stora Råby 36:22.
Området är tidigare planlagt som verksamhetsområde och för naturmark.
Planförslaget innefattar:
 Nytt bostadsområde bestående av 6 stycken flerbostadshus samt 29
radhus, innehållande ca 150 bostäder.
 Parkmark med öppen dagvattenhantering och gång- och cykelväg.
 Område med odlingslotter
 Gång- och cykelväg öster om Pilgrimsvägen.
PLANDATA
Planområdets area: 35 550 kvm
Antal/BTA bostäder: 150 st/12 100 kvm
Parkmark och område med odlingslotter: 17 670 kvm

Handlingar
Till detaljplanen finns följande handlingar:
 Plankarta med planbestämmelser och illustration
 Planbeskrivning (denna handling)
Övriga handlingar som ligger till grund för förslaget (tillgängliga på
Stadsbyggnadskontoret):
 Översiktlig geoteknisk undersökning 2018-11-15, Geoexperten i
Skåne AB
 Miljöteknisk markundersökning 2018-11-25, Miljöfirman Konsult
Sverige AB
 Bullerutredning Pilgrimen 2 Lund 2019-04-05, ÅF Infrastructure AB
 Granskningsutlåtande avseende yttre trafikbuller 2019-03-21, LN
Akustikmiljö AB
 Pilgrimen 2 siluettstudie 2018-08-15, Gunilla Svensson
arkitektkontor AB
Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.
Planen handläggs med standardförfarande. Standardförfarande tillämpas då
förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens
granskningsyttrande och inte bedöms vara av betydande intresse för
allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Vidare bedöms förslaget till
detaljplan inte medföra betydande miljöpåverkan.
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Medverkande
Planarkitekt: Henrik Nilsson
Biträdande planhandläggare: Jenny Lindström
Biträdande planchef: Maria Milton
Trafikplanerare: Emelie Norén
Lantmätare: Kristin Håkansson
Exploateringsingenjör: Viktor Lindeborg
På uppdrag av Tekniska förvaltningen har en markanvisningstävling
genomförts över planområdet. Planförslaget grundar sig på det vinnande
förslaget i denna markanvisningstävling. Förslaget har tagits fram av LKF
och OBOS tillsammans med Liljewall arkitekter och Gunilla Svensson
arkitektkontor AB.
Plansökande
Tekniska förvaltningen
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
Enligt ÖPL-2010 ska området användas för bebyggelse. Enligt ÖPL-2018
ska området användas för ny blandad bebyggelse.
Detaljplaner

Gällande detaljplan L863.

För området gäller detaljplan L863. Enligt detaljplanen ska området
användas för verksamheter som kontor, icke störande industri eller handel
(ej livsmedel) samt för naturmarksändamål.
Genomförandetiden för gällande detaljplan går ut 2020-08-16.
Bevaringsprogram
Planområdet ingår i bevaringsprogrammet ”Stora Råby och Värpinge”, från
2002. Under rubriken bevaringssynpunkter anges att en by inte är en
husklunga vid en väg, utan ett landskap med åkrar, gårdar, vägar och
gränser. Trots att staden naggat Stora Råby i kanten präglas byn ännu i hög
grad av det odlingslandskap som skapades vid enskiftet 1805. Till byns
värde bidrar läget på den långa södersluttningen ned mot Höje å som ger
överblickbarhet och möjlighet att uppfatta landskapet. Den milsvida utsikten
har också betydande skönhetsvärden. Ur kulturmiljösynpunkt är det
väsentligt att den gamla bytomten även framgent omges av ett fungerande
jordbrukslandskap, att det även norr om byn lämnas ett så stort område att
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det kan brukas rationellt. Utblickarna söderut från Sandbyvägen och från
Norrängavägen är viktiga.
Under rubriken bevaringssynpunkter anges vidare att flera av byggnaderna
på gårdarna har ett självständigt kulturhistoriskt värde, medan andra har sin
största betydelse i att de markerar ett gammalt gårdsläge, och det är mot den
bakgrunden flera av de friliggande gårdarna har markerats som miljömässigt
värdefulla. För att bevara karaktären av gårdar är det viktigt att även
ekonomibyggnaderna bibehålls. Skall dessa kunna säkras på sikt krävs det
dock i flera fall att de ges nya funktioner, vilket kan medföra större eller
mindre ingrepp.

––––
Karta ur bevaringsprogrammet ”Stora Råby och Värpinge”. På kartan har
lottindelningen enligt l805 års skifte markerats. Läget för planområdet är markerat
med röd cirkel.

Dagvatten
Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram en dagvattenplan
för Lunds kommun antagen av kommunfullmäktige 2018-03-22.
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I stort sett allt dagvatten i Lunds kommun rinner till Höje å och Kävlingeån via
dagvattenledningar, diken och små vattendrag. Enligt Vattenmyndighetens
beslut om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för ytvatten har Höje å
dålig ekologisk status med kravet att uppnå god ekologisk status 2027. De olika
vattendragen i Lunds kommun som fungerar som dagvattenrecipienter har
klassificerats efter hur stort flöde och vilka mängder av närsalter och
föroreningar recipienterna kan tåla/ta emot beroende på deras speciella
förutsättningar. I dagvattenstrategin redovisas klassificering av de olika
recipienternas känslighet. Planområdet ingår i avrinningsområdet Höje å.
Riksintressen för kommunikationer
Dalbyvägen utgör riksintresseområde för kommunikationer (väg) enligt 3
kap 6§ miljöbalken.
Plandata och markägoförhållanden

Flygfoto med planområdet markerat i rött.

Planområdet omfattar fastigheterna Pilgrimen 2 och del av Stora Råby
36:22. Fastigheterna ägs av Lunds kommun.
Befintlig landskapsbild och markanvändning

Foto från 2017 över planområdet mot söder.
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Foto från 2017 över planområdet mot norr.

Området har varit åkermark som tagits ur bruk i samband med att området
planlades som verksamhetsområde. Området är idag obebyggt och
innehåller upplag av jordmassor. Marken sluttar mot söder vilket ger vida
utblickar över det öppna jordbrukslandskapet i söder och öster. I väster
ligger radhus och villabebyggelse i två våningar. Bakom trädridåerna norr
om Dalbyvägen ligger Linero centrum och flerbostadshus i 3-15 våningar.
Historik
Området har sedan länge utgjort odlingsmark tillhörande Stora Råby.
Sedan åtminstone 1600-talet har marken i Stora Råby varit fördelad på 26
nummer. År 1805 enskiftades Stora Råby, och gårdarna fick sina
kringspridda lotter samlade i en ägoplan, som gavs en så regelbunden form
som möjligt. Vid skiftet försvann flera av de mindre markvägarna. De större
vägarna rätades ut, och skulle om möjligt läggas i ägogränser. Byavägen
förlängdes rakt österut tills den träffade Dalbyvägen. Prästavägen, som ska
ha lagts ut 1814 och redan från början kallats Prästavägen, drogs från
byplatsen rakt norrut upp till Dalbyvägen, för att man den vägen skulle ta
sig in till staden.
Den vanligaste orsaken till ägosplittring var arvskiften. Stora Råby 9 (se
karta från bevaringsprogrammet ovan) var 1817 uppdelat i tre delar när
ägaren till den minsta delen uppförde ett torp på sin lott. Genom arv har
lotten ytterligare delats upp och ute på fälten ligger nu en klunga med fem
hus, alla utom ett uppfört av ättlingar till den ursprungliga lottinnehavaren.
Den östra halvan av nr 9 delades vid ett arvskifte 1841.
I samband med att gällande detaljplan togs fram (planen vann laga kraft
2010) planlades det aktuella planområdet för verksamheter av icke störande
karaktär samt för naturmark.

9 (40)

ANTAGANDEHANDLING
PLANBESKRIVNING
2019-09-06

1281K-P263
PÄ 22/2017

Flygfoto från 1978 med planområdet markerat i rött.

Kulturmiljö
Arkeologi
Den planerade exploateringen berör inga kända fornlämningar.
Service
Kommersiell service
Närmaste stadsdelscentrum är Linero som ligger ca 200 meter norr om
planområdet. Där finns bl.a. livsmedelsaffär, folktandvård, apotek, gym,
frisör, restaurang och skönhetssalong.
Allmän service
Linero stadsdelscentrum innehåller bl.a. kyrka, bibliotek och vårdcentral.
Skolor och förskolor finns dels på Linero samt dels i det nya
bostadsområdet Södra Råbylund som planområdet är en del av.

10 (40)

ANTAGANDEHANDLING
PLANBESKRIVNING
2019-09-06

1281K-P263
PÄ 22/2017

Trafik

Befintlig och planerad trafik i anslutning till planområdet.

För gående och cyklister finns en koppling under Dalbyvägen till
huvudcykelstråket som sträcker sig längs med Dalbyvägen in till centrala
Lund. I parkområdet söder om de föreslagna bostäderna finns planer för en
fortsättning på den gång- och cykelbana som sträcker sig bort till Råbysjön.
Det finns även flera andra gång- och cykelbanor i östvästlig riktning genom
Råbylund.
Väster om planområdet på Pilgrimsvägen finns busshållplats som trafikeras
av stadsbusslinje 5 Råbylund – Lund C – Nova. På Dalbyvägen finns
busshållplats för regionbusstrafik. Hållplatsen nås via gång- och cykeltunnel
under Dalbyvägen.
Planområdet angränsar till Dalbyvägen och Pilgrimsvägen. Dalbyvägen
trafikeras av ca 12000 fordon/dag, varav ca 8% tung trafik. Gällande
hastighetbegränsning är 70 km/h. Det finns inga uppmätta fordonsflöden på
Pilgrimsvägen. Hastighetsbegränsningen är 40 km/h. Korsningen
Dalbyvägen – Pilgrimsvägen är signalreglerad.
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Natur
Topografi
Planområdet lutar kraftigt åt söder och har en höjdskillnad på mer än 7
meter från Dalbyvägen i norr till planområdets södra del.
Natur, park och vegetation
Planområdet utgör idag f.d. jordbruksmark som i väntan på omvandling till
verksamhetsområde och naturmark tagits i anspråk som jordupplag.
Området innehåller i dagsläget ingen värdefull vegetation.
Geotekniska förhållanden
En översiktlig geoteknisk undersökning har genomförts för planområdet.
Området har använts som åkermark. Jordlagren utgörs överst av sandig
lermorän till djup mellan 0,8 och över 3,0 m med de mindre tjocklekarna i
den östra och södra delen av området. På något ställe överlagras lermoränen
av 0,2 m "kvarlämnad" matjord. Lermoränen underlagras av 0,2-0,6 m sand
och ställvis grusig sand följt av sandig lerig morän på större djup. Moränen
kan förväntas sträcka sig till stort djup. Lermoränen och moränen tillhör
materialtyp 4B och tjälfarlighetsklass 3 enligt klassificering i anläggnings
AMA. Sanden tillhör motsvarande typ 2 och klass 1.
Jordlagren vilar på berggrund bestående av sandsten och lersten. Enligt
jordartskartan ligger bergytan på nivåer kring -10 vilket motsvarar ett djup
av ca 40-45 m.
Vattenytor har uppmätts på 1,2 - 2,4 meters djup inom området.
De förekommande sandskikten mellan lermoränen och moränen kan
förväntas vara vattenförande beroende på årstid och nederbördsintensitet.
Förekommande lermorän har hög kapillär stighöjd och starkt fukthållande
förmåga.
Markföroreningar
I samband med den miljötekniska undersökning som genomfördes för
planområdet konstaterades att inga föroreningar påvisades i ytlig jord,
fyllning, misstänkt fyllning eller upplag.
Baserat på utförd undersökning anses marken ej vara förorenad.
Markradon
Enligt de radonmätningar som genomförts klassificeras planområdet som
normalriskområde. (Normalriskmark 10-50 kBq/m3).
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.
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Teknisk försörjning
Ledningsnät för dagvatten, vatten och spillvatten, energiförsörjning och
kommunikation är i huvudsak placerat i de närliggande gatorna men löper
också genom områdets norra och västra delar samt genom områdets mitt.
Ledningsstråken genom området är i gällande detaljplan L863 säkerställda
med planbestämmelse. Kraftringen är ledningshavare för
fjärrvärmeledningarna. VA Syd är ledningshavare för vatten-, spill och
dagvattenledningarna.
PLANFÖRSLAG
Planens syfte
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse inom
fastigheterna Pilgrimen 2 samt del av Stora Råby 36:22.
Övergripande karaktär och disposition
Planförslaget innefattar:
 Nytt bostadsområde bestående av 6 stycken flerbostadshus samt 29
radhus, innehållande ca 150 bostäder.
 Parkmark med öppen dagvattenhantering och gång- och cykelväg.
 Område med odlingslotter
 Gång- och cykelväg öster om Pilgrimsvägen.

Illustration

Förslaget innebär att högre flerbostadshus (4-5 våningar) placeras mot
Dalbyvägen. Byggnaderna ger området skydd mot trafikbuller och ger
staden en stadsmässig entré åt öster. Innanför kanten av högre hus placeras
13 (40)

ANTAGANDEHANDLING
PLANBESKRIVNING
2019-09-06

1281K-P263
PÄ 22/2017

radhus i två och tre våningar. Dessa ansluter i skala och struktur till de
befintliga bostadsområdena i väster och innebär ett lågmält möte mellan
bebyggelsen och jordbrukslandskapet i söder.
Förslaget följer den befintliga topografin som bildar tre naturliga platåer.
I norr förläggs en gemensam markparkering delvis i slänten och förses med
sedumtak. Tanken är att zonen närmast Dalbyvägen ska fungera som en
stadsmässig grön entré och förses med mycket vegetation. Husen är
indragna från vägen för att klara det riskavstånd som gäller beträffande
farligt gods på Dalbyvägen utan att behöva använda några riskreducerande
åtgärder.
I söder föreslås en u-formad gata på kvartersmark som ger
angöringsmöjligheter till radhusen. Längs gatan föreslås även större delen
av bostädernas parkeringsplatser att förläggas.
Områdets inre planeras med stort inslag av grönska där vistelseytor och
lekytor synliggörs inom hela området.
Markanvändning och gestaltning

Modellbild från nordost över området, framtagen av Gunilla Svensson arkitektkontor
AB.

Bostadsbebyggelse
Samtliga byggnader kommer att användas för bostadsändamål.
Flerbostadshusen i norr planeras innehålla ca 105 lägenheter.
Husen föreslås uppföras i fyra och fem våningar och förses med sadeltak
som knyter an till övrig bebyggelse i Södra Råbylund. För att husen ska ge
ett robust intryck föreslås de uppföras i tegel med mönstermurning. Entréer
ska göras genomgående för att ge god kontakt mellan parkeringsgatan i norr
och den gemensamma gården i söder. Tanken är att lägenheterna görs
genomgående eller placeras mot den bullerskyddade gårdssidan med
möjlighet till utsikt över slätten i söder.
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Radhusen i söder planeras innehålla ca 50 lägenheter.
Husen föreslås uppföras i två och tre våningar och ansluter i skala till
radhus- och villabebyggelsen i väster. Liksom flerbostadshusen förses
dessa med sadeltak. Radhusen föreslås uppföras med träfasader i jordtoner.
Tanken är att tvåvåningshusen ska innehålla en bostad och trevåningshusen
två bostäder i form av en marklägenhet och en etagelägenhet en trappa upp.
Samtliga lägenheter föreslås få uteplatser mot söder, antingen som balkong
eller uteplats i markplan.
Med planbestämmelse regleras följande för bebyggelsen:
B – Bostäder.
Bostadsändamålet är huvudändamålet för den nya bebyggelsen.
IV – Högsta antal våningar. Takkupor och frontespiser får uppföras utan att
inverka på beräkningen av våningsantalet.
Eftersom byggnaderna inte är del av en kvartersstruktur regleras endast
våningsantal och inte exakta byggnadshöjder för huvudbyggnaderna.
Våningshöjden per våning med bostadsändamål är ca 2,6-3,0 meter.
II-III – Högsta antal våningar, alla ska vara representerade. Takkupor och
frontespiser får uppföras utan att inverka på beräkningen av våningsantalet.
Eftersom byggnaderna inte är del av en kvartersstruktur regleras endast
våningsantal och inte exakta byggnadshöjder för huvudbyggnaderna.
Våningshöjden per våning med bostadsändamål är ca 2,6-3,0 meter.
Bestämmelsen är avsedd att åstadkomma en variation i höjderna hos
bebyggelsen.

– Högsta byggnadshöjd.
För att komplementbebyggelsen i området ska hålla en lågmäld skala
regleras en högsta byggnadshöjd för denna typ av bebyggelse.
e120 – Största byggnadsarea i kvadratmeter. Öppna balkonger får uppföras
utan att inräknas i byggnadsarean.
Avsikten är att möjliggöra mindre utbyggnader för t.ex. entréer i den zon
som i huvudsak är avsedd att fungera som förgårdsmark till radhusen.
f1 – Huvudbyggnad ska förses med sadeltak med en minsta taklutning på 22
grader.
Avsikten är att utformningen av taken på den nya bebyggelsen ska ansluta
till utformningen av bebyggelsen i omgivningen, såväl som i den anslutande
bebyggelsen i Södra Råbylund som bebyggelsen i det omgivande
jordbrukslandskapet.
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– Marken får inte förses med byggnad. Balkonger, burspråk
och skärmtak får skjuta ut över mark, dock ej inom område som ska vara
tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar (markerad med u). Murar
och dylikt får uppföras.
– På marken får endast komplementbyggnader placeras.
Balkonger, burspråk och skärmtak får skjuta ut över mark. Murar och dylikt
får uppföras.
Avsikten med ovanstående bestämmelser är att säkerställa att den föreslagna
bebyggelsestrukturen blir så som den redovisas på illustrationsplanen. De
nya byggnadernas föreslagna placeringar och volymer har arbetats fram för
att samspela väl med varandra och omgivningen och samtidigt anpassats
efter områdets topografi.
Planbestämmelserna reglerar inte val av material och färger för den nya
bebyggelsen. I samband med planarbetet har det dock tagits fram
gestaltningsprinciper för respektive byggnadstyp. Dessa är inte bindande
men tanken är att de ska fungera som vägledning i samband med
bygglovhanteringen för den nya bebyggelsen.
Flerbostadshusen avses utföras i variationsrika röda och bruna tegelsorter.
Murningen är avsedd att ha inslag av mönster i form av in- och utskjutande
stenar. Taket avses täckas med taktegel som matchar fasaderna och föreslås
möta ytterväggarna i en vackert detaljerad takfot.

Inspirationsbilder för tegelhusen ur gestaltningsprogrammet.

Radhusen avses utföras med träfasader (i huvudsak stående träpanel) som
lämnas obehandlade, eller färgsätts i traditionella kulörer, exempelvis med
slamfärg. Byggnadernas tak föreslås göras i ljus plåt, balkongerna avses
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göras i en lätt stålkonstruktion med räcken i stål eller trä som möjliggör
klängväxter.

Inspirationsbilder för trähusen ur gestaltningsprogrammet.

Föreslagen bebyggelsetäthet (nettoexploateringstal) inom planområdet är
0,63. Exploateringstalet är den totala bruttoarean BTA, exklusive garage,
källare och förråd, inom föreslagen kvartersmark samt halva omgivande,
trafikförsörjande gata. Förslaget innehåller ca 150 lägenheter.
Platsbildningar, gårdar och grönstruktur
Ambitionen är att skapa ett område som med sin struktur och ett stort inslag
av grönska ska öppna upp sig mot och flätas samman med parkområdet i
sydost.
Parkeringen till flerbostadshusen föreslås därför förses med trädplantering,
parkeringsplatser med gräsarmering samt parkeringsplatser försedda med
gröna tak.
Väster om flerbostadshusen föreslås ett stadsmässigt mindre torg som
fungerar som entré till flerbostadshusområdet. Den gemensamma
innergården avses indelas i flera olika rum för att ge ett varierat innehåll.
Gården föreslås ha trädplanteringar. Miljöhus, förråd m.m. föreslås ha
sedumtak eller liknande.
Den föreslagna strukturen gör det möjligt att röra sig i såväl nord-sydlig
som öst-västlig riktning genom området. Små gångar avses binda samman
området och integrera dess olika delar. Flera små gemensamma platser
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planeras för att erbjuda en variation av funktioner och främja möten mellan
de boende. Dessa platser planeras i såväl flerbostadshusdelen som
radhusdelen.
Lägenheterna i radhusen planeras med små uteplatser, balkonger eller
markterasser, för att ge plats åt gemensamma gårdsytor. De gemensamma
gårdsytorna och den u-formade gatan föreslås ha trädplantering.
För att åstadkomma den gröna miljö som eftersträvas regleras följande med
planbestämmelser:
n1 - Trädplantering ska finnas.
n2 - Trädallé ska planteras längs gata.
f2 – Komplementbyggnader ska förses med sedumtak eller liknande.

Inspirationsbilder för markbehandlingen i området, ur gestaltningsprogrammet.

Park och odlingslotter
Landskapet söder om Dalbyvägen sluttar mot söder och de vida utblickarna
över det öppna jordbrukslandskapet är en stor kvalitet. Grönområdet söder
om bostadsområdet som i gällande detaljplan är utlagt som naturmark ges i
planförslaget bestämmelserna PARK – anlagd park och L-odlingslotter.
Tanken är liksom tidigare att området ska användas för rekreation och för
fördröjning av dagvatten i ett system av dammar och översvämningsytor.
Förändringen från naturmark till parkmark och odlingslotter innebär dock
möjlighet till en mer ordnad gestaltning av grönområdet. Odlingslotterna
möjliggörs i sydöstra delen av grönområdet. Odlingsområdet är ca 6000
kvadratmeter stort och beräknas kunna innehålla 50-60 odlingslotter.
Odlingslotterna ska uppföras som en naturlig del av parken, utan inhägnader
så att de inte upplevs som privatiserande. Inom odlingsområdet möjliggörs
bebyggelse på totalt 25 kvadratmeter med en högsta byggnadshöjd på 2,2
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meter. Tanken är att byggrätten ska användas till en eller flera gemensamma
redskaps- och servicebodar för området. Mindre växthus på högst 6
kvadratmeter och en högsta totalhöjd på 2,2 meter är bygglovsbefriade inom
området. Kolonistugor eller annan bebyggelse är inte tillåtet.
Odlingsområdet kommer att ägas av Lunds kommun och kommer att
omfattas av ordningsregler och miljöpolicy för odlingslotter i Lunds
kommun.
Befintlig serviceväg till pumpstationen öster om området kommer att finnas
kvar på parkmarken. Dess läge kan dock komma att ändras då parken
anläggs. Servicetrafiken kan förläggas på gång-och cykelväg i parken.
Trafik

Föreslagen vägdragning i och i anslutning till planområdet

Gång- och cykeltrafik
Den u-formade kvartersgatan planeras att utföras med gångbanor på båda
sidorna medan cykling sker i blandtrafik i körbanan. Radhusens parkering
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löses med kantstensparkering längs gatan. Gatan föreslås förses med
trädplantering.
En ny gång- och cykelväg i nordsydlig riktning föreslås öster om
Pilgrimsvägen.
Gång- och cykelbanorna i området ska utformas i enlighet med Lunds
kommuns cykelpolicy.
Passager över Pilgrimsvägen föreslås placeras så att de kopplas samman
med befintliga gång- och cykelvägar som löper vidare västerut i Södra
Råbylund.
Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken förändras inte genom detta planförslag.
Biltrafik
Den u-formade gatan i området kommer att ha start och slut på
Pilgrimsvägen. Större delen av radhusens parkeringsplatser föreslås
anläggas som kantstensparkering på båda sidorna av gatan. Gatan kommer i
huvudsak att användas för angöringstrafik till bostäderna längs gatan och
hastigheterna kommer att vara mycket låga. Av denna anledning görs
körbanan relativt smal (4 meter).

Gatusektion över u-formade kvartersgatan. Gatan förses med
kantstensparkering/trädplantering samt gångbana på ömse sidor.

Norr om flerfamiljshusen föreslås en gata på kvartersmark som kopplar
flerfamiljshusens parkeringsplatser till Pilgrimsvägen och är körväg för bilar
för sophantering.
Eventuell angöringstrafik till odlingslotterna föreslås gå med infart via
Pilgrimsvägen.
Parkering
Gällande parkeringsnorm ska tillämpas.
Vid flerfamiljshusen planeras parkering tvärgående längs kvartersgatan.
Parkeringsplatserna närmast Dalbyvägen föreslås förläggas delvis i slänten
och förses med sedumtak. Parkeringsplatserna närmast flerfamiljshusen
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föreslås utföras med armerat gräs. Cykelparkering placeras i närhet till
respektive bostadshus entréer.

Inspirationsbilder för flerbostadshusens parkeringsplatser som placeras i slänten
mot Dalbyvägen och förses med sedumtak.

Sektion som visar hur flerbostadshusens parkeringsplatser placeras i förhållande
till Dalbyvägens vägområde.

I södra delen av området anläggs de flesta bilparkeringarna som
kantstensparkering längs den u-formade gatan. Övriga parkeringsplatser
placeras i respektive hus. Cykelparkering föreslås delvis i anslutning till
varje lägenhet och delvis i gemensamma lösningar på kvartersmarken.
Som övriga områden med odlingslotter i Lunds kommun planeras området
med odlingslotter att genomföras utan parkering.
Störningsskydd
Genomförd bullerutredning visar att riktvärden för trafikbuller överskrids
för de bostäder som föreslås mot Dalbyvägen.
Med planbestämmelse regleras att:
”m - I de lägen där bullernivåer överstiger 60 dBA ekvivalent ljudnivå ska
minst hälften av bostadsrummen i en bostad större än 35 kvm ha tillgång till
en sida med bullernivåer som är högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad.
Mindre lägenheter om högst 35 kvm kan byggas där upp till 65 dBA
ekvivalent ljudnivå erhålls vid fasad. Minst en gemensam uteplats per
fastighet ska lokaliseras mot en sida med högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå
och högst 70 dBA maximal ljudnivå.”
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Teknisk försörjning
Energiförsörjning, el, tele och bredband
Föreslagen bebyggelse kan anslutas till befintliga system för värme-, el, tele
och bredband. Befintliga fjärrvärmeledningar och vattenledningar passerar
genom planområdet. Plats för dessa och andra allmänna ledningar säkras
med planbestämmelse i områdets norras del, i områdets mitt samt längs i
den u-formade gatan med planbestämmelse om u-område (u – marken ska
vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar).
För att undvika skador på ledningarna är det är viktigt att samråd sker med
berörda ledningshavare i samband med trädplantering och uppförande av
exempelvis murar inom u-områden.
Befintlig nätstation i området kommer att flyttas söderut. Byggrätt för denna
samt ytterligare en nätstation i områdets nordvästra del säkerställs på
plankartan (E – Tekniska anläggningar).
Vatten-, spill- och dagvattenhantering
Tillkommande bebyggelse kan anslutas till befintliga system för vatten- och
spillvattenhantering.
Området ligger inom verksamhetsområde för VA.
Planområdet utgör en del av Södra Råbylund. Dagvattenhanteringen för hela
Södra Råbylund är utformad med ett fördröjande dagvattensystem med
öppna diken och dammar framför allt på natur- och parkmarken i söder.
Dagvatten från kvartersmark för bostäder förs i konventionella system till
det öppna dagvattensystemet på allmän platsmark.
Under hösten 2005 togs ”Dagvattenutredning för Linero – Norränga och
Råbylund” fram av Ramböll Sverige AB i samband med arbetet med
fördjupning av översiktsplanen för Linero – Norränga – Stora Råby.
I och med detaljplanearbetet för Södra Råbylund etapp II (detaljplan P59)
tog Ramböll fram en utvidgad dagvattenutredning samt en förprojektering
av Råbysjön.
Den utvidgade dagvattenutredningen delades in i två skeden som redovisas i
separata PM. PM 1 redovisar konsekvenserna av ett 50-års och ett 100årsregn för Råbysjön och dess recipient ner till Höjeå samt förslag på
åtgärder uppströms Råbysjön, i Råbylund, Linero-Norränga och en del av
Östra Torn samt nedströms mot Höjeå.
PM 2 redovisar Råbysjöns utbredning och höjdförhållanden till intilliggande
befintlig och planerad bebyggelse.
Slutsatserna i dessa PM beskrivs kortfattat nedan:
”Med föreslagen utformning av Råbysjön är magasinsvolymen så stor att för
samtliga regn med återkomsttid upp till 100 år blir utflödet till det
kulverterade Råbydiket mindre än med dagens system.
Råbysjön kommer att ta emot dagvatten från bostadsområdena Södra
Råbylund och på sikt från utbyggnadsområdet Norränga nordöst om
planområdet. En mindre del av dagvattnet kommer att komma från
jordbruksmark nordöst om det planerade området Norränga. Dalbyvägens
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vägdagvatten leds däremot direkt till det kommunala ledningsnätet utan att
passera Råbysjön.

Principiell plan för dagvattenstråken i Linero / Norränga och Råbylund
Från Rambölls utredning 2005

Dagvatten från bostadsområdena är i allmänhet inte förorenade och kräver
inte särskild rening. Enligt Trafikverket rekommenderas rening av
vägdagvatten om trafikmängden är 10 000 fordon per dag eller mer. Enligt
tidigare prognoser avseende trafikmängder är den beräknade trafiken inom
bostadsområdena Södra Råbylund och Norränga inte så hög att det finns
särskilda skäl att rena vägdagvattnet.
Dagvattnet från jordbruksmark har ofta högt näringsinnehåll och kan
medföra risk för algtillväxt och syrebrist, om det släpps ut direkt i
dagvattendammen. Det finns goda möjligheter att rena dagvattnet från
jorbruksmarken innan det når Råbysjön eftersom dagvatten släpps ut i de
planerade öppna dagvattenstråken högre upp i systemet.
Bedömningen har gjorts att dagvattnet som kommer till Råbysjön inte
behöver någon särskild rening. Dagvattnet bedöms vara mindre förorenat,
vilket Råbysjön kommer att vara konstruerad för att hantera.
Råbysjön planeras för att fördröja dagvatten upp till 100-års regn. När 100årsnivån är nådd vid Råbysjön kommer vattnet att tippa över dämmet söder
om fastigheten Stora Råby 36:19. På östra sidan finns några ytor där
uppdämning kan tillåtas, men sedan måste det kunna rinna vidare söderut
för att skador på intilliggande bebyggelse ska kunna undvikas.
Den östra sidan ska därför höjdsättas så att det klarar katastrofnederbörd,
(regn eller snöavsmältning med längre återkomsttid än 100 år).”
Förändringen av det aktuella området från verksamhetsområde till
bostadsområde är positivt ur dagvattensynpunkt, då detta innebär mindre
mängd hårdgjorda ytor inom området.
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Renhållning
Sophantering och källsortering föreslås lösas med miljöhus alternativt
underjordiska system (UVS) på kvartersmark. Miljöhusen/UVS till
radhusen kan placeras i anslutning till den u-formade gatan.
Miljöhusen/UVS till flerbostadshusen kan placeras i anslutning till
parkeringsytorna norr om området. På så sätt möjliggörs tillkomst för
renhållningsverkets fordon.
Höjdsättning/topografi

Sektion som visar hur området planeras utformas så att det följer den befintliga
topografin.

Området föreslås utformas så att det följer den befintliga topografin, som
bildar tre naturliga platåer. På den högsta platån, närmast Dalbyvägen,
placeras flerbostadshusen och huvuddelen av dess utemiljö. Platån ligger
nedsänkt från Dalbyvägen och höjdskillnaden föreslås bl.a. nyttjas till att
förlägga parkeringsplatser som ligger delvis ingrävda i vallen under gröna
tak.
På de två andra platåerna placeras radhusen. Nivåskillnaderna innebär att
området kommer att förses med trappor samt ramper för att så långt möjligt
efterleva tillgänglighetskraven.
Höjdsättningen inom området behöver säkerställa rinnvägar genom
området så att vatten inte blir instängt och orsakar skador vid skyfall.
Räddning
Området ligger inom normal insatstid, det vill säga under 10 minuter.
Uppställningsplatser för räddningstjänstens finns i form på kvartersgatorna
så att avståndet till byggnadernas angreppspunkter (entréerna) understiger
50 meter. Utrymning för flerbostadshusen planeras att kunna ske utan
räddningstjänstens medverkan genom trapphus i utförande Tr2.
Brandvattenförsörjning behöver anordnas inom området. Brandposter ska
placeras så att avståndet mellan brandpost och uppställningsplats för
släckbil understiger 75 meter. Tillgången till brandvatten ska vara
säkerställd senast i byggskedet.
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GENOMFÖRANDE
Organisatoriska åtgärder
Genomförandetid
Planen har en genomförandetid på 5 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 är huvudman för allmänna platser inom planområdet.
Avtal
Markanvisningsavtal har träffats med exploatörerna (LKF och OBOS).
Under giltighetstiden för markanvisningsavtalet har exploatörerna rätt att
ensamt förhandla med kommunen om exploatering och förvärv av
kvartersmarken inom detaljplanen. Avsikten är att markanvisningsavtalet
ska leda till tecknande av köpekontrakt efter det att detaljplanen vunnit laga
kraft.
Under Genomförande, tekniska och ekonomiska åtgärder beskrivs följande
översiktligt:
-

Kostnadsfördelning och ansvar för anslutningar av ledningar från
ledningsdragande verk.
Åtgärder inom allmän plats (som utförs och finansieras av kommunen).
Åtgärder inom kvartersmark (som utförs och finansieras av
exploatörerna).

Tekniska och ekonomiska åtgärder
Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av allmänna
anläggningar
Ledningsanslutningar m.m.
- Området ska anslutas till allmän vatten- och avloppsanläggning.
Anläggningsavgift för vatten och avlopp utgår enligt gällande taxa för
VA Syds allmänna vatten- och avloppsanläggning. VA Syd debiterar
exploatörerna anläggningsavgiften.
- Exploatörerna bekostar anslutningsavgifter för el, fjärrvärme, fiber,
telefoni med mera enligt gällande taxor hos respektive ledningsdragande
verk.
- Lunds kommun bekostar flytt av befintliga ledningar som måste ske till
följd av genomförandet av detaljplanen. Ledningar som inte kan ligga
kvar i kvartersmark med servitut- eller ledningsrätt kommer flyttas till
allmän platsmark.
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Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar anläggs:
- Parkmark med öppen dagvattenhantering, gång- och cykelvägar öster om
bebyggelsen ska anläggas och finansieras av kommunen.
- Inom/ i anslutning till parken möjliggörs för anläggande av ett
odlingslottsområde, cirka 6 000 kvm. Eventuell angöringstrafik till
odlingslotterna föreslås gå med infart via Pilgrimsvägen.
Odlingsområdet anläggs och finansieras av kommunen.
- Ny gång- och cykelväg i nordsydlig riktning föreslås utmed
Pilgrimsvägen. Anläggs och finansieras av kommunen.
Intäkter:
Investeringar i allmän platsmark bedöms kunna täckas av kommunens
intäkter från markförsäljningar.
Anläggningar inom kvartersmark:
- För angöring till radhusen föreslås en u-formad gata inom kvartersmark.
Sektionen föreslås med relativt smal körbana, kantstensparkering och
trädplantering. Kvartersgatan genomförs och finansieras av exploatören
för radhusen.
- Norr om flerfamiljshusen föreslås en gata på kvartersmark som kopplar
flerfamiljshusens parkeringsplatser till Pilgrimsvägen och är körväg för
bilar för sophantering. Kvartersgatan genomförs och finansieras av
exploatören för flerfamiljshusen.
Inlösen, ersättning
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har
fastighetsägare rätt till ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte
utnyttjas.
Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildningsåtgärder
Mark inom planområdet är utlagd som kvartersmark för bostadsändamål,
odlingslotter och teknisk anläggning samt allmän platsmark (gata och park).
Mark som utgörs av allmän gata och park ska samlas in den kommunägda
fastigheten Stora Råby 36:22. De allmänna platsmark-områden som inte
idag tillhör Stora Råby 36:22 ska överföras hit genom fastighetsreglering,
figur a-b på kartskiss nedan.
Överföring av mark för bostadsändamål från Stora Råby 36:22 utgörs av fig.
1-2 på kartskissen.
Nya fastigheter som bildas genom avstyckning är enligt kartskissen
markerade som A-D.
När detaljplanen genomförts genom avstyckning och fastighetsreglering
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 kvarter A i
lämpliga fastigheter för bostadsändamål.
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Kartbild över fastighetsrättsliga åtgärder
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Tabell över fastighetsrättsliga åtgärder

Rättigheter
Rätt att framdra ledningar inom planområdets kvartersmark kan regleras
med ledningsrätt endast inom u-område alternativt inom allmän platsmark.
Prövas i enlighet med Ledningsrättslagen (1973:1144).
Flera ledningsrätter gäller inom planområdet. Ledningsrätterna 1281K21667.1-2 gäller delvis inom område som i detaljplanen är utlagt för
kvartersmark odlingslotter. Någon ledning har inte lagts ned i det aktuella
läget. Ledningsrätten bör upphävas genom omprövning i sträckningen.
Avtalsservitutet 1281IM-13/16041.1 (parkering) gäller till förmån för
Bursan 1 och belastar Pilgrimen 2. Detta avtalsservitut avses tas bort innan
detaljplanen vinner laga kraft. Ledningsrätter och officialservitut som berörs
av detaljplaneförslaget fortsätter att gälla oförändrat vid fastighetsreglering.
Om ledningar flyttas ska ledningsrätter omprövas och servitut ändras. De
avtalsrättigheter och nyttjanderätter som berörs av detaljplanen kan
förordnas att fortsätta gälla efter genomförd fastighetsreglering.
Om avstyckning genomförs så att behov uppstår av att använda
kvartersvägar, VA-ledningar och andra anläggningar gemensamt av flera
fastigheter kan inrättande av ny gemensamhetsanläggning prövas i
lantmäteriförrättning i enlighet med anläggningslagen (1973:1149).
Ansökan om fastighetsbildning m. m.
Det ankommer på Lunds kommun och berörda fastighetsägare att hos
Lantmäterimyndigheten i Lund ansöka om erforderlig fastighetsbildning.
Med ansökan följer lantmäterikostnader samt eventuell skyldighet att utge
ersättning för mark eller utrymme för rättighet. Lantmäterikostnader åläggs
den som har nytta av respektive åtgärd alternativt annan enligt
överenskommelse.
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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. Bedömning är gjord i utförd
miljöbedömning av betydande miljöpåverkan. Behovet av miljöhänsyn vid
genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en miljöbedömning
enligt 6 kap miljöbalken.
Vid den undersökning av miljöbedömning som utförts har följande
ställningstagande gjorts:
Den förändrade användningen av marken från verksamhetsområde till
bostadsområde bedöms inte ge några negativa effekter på miljön, hälsan
eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser.
Att marken tas i anspråk för bebyggelse är prövat i samband med gällande
detaljplan som vann laga kraft 2010.
Det föreslås därför inte att göras en formell miljöbedömning enligt
miljöbalken. Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen
kommer alltså inte att belysas i en separat miljökonsekvensbeskrivning.”
Påverkan på riksintressen
Riksintresset för Lunds stad (M87) innefattar bl.a. ”stadssiluetten, siktlinjer
ut från staden och in mot Lund från det omgivande slättlandskapet”.
Domkyrkotornen är synliga i etapper på Dalbyvägen från Dalby och in mot
Lund. En siluettstudie har genomförts för att undersöka hur planförslaget
påverkar upplevelsen av stadssiluetten sett från Dalbyvägen.
Av studien framgår att de högre byggnaderna närmast Dalbyvägen kommer
att skymma Domkyrkotornen något på en viss del av sträckan där de i dag är
synliga när man närmar sig staden på Dalbyvägen. På längre håll, såsom
från Dalbyrondellen, har bebyggelsen ingen påverkan på hur stadsiluetten
upplevs.
Sammantaget bedöms inte planförslagets genomförande medföra någon
betydande påverkan på riksintresset för Lunds stad.
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Bebyggelsens påverkan på stadssiluetten sett från Dalbyvägen, sträckan närmast
dagens stadsgräns. Siktpunkt 1 överst.
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Bebyggelsens påverkan på stadssiluetten sett från Dalbyrondellen.

Dalbyvägen utgör riksintresseområde för kommunikationer (väg) enligt 3
kap 6§ miljöbalken. Planförslaget är anpassat efter Dalbyvägens vägområde
(se sektion nedan) och innebär bedöms således inte ha någon påverkan på
riksintresset för kommunikationer.

Sektion som visar hur ny bebyggelse placeras i förhållande till Dalbyvägens
vägområde.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna, MKN, för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken
gäller för svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM10).
I Lunds kommun har beräkningar gjorts för kvävedioxidhalten och PM10.
Inom planområdet ligger halterna av kvävedioxid och PM10 under
riktvärdena enligt MKN.
Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär bedöms inte
förändra nivåerna för befintlig bebyggelse.
Planområdet ingår i avrinningsområdet för Höje å. Med föreslaget
dagvattensystem och åtgärder för hela Råbylund med öppna diken och
dammar framförallt på parkmark i söder bedöms kvaliteten på recipienten
och grundvattnet inte att påverkas vid ett plangenomförande.
31 (40)

ANTAGANDEHANDLING
PLANBESKRIVNING
2019-09-06

1281K-P263
PÄ 22/2017

Naturmiljö och biologisk mångfald
Med plantering av fler träd och annan vegetation ökar den biologiska
mångfalden i området jämfört med hur det ser ut idag.
Mark och grundläggning
Förekommande jordlager har gynnsamma bärighets- och
sättningsegenskaper och bostadshusen bedöms kunna grundläggas på
sedvanligt sätt med hel kantförstyvad bottenplatta, utbredda grundplattor
eller längsgående grundsulor i naturligt lagrad jord och/eller ny kontrollerad
fyllning.
Lermoränen är känslig för uppmjukning vid vattenöverskott. Terrasser ska
snarast efter hand skyddas med geotextil och friktionsjord/makadam.
Golv kan utformas som betonggolv på mark.
Förekommande lermorän har hög kapillär stighöjd och starkt fukthållande
förmåga varför stor omsorg ska iakttas vid utformning av de fuktskyddande
åtgärderna. Hus ska skyddas mot markfukt genom utläggning av dränerande
och kapillärbrytande skikt samt dräneringsledningar.
Markradon
Eftersom marken är normalriskmark ska grundläggning utföras
radonskyddad.
Markföroreningar
Inga föroreningar har påvisats inom undersökningsområdet. Därmed anses
det ej föreligga några risker för människor eller miljö.
Stadsbild/landskapsbild
Planförslaget innebär en förtätning och en förändring av stadsbilden i
området. Området kommer att utgöra en entré till staden från öster. De
föreslagna byggnadernas placeringar och höjdskala har valts med hänsyn till
omgivande landskap och bebyggelse och anpassats efter områdets topografi.
De högre robusta byggnaderna ut mot Dalbyvägen är avsedda att skapa en
stadsmässig port till staden. Radhusen i två och tre våningar är anpassade
efter skalan hos de anslutande bostadsområdena i Södra Råbylund och ger
ett lågmält möte med jordbrukslandskapet. Bebyggelsen öppnar upp sig mot
det angränsande parkområdet och det omgivande landskapet så att den
omgivande grönskan sammanflätas med vegetationen i området på ett
naturligt sätt.
Arkeologi
Exploateringen berör inga kända fornlämningar. Påträffas fornlämningar i
samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10§
kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
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 området får acceptabla solförhållanden under början av
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våren och slutet av hösten samt goda solförhållanden under sommarhalvåret.
Påverkan på omgivningen i form av skuggor från de nya husen är ytterst
liten.
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Solstudie vårdagjämningen 21 mars kl 09, 12 och 16.
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Solstudie sommarsolståndet 21 juni kl 09, 12 och 16.

Hälsa och säkerhet
Riksdagen har i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande
antagit riktvärden utomhus vid nybyggnad av bostäder, gällande från 1 juni
2015. Från den 1 juli 2017 har regeringen beslutat om en höjning av
förordningens ursprungliga riktvärden med 5 dB(A). Bostäder kan
lokaliseras så att följande trafikbullernivåer inte överskrids:
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Dygnsekvivalent trafikbullernivå (Leq) bör inte överskrida 60 dBA
utanför fasad. För små lägenheter, högst 35 kvm, gäller istället att
Leq 65 dB(A) inte bör överskridas utanför fasad.
Om Leq 60 dB(A) överskrids bör minst hälften av rummen
lokaliseras mot sida med högst Leq 55 dB(A) / Lmax 70 dB(A).
Om uteplats anordnas gäller att minst en uteplats på en fastighet ska
lokaliseras mot en sida med högst Leq 50 dB(A) / Lmax 70 dB(A).

För planförslaget har trafikbullerutredningar genomförts (av ÅFInfrastructure AB, 2019-04-05 och AkustikMiljö 2019-03-21).
Bullernivåerna har beräknats utifrån prognostiserad trafik för år 2040.

Beräknad trafikdata på vägar kring planområdet för år 2040.

Beräkningarna visar att gällande bullerriktvärden för samtliga
byggnadskroppar kan innehållas. För flerbostadshusen närmast Dalbyvägen
krävs följande åtgärder för att bostäderna på andra våningen och ovanför ska
klara riktvärdena:
- Att minst hälften av bostadsrummen i en bostad större än 35 kvm har
tillgång till en sida med bullernivåer som är högst 55 dBA ekvivalent
ljudnivå vid fasad. Detta kan t.ex. uppfyllas genom att lägenheterna görs
genomgående.
- Att enkelsidiga lägenheter mot Dalbyvägen eller på husens gavlar endast
utförs som mindre lägenheter om högst 35 kvm.
Samtliga övriga byggnader uppfyller riktvärdena för ekvivalent ljudnivå om
högst 60 dBA.
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Beräknade bullernivåer (ekvivalentnivåer 1,5 meter ovan mark) för planförslaget.

Beräknade bullernivåer (maxnivåer 1,5 meter ovan mark) för planförslaget.
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Beräknade bullernivåer för respektive våning för flerbostadshusen mot Dalbyvägen
och Pilgrimsvägen (ekvivalentnivåer).

Vad gäller riktvärdet vid uteplats i anslutning till bostad kan detta uppfyllas
genom att såväl flerbostadshusen som radhusen förses med gemensamma
uteplatser i de lägen på fastigheterna där ekvivalent ljudnivå är högst 50
dB(A) och maximal ljudnivå är högst 70 dB(A).

Föreslagna lägen för radhusen för gemensamma uteplatser som uppfyller gällande
riktvärden för buller.

Ovanstående säkerställs med planbestämmelse, ”m - I de lägen där
bullernivåer överstiger 60 dBA ekvivalent ljudnivå ska minst hälften av
bostadsrummen i en bostad större än 35 kvm ha tillgång till en sida med
bullernivåer som är högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. Mindre
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lägenheter om högst 35 kvm kan byggas där upp till 65 dBA ekvivalent
ljudnivå erhålls vid fasad. Minst en gemensam uteplats per fastighet ska
lokaliseras mot en sida med högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70
dBA maximal ljudnivå.”
Planområdet gränsar i norr till Dalbyvägen som utgör rekommenderad
färdväg för farligt gods. Planområdet ligger delvis inom
uppmärksamhetsavstånd enligt ”Bebyggelseplanering och farligt gods Strategi för bebyggelseplanering intill rekommenderade färdvägar för
transport av farligt gods, antagen av byggnadsnämnden 2015-11-19”. De
rekommenderade skyddsavstånd som redovisas i denna rapport har tagits
fram med en fördjupad riskbedömning och kan således användas vid
utformning av planer utan att det finns behov av ytterligare riskanalyser.
Rekommenderat skyddsavstånd mellan vägkant och markanvändning med
känslig verksamhet (däribland flerbostadshus) är 40 meter. Som
skyddsåtgärd har flerbostadshusen placerats indragna 40 meter från vägkant
och vistelsemiljön på gården placerats söder om flerbostadshusen. Inga
ytterligare åtgärder bedöms behövas för att visa tillräcklig riskhänsyn.
Sociala konsekvenser
God bebyggd miljö
Planförslaget innebär att ett bostadsområde uppförs på mark som är tidigare
planlagd för verksamheter. Tillkommande bebyggelse medför möjlighet till
mer variation av bostadstyper och upplåtelseformer i närområdet.
Planförslaget har utformats med hänsyn till omgivande bebyggelse och
landskap. Sammantaget bedöms planförslagets utformning medverka till att
skapa en god bebyggd miljö.
Tillgång till rekreativ miljö
Bostadsområdet gränsar till Mariaparken, det stora park-/naturområde, som
sträcker sig söder om Södra Råbylund och mynnar ut i Råbysjön. Området
kommer att förses med gröna gårdsmiljöer. De boende bedöms ha god
tillgång till rekreativ miljö inom och i närheten av området.
Befolkning och service
Det tillskott av bostäder som planförslaget innebär kan använda sig av
befintlig service i Linero centrum och Södra Råbylund. Planförslaget kan
innebära ett ökat behov av skol- och förskoleplatser i närområdet.
Barnperspektivet
Detaljplanen kommer att innehålla ett bostadsområde. Barn kommer att bo
och vistas inom planområdet.
Bostadsområdet gränsar direkt till park-/naturmark och har god tillgång till
gröna områden och rekreativa miljöer. Plats för lek kommer att anordnas
inom planområdet. Trafikmiljön inom området kommer att innebära
biltrafik i låga hastigheter. Nya gång- och cykelvägar som ansluter till det
övergripande systemet föreslås inom och i anslutning till planområdet.
Förutsättningarna är goda för att åstadkomma ett område med stora
kvaliteter för barn.
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Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov och
situation i enlighet med barnkonventionen tagits.
Tillgänglighet
Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och
användbarhet för funktionshindrade beaktats. Topografin inom planområdet
innebär att höjdskillnader måste lösas med hjälp av bl.a. ramper för att ge så
god tillgänglighet som möjlighet för funktionshindrade. 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.
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