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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. Detaljplanen har varit utställd på
samråd mellan den 30 september och 21 oktober 2019 och på granskning
mellan den 26 februari – 11 mars 2020. I granskningsutlåtandet redovisas en
sammanfattning av de synpunkter som inkommit med
Stadsbyggnadskontorets kommentarer och ställningstagande.

2 (33)

ANTAGANDEHANDLING
PLANBESKRIVNING
2020-04-01

PÄ 33/2016a

INNEHÅLL
Vad är en detaljplan? ................................................................................................ 2
Planprocessen .......................................................................................................... 2

INNEHÅLL ..................................................................................................3
INLEDNING ................................................................................................4
Sammanfattning ........................................................................................................ 4
Handlingar ................................................................................................................. 5
Medverkande ............................................................................................................ 5
Plansökande ............................................................................................................. 5

FÖRUTSÄTTNINGAR .................................................................................6
Tidigare ställningstaganden ...................................................................................... 6
Plandata och markägoförhållanden .......................................................................... 8
Befintlig stadsbild och markanvändning .................................................................. 9
Historia och kulturmiljö ............................................................................................ 10
Service .................................................................................................................... 10
Trafik ....................................................................................................................... 10
Natur ....................................................................................................................... 12
Teknisk försörjning .................................................................................................. 13

PLANFÖRSLAG........................................................................................15
Planens syfte........................................................................................................... 15
Övergripande karaktär och disposition ................................................................... 15
Markanvändning och gestaltning ............................................................................ 17
Trafik ....................................................................................................................... 19
Teknisk försörjning .................................................................................................. 20
Räddning ................................................................................................................. 22
Fastighetsbildningsbestämmelser........................................................................... 22

GENOMFÖRANDE ...................................................................................23
Organisatoriska åtgärder ........................................................................................ 23
Tekniska och ekonomiska åtgärder ........................................................................ 24
Fastighetsrättsliga åtgärder .................................................................................... 24

KONSEKVENSER ....................................................................................25
Miljökonsekvenser .................................................................................................. 25
Sociala konsekvenser ............................................................................................. 32

3 (33)

ANTAGANDEHANDLING
PLANBESKRIVNING
2020-04-01

PÄ 33/2016a

INLEDNING
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för bostäder inom del av
Sandryggen 1. Förslaget syftar till att förtäta med bostadsbyggelse inom
nuvarande parkeringsplats samt förstärka omgivande stråk och
platsbildningar. Byggnaden föreslås utformas som ett cykelhus med aktiv
bottenvåning och träfasad, vilket bidrar till ett tidsenligt inslag inom
Järnåkra. Planområdet föreslås till ca 1300 m2 . Planerad bostadsbebyggelse
föreslås till ca 70 lägenheter om ca 6000 m2 BTA.
Planförslaget innefattar:
• Förtätning med bostadsbebyggelse på befintlig parkeringsyta
• Cykelhus, terrasserat i 4-9 våningar
• Takterrass med gemensam lokal och uteplatser i markplan
• Bestämmelser gällande utformning och placering

Illustration
PLANDATA
Planområdets area: 1300 kvm
Antal/BTA bostäder: 70 st/ 6000 kvm
Min-max antal bil-/cykelparkering: 6-48 / 180 st
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Området berörs inte av riksintresseområde, fornminne eller skyddsavstånd.
Planförslaget innebär en förändrad markanvändning och ökad
exploateringsgrad. En förtätning av bostäder i ett centralt läge av Lund
anses ligga i linje med de strategier som anges i Lunds översiktsplan.
Planens genomförande bedöms ej bidra till negativa effekter för miljön eller
hushållningen med mark, vatten och andra resurser.
Handlingar
Till detaljplanen finns följande handlingar:
• Plankarta med planbestämmelser och illustration
• Planbeskrivning (denna handling)
• Granskningsutlåtande 2020-04-01
Övriga handlingar som ligger till grund för förslaget (tillgängliga på
Stadsbyggnadskontoret):
•
•
•

Planprogram för Söderport, 2018-08-10
Geotekniskt PM, 2019-05-21
Naturvårdsutlåtande, 2019-08-30

Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.
Standardförfarande i delegation tillämpas då förslaget till detaljplan är
förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande och
inte bedöms vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor
betydelse. Vidare bedöms förslaget till detaljplan inte medföra betydande
miljöpåverkan.
Medverkande
Planarkitekt: Ulrika Thulin
Planchef: Ole Kasimir
Bitr. planchef: Maria Milton
Trafikplanerare: Emelie Norén
Trafikchef Gatukontoret: Anna Karlsson
Landskapsarkitekt: Maria Borisson Lindvall
Stadsantikvarie: Henrik Borg
Lantmätare: Marcus Sollvén
Exploateringsingenjör: Cecilia Johansson
På fastighetsägarens uppdrag har Link arkitektur tagit fram visionsbilder
mm.
Plansökande
Norama AB
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
Enligt översiktsplan 2018 ska aktuellt område användas för blandad
bebyggelse. En strategi i översiktsplanen är att staden i första hand ska växa
inifrån och ut genom förtätning i kollektivnära lägen.

Bild från gällande översiktsplan 2018. Rött område markerar aktuellt planområde.

Planprogram för Söderport
För området gäller Planprogram för Söderport från 2018. Syftet med
planprogrammet är att ange förutsättningar för förtätning och förädling av
området Söderport. Programmet anger riktlinjer för områdets struktur och
bebyggelsemiljöns utformning och utgör underlag för den fortsatta
detaljplaneringen av området. Enligt planprogamet ska aktuellt område
förtätas med bostäder som tydliggör och ger trygghet åt parken samt stärker
intilliggande gång- och cykelstråk.
Detaljplaner
För området gäller detaljplan för Sandryggen 1 från 1996. Detaljplanen
medger bostäder och kontor. Aktuellt planområde i södra delen av
fastigheten får ej bebyggas. Inom fastigheten finns ett tiovåningshus byggt
1957 med studentrum. 1979 ändrades detaljplanen för husets användning till
kontorsändamål och huset byggdes om 1980. Planen från 1996 ger rätt att
åter använda huset för boende. Genomförandetiden för gällande detaljplan
gick ut 2001.
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Bild på gällande detaljplan för Sandryggen 1. Rött område markerar aktuellt planområde.

Tomtindelningsbestämmelser
Planområdet omfattas av tomtindelningsbestämmelser genom
Tomtindelning av kvarteret Sandryggen i Lund, från 1957.

Bild på gällande tomtindelningsbestämmelser för Sandryggen 1.

Bevaringsprogram
Ingen befintlig bebyggelse finns inom planområdet. Omkringliggande
bebyggelse inom Järnåkra samt Skatteskrapan redovisas som
kulturhistoriskt intressanta (ej antagna) i bevaringsprogrammet ”Lunds
stadskärna – bevaringsprogram – Krafts rote". Läs beskrivning av
omkringliggande bebyggelse under Historia och kulturmiljö.
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Grönprogrammet
Lunds Grönprogram utgör underlag för utveckling av kommunens gröna
värden ur ett helhetsperspektiv. Grönprogrammet antogs den 30 januari
2020. Karhögspark som angränsar till planområdet anges som Närpark.

Bild på gällande grönprogram.

Plandata och markägoförhållanden

Orienteringskarta med utritat planområde

Planområdet omfattar del av fastigheten Sandryggen 1. Fastigheten är
privatägd. Inom planområdet finns det två avtalsservitut som belastar
fastigheten:
• Akt 12-IM3-57/106.1
• Akt 12-IM3-59/1426.1
Båda servituten är för ändamålet ledning och förmånshavare är Lunds
kommun och Kraftringen. Ledningarna löper längs fastighetsgränsen i öster.
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Befintlig stadsbild och markanvändning
Programområdet ligger i centrala Lunds södra del i bostadsområdet
Järnåkra. Inom planområdet finns idag en parkering för ca 38 bilar samt ett
cykelförråd, häck, träd och plank. Planområdet angränsar till Skatteskrapan
om tio våningar i norr, gång- och cykelstråk i väster, Karhögspark i söder
samt omgivande bebyggelse i fyra till tretton våningar med parkeringsytor
och bostadsgårdar.

Befintlig stadsbild och höjdskala. Planområdet markerat med röd ring.

Befintlig markanvändning med parkeringsplats inom aktuellt planområde. Skatteskrapan
syns i bakgrunden.
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Historia och kulturmiljö
Järnåkra är ett modernistiskt bostadsområde som ritades av Jaenecke &
Samuelson. Området tillkom mellan 1957 och 1960 och är ett blandat
kontors och bostadsområde. Bebyggelsen består av flera flerfamiljshus på 813 våningar centrerade kring Karhögstorg samt lägre bebyggelse med
fyravåningshus. Området kännetecknas delvis av "Skatteskrapan", ett 10våningshus som kallas så eftersom Skatteverket höll till här från 1970-talet
fram till 2010. Bostadsområdet Hospitalsgården var banbrytande inom
svensk stadsplanering och ett utmärkt exempel på folkhemmets
grannskapsideal. Planen var inspirerad av Baronbackarna i Örebro, där
meandrande huslängor dels avgränsade U-formade gårdar närmast husen,
dels omgav en inre större grön park. De mindre gårdarna var direkt
kopplade till parken i mitten. Biltrafiken hålls på utsidan.
Arkeologi
Den planerade exploateringen berör inga kända fornlämningar.
Service
I anknytning till planområdet ligger Karhögstorg där det finns matbutik,
butik, frisör och restaurang. I närhet till planområdet finns flera viktiga
funktioner så som Kulturmejeriet, Stadsparken, Söderlyckans skatepark
samt Hardebergaspåret som leder till flera andra kultur- och
fritidsanläggningar. Järnåkraskolan och lilla Jänråkraskolan utgör ett
sammanhängande skol- och förskoleområde med bibliotek och idrottshall, i
närhet till aktuellt område.
Trafik
Planområdet angörs idag med infart från Järnåkravägen i norr. Inom
planområdet finns idag ca 38 bilparkeringsplatser, vilket alstrar trafik till
och från området.

Infart till planområdet från Järnåkravägen.
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Direkt väster om planområdet finns ett allmänt gång- och cykelstråk som
löper genom Karhögspark. Detta knyter sedan an till cykelstråket Nöbbelöv
– Stortorget – Staffanstorp med ca 3 500 cyklister dagligen.
Hardebergaspåret är lokaliserat norr om området med ca 2 000 cyklister
dagligen.

Internt gång- och cykelstråk väster om planområdet som idag avgränsas med häck och
plank.

I närområdet finns goda förbindelser för kollektivtrafik med busshållplats
för regionbusslinje 130, 131, 165 och 166 samt för stadsbusslinje 1 och 6.
Området omges av de större vägarna Malmövägen och Södra vägen, som
har cirka 14600 fordon/ dygn (2018). Södra vägens disponering och infarter
ses över, till följd av planerad bebyggelse enligt planprogrammet för
Söderport. Detta kan innebära att en ny infart från Södra vägen till
Järnåkravägen tillskapas.

Trafikstruktur i området. Bilvägar med infart från Järnåkravägen i blått. Cykelvägar i
orange. Planområdet markerat med svart.
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Natur
Topografi
Planområdet är idag hårdgjort med asfalt och har en plan yta. Markytan på
parkeringen varierar mellan nivåerna ca +27,1 i den södra delen och ca
+27,6 i den norra delen enligt aktuell grundkarta.
Natur, park och vegetation
Inom området finns det idag asfalterad mark, en häck, plank samt ca 8 träd.
Planområdet angränsar till Karhögspark i söder som är en grön och lummig
närpark med lekplats, öppna grönytor och mindre pulkabacke. Parken kantas
av en gång- och cykelväg med enkelsidig trädallé som definierar
parkrummet.

Angränsade park med rekreativa funktioner.

Biotopskydd
Området berörs av biotopskydd för allé för befintliga träd i södra delen av
planområdet, då dessa uppgår till över 30 år. Allén består av 5 lindar med en
stamdiameter på 30-50 cm. Tidigare har det sannolikt stått ytterligare ett
träd i allén i den lucka som finns nu. Naturvärdesutlåtandet anger att träden
är vitala men samtliga har en eller flera torra grenar i kronorna. På
stammarna finns småskador och små hål från tidigare grenbrott. De aktuella
håligheterna är dock så små att de i dagsläget inte bedöms ha något värde
för fåglar eller fladdermöss och ett mycket begränsat värde för insekter.
Fynd av naturvårdsintressanta arter knutna till allén har eftersökts på
Artportalen men inget av värde har framkommit. Träd inom parkmark ska
bevaras. Minst fem meter bör säkras från krona vid uppförande av byggnad.
Läs mer om hanteringen av biotopskydd under Konsekvenser,
Biotopskyddsområde.

Befintlig trädrad som omfattas av biotopskydd i fastighetens södra del, se röd markering.
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Geotekniska förhållanden
En geoteknisk utredning har utförts i samband med planarbetet. Jordlagren
kan överst förväntas bestå av fyllning med överbyggnadsmaterial (grus,
sand) och omrörd jord i anslutning till ledningsgravar, etc. samt ställvis
matjord. Underliggande naturlig jord består av två olika moränavlagringar
som avsatts av in-landsis med olika rörelseriktningar. Den övre avlagringen
består av lermorän och den undre av s.k. nordostmorän med fast till mycket
fast sandig lerig morän. Den övre avlagringen av lermorän har underkanten
på djup mellan 1,1 á 1,6 m djup i norr vid höghuset och på 2,0 á 3,0 m djup
vid balkongerna för huset öster om.
Vid sonderingarna har en medelhög till hög relativ fasthet uppmätts
motsvarande en odränerad skjuvhållfasthet ≥100 kPa. I de närmst liggande
omgivande borrhålen har det inte påträffats några sandskikt mellan det övre
lermoränen och den undre moränen. Den undre moränavlagringen består av
en grå till mörkgrå sandig lerig och/eller lerig sandig nordostmorän till stort
djup. Även i denna kan tunna sandskikt uppträda.
I de omgivande undersökningarna har vattenytor inmätts på nivåer mellan
+22,9 och +25,1.
Markföroreningar
Inga kända markföroreningar förekommer inom planområdet.
Markradon
Tidigare uppmätningar av markradonstrålningen i mark i omgivande kvarter
visar att värdena för radon ligger dels i intervallet för lågriskmark som
omfattar halter 0-10 kBq/3, dels i den undre delen av intervallet för
normalriskmark som omfattar halter 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.
Teknisk försörjning
Utanför planområdet i norr finns en fjärrvärmeledning som ansluter till
Sandryggen 1 (Kraftringen). I planområdets östra del löper en spill- och
dagvattenledning som avses vara kvar genom gällande servitut. (VA-SYD).
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Skyfall
Översvämningskartering genomförd av Lunds kommun visar att vid 100års regn med klimatfaktor 1,3 samlas vatten främst i gång- och
cykeltunneln under Södra vägen samt i nedfarten till parkeringsgarage
under Karhögstorg (mörkblått). Längs fastigheten i väster finns en
rinnväg ner till Karhögspark via befintligt gång- och cykelstråk. Viss del
vatten samlas i planområdets södra del på den hårdgjorda parkeringsytan
(ljusblått).

Översvämningskartering, 100 års regn med klimatfaktor 1,3. Planområde i rött.

Dagvatten
Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram en dagvattenplan
för Lunds kommun, antagen av kommunfullmäktige 2018-03-22.
I stort sett allt dagvatten i Lunds kommun rinner till Höje å och Kävlingeån
via dagvattenledningar, diken och små vattendrag. Vattendragen, som
fungerar som dagvattenrecipienter, har i dagvattenplanen klassificerats efter
hur stort flöde och vilka mängder av närsalter och föroreningar 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 kravet att uppnå god
ekologisk status 2027. Den kemiska ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver)
är bedömd som god.
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PLANFÖRSLAG
Planens syfte
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för bostäder inom del av
Sandryggen 1. Förslaget syftar till att förtäta med bostadsbyggelse inom
nuvarande parkeringsplats samt förstärka omgivande stråk och
platsbildningar. Byggnaden föreslås utformas som ett cykelhus med aktiv
bottenvåning och träfasad, vilket bidrar till ett tidsenligt inslag inom
Järnåkra. Planområdet föreslås till ca 1300 m2 . Planerad bostadsbebyggelse
föreslås till ca 70 lägenheter om ca 6000 m2 BTA.
Övergripande karaktär och disposition
Planförslaget innefattar:
• Förtätning med bostadsbebyggelse på befintlig parkeringsyta
• Cykelhus, terrasserat i 4-9 våningar
• Takterrass med gemensam lokal och uteplatser i markplan
• Bestämmelser gällande utformning och placering

Illustration

15 (33)

ANTAGANDEHANDLING
PLANBESKRIVNING
2020-04-01

PÄ 33/2016a

Byggnaden föreslås uppföras som ett Cykelhus, vilket innebär att den
genom sin fysiska gestaltning uppmuntrar till användande av cykel och
kollektivtrafik. Genom träarkitektur och modern funktionalitet ska
bebyggelsen bidra till ett nytänkande och tidsenligt inslag i Järnåkra
bostadsområde. Byggnaden terrasseras åt söder, ned mot parken och
höjderna anpassas för att inordnas i områdets befintliga bebyggelseskala.
Byggnadens höjd ska vara underordnad den intilliggande Skatteskrapan.
Bebyggelsen placeras parallellt med befintligt gång- och cykelstråk för att
stärka koppling mot parken. Bottenvåningen föreslås utföras transparent
med funktioner som bidrar till en levande bottenvåning och uppmuntrar till
en hållbar livsstil.
Arkitektur
God arkitektur är en viktig del i stads attraktionskraft och en viktig parameter
för en framgångsrik stadsutveckling i redan bebyggda miljöer. Ny bebyggelse
ska inordnas och anpassas till befintlig bebyggelse. Nedanstående aspekter och
ledord ska ge vägledning och ramar för gestaltning inför kommande
bygglovsskede. Följande ledord för utformningen av den nya bebyggelsen är
hämtade från Lunds arkitektur PM 2018.

Illustration med förslag till bebyggelse. Slutlig utbredning och utformning bestäms i
samband med bygglov. Bild: Link arkitektur

Inordnat är det förhållningssätt som handlar om skala och volym och hur ny
bebyggelse infogas till befintlig. Tillägget ska förhålla sig till den rådande
skalan och mönstret hos befintlig bebyggelse. Ny bebyggelse ska inordnas och
bli en naturlig del av området utan att bli underordnad. Byggnaden tar intryck
från befintliga byggnader från 1950 talet där synliga, vertikala och
horisontala bärande system i betong speglas i nybyggnadens kvadratiska
balkongraster och de centriskt placerade stora glasytorna. Byggnaden är
strikt moduliserad i både konstruktion och gestaltning, vilket ger möjlighet
till flexibilitet i lägenhetsfördelningen. Byggnadshöjden regleras så att
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byggnaden inte blir högre än befintlig byggnad i norr. Byggnadshöjden
trappas ned mot söder till höjd motsvarande befintliga bostadshus i öster.
Sinnlig utformning är det förhållningssätt som handlar om vilka kvaliteter
bebyggelsen ska ha för att stärka upplevelsen av platsen. Sinnlig arkitektur
lämnar inte besökaren likgiltig utan stimulerar och berikar sin omgivning.
Arkitekturen ska vara estetiskt tilltalande och av god kvalitet. För att skapa en
önskvärd levande och sinnlig fasad är det viktigt att det läggs stor omsorg på
kvalitet vid materialval. En träfasad tar med sina stora glasytor in parken och
växtligheten samt reflekterar och bryter gränsen mellan ute och inne.

Illustration med förslag till bebyggelse. Slutlig utbredning och utformning bestäms i
samband med bygglov. Bild: Link arkitektur

Markanvändning och gestaltning
Bostadsbebyggelse
Föreslagen planbestämmelse BC1 medger ändamål för bostäder med
möjlighet till centrumverksamhet i bottenplan. Bebyggelsen föreslås till ca
6000 m2 BTA och utgörs av ca 70 lägenheter i blandade storlekar.
Bebyggelsen regleras med följande planbestämmelser i detaljplan:
BC – Bostäder med möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåningen.
Bostadsändamålet är huvudändamålet för den nytillkommande bebyggelsen.
För att understödja möjligheterna till ett levande stadsliv tillåts dock även
centrumverksamhet i den nedersta våningen. Eventuell centrumverksamhet
bör i första hand rikta sig mot entréplatsen i väster.
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– Byggnader, murar eller plank får inte uppföras med
undantag för kantförstärkning. Balkonger och skärmtak får skjuta ut över
prickmark.
– Högsta totalhöjd i meter
Högsta totalhöjd i meter regleras till 27 meter. Våningshöjden per våning
med bostadsändamål är beräknad till ca 2,6-3 meter. Lokaler för
centrumverksamhet och/ eller gemensamhetslokal samt lägenheter i
bottenvåning kan utföras förhöjda eller som etage. Det finns utrymme för att
uppföra byggnaden med träkonstruktion.
IV-IX – Lägsta och högsta antal våningar, där alla ska vara
representerade.
Antal våningar regleras som fyra till nio våningar, där samtliga ska vara
representerade. Se sektion nedan.
f1– Byggnad ska utföras terrasserad med lägsta antal våningar mot söder.
Våningsplan ska vara indragna med minst 4,5 m i förhållande till
underliggande våningsplan.

Exempelsektion på terrassering och representation av våningsantal med
terrassering mot söder.
f3– Byggnadens huvudentré ska placeras mot allmänt gång- och cykelstråk i
väster. Entré ska vara genomgående.
Grönstruktur och utemiljö
I detaljplanen regleras förgårdsmarken med prickmark vilket innebär att
marken ej får bebyggas. På förgårdsmarken i markplan föreslås privata
uteplatser som inhängas med häckplantering. På de terrasserade takytorna
föreslås uteplatser med planteringslådor som löper längst fasaden.
Uteplatserna får en tyst ljudmiljö avskärmade från vägbuller samt god
solljusinstrålning från söder, öst och väst. På översta våningen föreslås en
gemensam lokal med terrass och uteplats. Utemiljön på takplanet föreslås
om ca 370 kvm med en gemensamhetslokal om maximalt 150 kvm BYA.
18 (33)

ANTAGANDEHANDLING
PLANBESKRIVNING
2020-04-01

PÄ 33/2016a

Utemiljön och takterrassen regleras med följande planbestämmelser i
detaljplan:
n - Förgårdsmark ska utföras med genomsläpplig markbeläggning
v - Gemensam lokal/ teknikutrymme med planteringsbar terrass ska
uppföras. Maximalt 150 kvm BYA med högsta byggnadshöjd om 3 meter,
utöver angivet våningsantal och totalhöjd.

Principskiss för uteplatser med planteringslådor samt gemensam lokal med terrass på
byggnadens takytor.

Friyta för lek och utevistelse som begrepp omfattar den yta som barnen kan
använda på egen hand vid sin utevistelse. En förtätning enligt förslaget
innebär begränsad friyta i markplan. Kravet på friyta i närheten av
bostäderna som är lämplig för lek och utevistelse enligt PBL 8 kap §9 anses
uppfyllas genom den direkta närheten till Karhögspark. De nya bostäderna
förväntas bidra till en ökad användning av parkens grönytor och lekplats
varpå dessa kompenseras genom åtgärder angivna i exploateringsavtal.
Inom fastigheten finns uppväxta större träd. Bebyggelsen placeras så att
några av dessa kan bevaras. För de träd som omfattas av biotopsskydd och
föreslås tas ned ska kompensationsåtgärder utföras, läs mer under
Genomförande.
Trafik
Gång- och cykeltrafik
Entré för gående och cyklister föreslås från gång- och cykelstråket i väster.
Detta gång- och cykelstråk kan behöva ses över gällande belysning och
beskärning av buskar med tanke på trygghet.
Kollektivtrafik
Det finns goda möjligheter att åka kollektivt med flera busshållplatser i
närområdet.
Biltrafik
Angöring med bil sker via befintlig infart från Järnåkravägen. En entrézon
föreslås ordnas integrerad i byggnadens norra del med en frihöjd om ca 4,5
m. Entrézonen ska ge plats för tillgänglig parkering för rörelsehindrade samt
eventuell besöksparkering och bilpool.
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I detaljplanen regleras denna yta med
p– Bottenvåning ska utföras indragen mot norr för att möjliggöra tillänglig
parkering och angöring. Lägsta frihöjd är 4,5 meter.
Vid alternativ med bilgarage under bebyggelsen föreslås denna nås via
bilhiss. För att göra infarten tillgänglig och trafiksäker ska entrétrappor till
Skatteskrapan omdisponeras.
Parkering
Gällande parkeringsnorm för bil och cykel ska tillämpas. Konceptet
Cykelhus syftar till att byggnaden utformas för att uppmuntra användningen
av cykel och kollektivtrafik. Det är enligt gällande p-norm för Lunds
kommun möjligt att genomföra ett åtgärdspaket för bilfritt boende, dvs. att
parkeringsnormen reduceras med 90-95 %. Parkeringskrav för
rörelsehindrade, besök och bilpool kvarstår vilket innebär ca 6 platser.
Aktuella kriterier i p-normen bedöms kunna uppfyllas i aktuellt förslag.
Byggnaden föreslås utföras med följande inslag:
• Bilpool
• Cykelpool med olika typer av cyklar
• Extra omsorg på tillgång och utformning av cykelparkering
• Informationsskärmar i entré om samåkning, tidtabeller för
kollektivtrafiken.
• Hissar anpassade för lådcykel.
Antal cykelplatser beräknas till ca 180 st. Cykelparkering ska lösas inom
planområdet. Cykelförråd föreslås i anknytning till varje lägenhet samt en
större cykelparkering och verkstad i markplan. Hissar anpassas för att kunna
ta upp cykeln till sin bostad. Fastighetsägaren ska redovisa hur
parkeringsplatser kan ordnas om uppföljning visar att parkeringsefterfrågan
ej minskat enligt given reduktion. Alternativt kan parkeringsplatser friköpas
i närliggande parkeringshus.
Detaljplanen möjliggör även för en alternativ parkeringslösning med
bilparkering i garage under bostadsbebyggelsen. Parkeringsgarage nås i
detta fall genom bilhiss. Antal bilplatser beräknas till ca 48 st utan
reducerande åtgärder. Det slutliga parkeringsbehovet och val av
parkeringslösning kommer att beslutas i samband med bygglovsprövning.
Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Fastigheten kan använda befintliga anslutningar.
Dagvatten och skyfall
Området ingår i verksamhetsområde för dagvatten. Kapacitet finns i
befintligt dagvattennät. Dock bör dagvatten tas omhand lokalt så långt det är
möjligt för att minska klimatförändringars påverkan i stadsmiljön.
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Inom planområdet föreslås följande hantering av dagvatten för att minimera
belastningen. Dagvatten omhändertas och fördröjs på takytor och används
till bevattning av planteringslådor/ växtbäddar. På takytor samlas vattnet
upp och leds till integrerade vattenmagasin i växtbädden för kapillär
upptagning av växterna och magasinering. Även dagvattnet på
bjälklagsterrasserna samlas upp och leds ner till nedanliggande växtbäddar.
Systemet är trycklöst och ska förses med breddning ut i traditionellt stuprör
för ev. markmagasinering och/eller vidare ut, till kommunalt dagvattensystem. Dagvattensystem föreslås med kapacitet att omhänderta ca 2000 l.

Princip för omhändertagande/fördröjning av dagvatten på bjälklag för bevattning.

Lunds kommuns skyfallskartering visar att det i dagsläget skulle rinna en
del vatten över södra delen av planområdet från väster och sedan vidare ner
i parken. Vid byggnation kommer detta vatten sannolikt istället rinna längs
gång- och cykelbanan och ner i parken. Föreslagen höjdsättning för
bebyggelsen är ca +27,65 för bebyggelse längst befintligt gång- och
cykelstråk för att anpassa förslaget enligt nuvarande rinnvägar för dagvatten
och förstärka detta flöde ner mot parken. Förgårdsmark med uteplatser ska
utföras med genomsläppligt markunderlag.
El, tele och bredband
Föreslagen bebyggelse kan anslutas till befintliga system för vatten, avlopp,
el, fiber och värme. Plats för ledningar säkerhetsställs genom u-område i
detaljplan. Befintliga ledningar avses ligga kvar.
Renhållning
Sophantering föreslås ordnas via miljörum i bebyggelsens norra del, inom
50 m från entré. En alternativ avfallslösning är att förlägga ett underjordiskt
uppsamlingssystem (UWS system) för avfall i fastighetsgräns mot norr.
Möjligheten att nå fastigheten med renhållningsfordon har undersökts
genom att kartlägga möjliga körspår i norra delen av planområdet.
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Räddning
Planområdet ligger inom normal insatstid på 10 minuter.
Brandposter föreligger i Jämåkravägen samt inne på området vilket anses
vara i tillräcklig omfattning.
Flerbostadshuset avses dimensioneras för utrymning med hjälp av
Räddningstjänsten vilket kräver tillgänglighet direkt till fasaden. Befintlig
infart samt intilliggande gång- och cykelväg kan utgöra Räddningsväg. Det
behöver säkerställas att den väg som ska utgöra räddningsväg uppfyller de
krav som ställs på bärighet för räddningstjänstens fordon.
Vid den fortsatt projektering av byggnaden skall räddningstjänstens
tillgänglighet för utrymning beaktas.
Fastighetsbildningsbestämmelser
Förslaget berörs av gällande fastighetsindelningsbestämmelser i
Tomtindelning av kvarteret Sandryggen i Lund, från 1957. Dessa
upphävs i sin helhet i samband med detaljplanens antagande.
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GENOMFÖRANDE
Organisatoriska åtgärder
Genomförandetid
Planen har en genomförandetid på 10 år från det datum den vinner laga
kraft.
Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares
bestridande detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt
på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses
vid planläggningen. Efter genomförandetidens utgång får planen ändras
eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. (4
kap 40 § PBL).
Huvudmannaskap för allmänna platser
Planområdet omfattas ej av allmän plats.
Avtal
Exploateringsavtal kommer att upprättas innan föreslagen detaljplan antas.
En förtätning med nya bostäder med begränsad friyta enligt aktuellt förslag
bidrar till en ökad användning av befintliga grönytor i staden. För att
bibehålla en långsiktigt god närmiljö ska fastighetsägaren/exploatören
bekosta åtgärder inom något eller några grönytor i närområdet. Exakt vilka
åtgärder som ska bekostas redovisas närmare i exploateringsavtalet.
Tillståndsprövning och dispenser
Bebyggelseförslaget innebär att en biotopsskyddad allé påverkas då träd i
södra delen av planområdet kan behöva tas ned. Länsstyrelsen har lämnat
dispens för avverkning av fyra alléträd i enlighet med ansökan och i övrigt
lämnade uppgifter, 2020-01-02. Följande villkor gäller för beslutet:
1. Avverkningen utförs under perioden 15 augusti-1 mars.
2. Sex nya lövträd ska planteras inom tre år från det att avverkningen
genomförts.
3. Återplanteringen ska ske med träd med en stamomkrets om minst 20-25
cm.
4. Om de nyplanterade träden inte etablerar sig ska de ersättas inom ett år
från det att de nyplanterade träden togs bort.
5. Dispensen gäller under förutsättning att aktuell detaljplan, Detaljplan för
del av Sandryggen 1 i Lund, Lunds kommun, vinner laga kraft samt att
detaljplanen genomförs.
6. Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte genomförs under
detaljplanens genomförandetid, som är tio år från det att planen vinner laga
kraft. Därefter måste ärendet prövas på nytt med hänsyn till de
omständigheter som då kan råda.
Kompensationsåtgärder för naturvärden för träd som tas ned ska utföras av
exploatör.
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Tekniska och ekonomiska åtgärder

•
•
•
•

Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av allmänna
anläggningar
Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar nyanläggs/byggs om:
Eventuell utbyggnad av energiförsörjningsledningar/nätstationer, tele och
bredbandskablar bekostas av ledningsägare och tas ut via
anslutningsavgifter och/eller taxa
Kompensationsåtgärder inom parkmark bekostas av exploatör. Åtgärderna
utförs av Lunds kommun.
Anpassningsåtgärder av befintlig infart till planområdet bekostas och utförs
av exploatör.
Kompensationsåtgärder för förlorande naturvärden bekostas och utförs av
exploatör.
Inlösen, ersättning
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har
fastighetsägare rätt till ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte
utnyttjas.
Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildning
Marken inom planområdet är utlagd som kvartersmark för bostadsändamål.
Planen berör del av fastigheten Sandryggen 1.
Ett genomförande av detaljplanen erfordrar ingen fastighetsbildning i sig.
Om fastighetsägare skulle ansöka om avstyckning av del av Sandryggen 1,
kommer lantmäterimyndigheten pröva lämpligheten av ansökan. Även
rättigheter för väg, eventuella ledningar mm som behövs för avstyckningen
kommer, efter ansökan, att prövas i lantmäteriförrättningen. Infart till
planområdet behöver vid eventuell ny fastighetsbildning säkras genom
upprättande av servitut eller gemensamhetsanläggning.
Fastighetsindelningsbestämmelser
För fastigheten Sandryggen 1 gäller fastighetsindelningsbestämmelse
(tomtindelning) 1281K-C1415. Tomtindelningen är genomförd för
Sandryggen 1. Detaljplanen medför att tomtindelningen upphävs inom hela
Sandryggen 1, när detaljplanen vinner laga kraft.
Ledningsrätt, rättigheter
Rätt att framdra allmänna underjordiska ledningar inom planområdet kan
säkerställas med upplåtelse av ledningsrätt inom område betecknat (u).
Ansökan om ledningsrätt görs av ledningshavaren eller fastighetsägaren till
belastad fastighet.
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KONSEKVENSER
Miljökonsekvenser
Miljöbedömning enligt miljöbalken
Stadsbyggnadskontoret bedömer med vägledning av förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 §§
miljöbalken och i 4 kap 34 § PBL. Behovet av miljöhänsyn vid
genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en miljöbedömning
enligt 6 kap miljöbalken.
Program för Söderport (2018) har upprättats och varit föremål för samråd. I
programmet ingår förtätning med bostadsändamål inom Sandryggen 1 och
en behovsbedömning har redovisats. Länsstyrelsen har i sitt yttrande över
detaljplanen delat stadsbyggnadskontorets bedömning.
Avvägning mellan intressen
Stadsbyggnadskontoret anser att projektet ger ett positivt tillskott av
bostäder i en central del av Lund vilket är ett allmänt intresse och mål i
översiktsplanen som anger strategi med förtätning. Planen bedöms kunna ge
konsekvenser för omkringliggande enskilda fastigheter genom en förändrad
närmiljö samt ökad skuggbildning. Stadsbyggnadskontorets avvägning
mellan det allmänna intresset att möjliggöra utbyggnad av ca 70 nya
bostäder väger tyngre än det enskilda intresset av en något förändrad
närmiljö för intillboende. De eventuella negativa konsekvenserna som ett
genomförande av planen kan komma att innebära innebär inte någon
betydande olägenhet enligt vad som avses i 2 kap 9§ PBL.
Solförhållanden
Den föreslagna bebyggelsens skuggning har studerats. Vårdagjämning/
höstdagjämning kl.9, 12, 14,16 och 17 samt sommarsolståndet kl. 9,
12,14,16 och 18. Studierna visar att del av fastigheterna Hävdaryggen och
Sandryggen 2 påverkas av skugga. För Hävdaryggen gäller det
skuggbildning på morgonen på del av hörnfasaden. För Sandryggen 2 gäller
påverkan främst eftermiddag och kväll, då skuggbildning påverkar uteplats
och stor del av fasaden mot väster. Fastigheterna har fortsatt tillgång till
dagsljus större delen av dagen. I övrigt påverkas inte omgivande fastigheter
negativt då det främst är gatumark som påverkas av skugga.
Utredningen vid sommarsolstånd redovisar att uteplats inom Sandryggen 2
börjar skuggas kl 13 och är helt skuggad kl 16. Västfasaden inom
Sandryggen 2 börjar skuggas kl 17, är delvis skuggad kl 18 och skuggas
sedan av Skatteskrapan innan solen går ner.
Utredningen för vår/ höstdagjämning redovisar att uteplats inom
Sandryggen 2 börjar skuggas kl 13 och är helt skuggad kl 15. Västfasaden
börjar skuggas kl 15 och är till stor del skuggad kl 17.
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Sol- och skuggstudie, Sommarsolstånd kl 09.00.

Sol- och skuggstudie, Sommarsolstånd kl 12.00.

Sol- och skuggstudie, Sommarsolstånd kl 14.00.
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Sol- och skuggstudie, Sommarsolstånd kl 16.00.

Sol- och skuggstudie, Sommarsolstånd kl 18.00.

Sol- och skuggstudie, Vår/Höstdagjämning kl 09.00.
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Sol- och skuggstudie, Vår/Höstdagjämning kl 12.00.

Sol- och skuggstudie, Vår/Höstdagjämning kl 14.00.

Sol- och skuggstudie, Vår/Höstdagjämning kl 17.00.
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Konsekvenser för omkringliggande fastigheter
Förtätningen innebär en förändrad närmiljö samt viss skuggning för
intilliggande fastigheter. De bostäder som bedöms påverkas är de som
angränsar till planområdet i väster samt öster. Avståndet till angränsande
byggnad i väster uppgår till ca 11,5-18 meter och i öster till cirka 33 meter,
vilket bedöms ligga i linje med områdets stadsstruktur. Höjdskalan är
anpassad till omkringliggande bebyggelse i området. Stadsbyggnadskontoret
anser att på grund av det centrala läget, får försämrade sikt- och
ljusförhållanden samt utblickar tolereras. Kommunens bedömning är att
konsekvenserna sammantaget inte innebär någon betydande olägenhet enligt
den mening som avses i 2 kap. 9 § PBL.
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för
svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10). Enligt
miljöförvaltningens uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna inom
Lunds kommun. Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom
planområdet. Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär
bedöms inte förändra nivåerna för befintlig bebyggelse då planområdet idag
utgörs av en parkeringsplats.
Planområdet ingår i avrinningsområdet Höje å. Förslaget kan antas innebära
en något förbättrad påverkan på hantering av dagvatten från fastigheten.
Detta då planområdet idag är hårdgjord med en asfalterad yta. Förslaget
säkerhetsställer att förgårdsmark utförs med genomsläpplig markbeläggning
samt att åtgärder för uppsamling och fördröjning av dagvatten föreslås på
takytor inom planområdet. Möjligheten att uppnå miljökvalitetsnorm för
Höje å förväntas därför inte påverkas negativt.
Översvämning
Lunds kommuns skyfallskartering visar att det i dagsläget skulle rinna ett
litet flöde av vatten över södra delen av planområdet från väster och sedan
vidare söderut ner i parken. Vid byggnation kommer detta vatten sannolikt
istället rinna via gång- och cykelbanan och ner i parken.
Biotopskyddsområde
Ett naturvärdesutlåtande har utförts för befintliga träd som omfattas av
biotopskydd för allé. Dispensansökning för nedtagning av träd samt förslag
till kompensationsåtgärder har beviljats av Länsstyrelsen.
Naturmiljö och biologisk mångfald
Planförslaget innebär en förtätning av området som idag utgörs av en
hårdgjord asfalterad markyta. Förslaget innebär att träd inom fastigheten
behöver tas ned till följd av byggnation, vilket i sig innebär en lokal
konsekvens för naturmiljön och den biologiska mångfalden.
Naturvärdesutlåtandet anger att så många som möjligt av de aktuella träden
bör sparas, möjligen med hjälp av beskskärning av kronan. Kronor, stammar
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och rötter behöver skyddas under byggtiden. Träd som trots allt behöver tas
ner bör kompenseras med nyplanterade träd, gärna skogslind eller lönn.
Träd inom parkmark ska bevaras och erfordrar ett 5 meter bebyggelsefritt
avstånd från krona. Projektet har en hög ambitionsnivå gällande att tillskapa
ny grönska på planterbara takytor med integrerad dagvattenhantering samt
på genomsläpplig förgårdsmark. Utifrån en jämförelse med nuvarande
markanvändning där fastigheten är hårdgjord och nyttjas som parkeringsyta
anses förslaget sammantaget ej bidra negativt till naturmiljö och biologisk
mångfald.
Mark och grundläggning
Förekommande naturliga jordlager har gynnsamma bärighets- och
sättningsegenskaper vid belastning. Den planerade byggnaden bedöms
kunna grundläggas med hel kantförstyvad bottenplatta, utbredda
grundplattor eller längsgående grundsulor i den fasta nordostmoränen.
Såväl lermoränen som moränen är känsliga för uppmjukning vid
vattenöverskott. Schaktbottnar ska med hänsyn till detta snarast efter
hand skyddas med geotextil och friktionsjord/makadam alternativt
skyddsbetong. Eventuell källare ska utformas som en vattentät
konstruktion upp till en nivå som kan säkerställas med en dräneringsledning med självfall eller med avledning via pumpbrunn. Denna
ledning bedöms kunna läggas utan risk för omgivningspåverkan på ett
djup under markytan motsvarande ett normalt källardjup för en
källarvåning. Närmare uppgifter ska bestämmas vid en
detaljundersökning.
Med hänsyn till de omgivande markytorna och den relativt djupa
schakten ska det förutsättas att schakten utförs inom spont. Vid
installation av sponten erfordras det förborrning i nordostmoränen.
Med hänsyn till risk för omgivningspåverkan vid länshållning under
byggtiden rekommenderas att schakten utförs inom tätspont. Som
underlag för detaljprojektering ska en geoteknisk undersökning
utföras för närmare bestämning av jordlagerföljd, hållfasthetsegenskaper, vattenförhållanden, lämplig grundläggnings- och
schaktningsmetod samt dräneringslösning.
Markradon
Byggnaden ska utföras radonskyddad.
Hälsa och säkerhet
Detaljplanens genomförande bedöms ej bidra till ökat trafikbuller.
Vid det föreslagna alternativet med cykelhus och parkeringsreducerande
åtgärder bedöms trafikalstringen minska mot nuläget. Trafikalstringen
bedöms vid maxalternativ med parkering i garage om ca 42
parkeringsplatser, likvärdig nuläget då antalet motsvarar de ca 38 befintliga
parkeringsplatser inom planområdet.
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Planområdet ligger utanför uppmärksamhetsavstånd för färdväg för farligt
gods. Förordning (2017:359) om trafikbuller vid bostadsbyggnader ligger
till grund för planeringen. Utförd översiktlig bullerutredning från Lunds
kommun 2016 visar på att ekvivalentnivån Leq beräknas understiga 50 dBA
inom planområdet.

Översitklig bullerberäkning från Lunds kommun, 2016. Planområdet i rött.

Stadsbild
Planområdets föreslagna bebyggelsestruktur innebär en högre
höjdskala i norr, upp till nio våningar och lägre i söder, med fyra
våningar. Med högre höjder mot norr knyter området an till den
befintliga bebyggelsen samtidigt som den är lägre och underordnad
Skatteskrapan och bebyggelsen vid Karhögstorg. Lägre höjd med fyra
våningar föreslås i söder mot parken för att knyta an till befintlig
bebyggelse inom Järnåkra. Bebyggelsens synlighet kommer att vara
begränsad från norr vid Södra vägen men kommer att vara synlig från
Malmövägen med siktlinje över parkeringsplatsen i väster.
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Föreslagen bebyggelse inordnas i befintlig stadsbild.

Stadsbyggnadskontoret anser att förslaget är väl anpassat till
stadsstrukturen då det förstärker och ger trygghet åt intilliggande stråk
och platsbildningar samt inordnas i befintlig stadsbild. Bebyggelsen
inom planområdet upp till nio våningar kommer inte att sticka ut som
ett enskilt objekt och bedöms inte påverka Lunds stadssiluett på ett
negativt sätt.
Kulturhistoriskt intressant bebyggelse
Angränsande kulturhistoriskt intressant bebyggelse inom Järnåkra och vid
Karhögstorg bedöms inte påverkas negativt av aktuellt förslag. Detta då
tillskottet av bebyggelse utgör ett inordnat inslag som till sin utformning
med strikta moduler anknyter till områdets bebyggelsetradition och
höjdskala samtidigt som byggnadens gestaltning med träfasad och
takterrasser får ett modernt och tidstypiskt utseende.
Arkeologi
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Påträffas fornlämningar
i samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10§
kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
Sociala konsekvenser
God bebyggd miljö
Stadsbyggnadskontoret anser att projektet ger ett positivt tillskott av
bostäder i denna del av Lund vilket sker i enighet med den gällande
Översiktsplan. En förtätning i området ligger i linje med Utbyggnadsoch boendestrategi 2025 där det framgår att byggande prioriteras som
bland annat drar nytta av och stärker underlag för befintlig kollektivtrafik
och kommunal service. Föreslagen bebyggelse kompletterar och berikar
bostadsutbudet samt erbjuder ett modernt och hållbart boende.
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Ambitionen är att planen, som innebär en förtätning av bostäder på
befintlig parkeringsplats ska bidra till en positiv förändring av
stadsmiljön. Förslaget kan komma att medföra förändringar som kan
upplevas som störningar för närboende i form av förändrad närmiljö och
skuggning. Stadsbyggnadskontoret anser sammantaget att förslaget bidrar
till en god bebyggd miljö.
Tillgång till rekreativ miljö
Planområdet ligger i direkt anknytning till Karhögspark och med närhet till
Stadsparken och har därför mycket god tillgång till rekreativ miljö.
Barnperspektivet
Förslaget kan komma att påverka barn som kan bo inom planerat
bostadsområde och i angränsande befintliga bostäder. Planområdets
föreslagna bebyggelsestruktur innefattar bebyggelse i en trafiksäker och till
största del bilfri miljö med närhet till service, skola, förskola och
kollektivtrafik. De föreslagna bostäderna med en gemensam takterrass
innebär att barn får en boendemiljö med begränsad friyta i markplan inom
fastigheten. Barn avses vistas i intilliggande Karhögspark med lekplats och
stora grönytor. Då området ligger i direkt närhet till parken utan något
hinder mellan, anses det som ett särskilt lämpligt område för barn att bo i.
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. Planförslaget tar bland annat
hänsyn till nivåskillnader, säkerhetsställer tillgänglig parkering inom 25
meter från entré och möjliggör för en tillgänglig angöring till byggnaden.
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 bygglovprövning.

STADSBYGGNADSKONTORET I LUND

Ole Kasimir
planchef

Ulrika Thulin
planarkitekt
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