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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
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder och centrumverksamhet i
befintlig butikslänga som idag är planlagd för handelsändamål, inom del av
fastigheten Orion 4.
PLANDATA
Planområdets area: 568 m2
Antal/BTA bostäder: ca 3 lägenheter (191 kvm)
Antal bil-/cykelparkering: 6/8

Handlingar
Till detaljplanen finns följande handlingar:
• Plankarta med planbestämmelser
• Planbeskrivning (denna handling)
Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.
Standardförfarande tillämpas då förslaget till detaljplan är förenligt med
översiktsplanen 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: David Larsson
Biträdande planchef: Maria Milton
Landskapsarkitekt: Maria Borisson Lindvall
Bygglovsarkitekt: Pia Laike
Stadsantikvarie: Henrik Borg
På fastighetsägarens uppdrag har Tomas Tägil (konsult) tagit fram förslag
till användningen av befintlig byggnad.
Plansökande
Bostadsrättsföreningen Vintergatan har inkommit med begäran om
planläggning 2019-02-18 PÄ 03/2019 (Aktbilaga 1).
Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
Enligt ÖPL-2010 ska området användas för blandad bebyggelse med
förtätningsmöjligheter. Detaljplaneförslaget stämmer överens med
översiktsplanen.
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Detaljplaner

Bild på gällande detaljplan.

För området gäller detaljplan1281K-77-C856 från 1948 som medger
handelsändamål i en våning med en byggnadshöjd på 4 meter.
Genomförandetiden för gällande detaljplan har gått ut.
Bevaringsprogram

Ur Lunds bevaringsprogram.
Kulturhistoriskt värdefull byggnad
Byggnad som ingår i/bygger upp kulturhistoriskt värdefull miljö
Ingår i kulturhistorisk miljö (ej antagen)
Gårdsrum eller plantering av kulturhistoriskt/miljömässigt värde

Bebyggelsen inom fastigheten redovisas som kulturhistoriskt intressanta i
Lunds bevaringsprogram bevaringsprogrammet ”Lunds bevaringsprogram –
Utanför vallarna II".
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Historik
Fastigheten ligger utanför stadskärnan i ett bebyggelseområde präglat av
efterkrigstidens expansion. Orion 4, lyfts fram som särskilt kulturhistoriskt
värdefull miljö och det stora bågformade bostadshuset är rödmarkerat i
kartan från bevaringsprogrammet (särskilt kulturhistoriskt värdefullt) medan
de lägre verksamhetsbyggnaderna är svarta (ingår i eller tillsammans med
andra bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö). Trädgårdsyta och
förgårdsmark är betecknade som ”Gårdsrum eller plantering av
kulturhistoriskt och/eller miljömässigt värde”.
Huvudbyggnaden är uppförd av Harry Karlsson efter ritningar av Hans
Westman 1951-52 medan lågdelen som inrymt butiker stod färdig 1954.
Den innehöll en speceri- och tobaksbutik. Karakteristiska drag är fasader i
rött tegel, stora skyltfönster i rostfritt stål. Över dem grov puts och under
dem brunsvart klinker, av skrombergatyp. En av de ursprungliga
butiksdörrarna med glas i smäckert ramverk i rostfritt och elegant handtag är
bevarad.
I samband med ändrad användning finns anledning att införa skydds- och
varsamhetsbestämmelser i detaljplanen för att säkerställa kulturvärdena i
miljön.
Arkeologi
Den planerade 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.
Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet
Planområdet ligger i direkt anslutning till grönytor för skyddszon och
gaturum.
Dagvatten
Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram en dagvattenplan
för Lunds kommun, antagen av kommunfullmäktige 2018-03-22.
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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Plandata och markägoförhållanden

Orienteringskarta med markerat planområde.

Planområdet omfattar del av fastigheten Orion 4, fastigheten är privatägd av
bostadsrättsföreningen Vintergatan.
Natur
Natur, park och vegetation
På andra sidan Tornavägen ligger Rosenhillsparken, som karaktäriseras av
en större öppen gräsyta. Öster om planområdet ligger Stampehagen. Båda
parker ligger ett hundratals meter från planområdet. Ett genomförande av
planen bedöms inte ge någon påverkan på befintliga rekreationsytor.
Markradon
Baserat på översiktlig radonkartläggning 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.
Planens syfte
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder och centrumverksamhet i
befintlig butikslänga som idag är planlagd för handelsändamål, inom del av
fastigheten Orion 4.
Ändrad användning planeras inom befintlig byggnad utan behov av
tillbyggnader. Vidare planeras hänsyn tas till och anpassning göras efter
byggnadens kulturhistoriska värden.
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Planförslaget innefattar:
•
•

Ändrad användning från Handel till Bostäder/Centrum
Varsamhetsbestämmelser kulturmiljö

Övergripande karaktär och disposition
Området karaktäriseras av en blandad bebyggelse mellan flerbostadshus och
villabebyggelse, med väl tilltagna grönytor mellan fastigheterna. Mycket av
den befintliga bebyggelsen har en tydlig prägel av 50-tals bebyggelse
inklusive den byggnaden inom fastigheten Orion 4. Fastigheten Orion har
formen av en båge ut emot Tornavägen. Den nuvarande handelslokalen
ansluter till huvudbyggnadens kortsida och har sina entréer ut emot
Tellusgatan.
Markanvändning och gestaltning
Inom planområdet föreslås ändrad användning från handel till bostäder och
centrumverksamhet. Föreslagen planbestämmelse Bostäder/Centrum
innebär att det finns möjlighet att inreda den före detta handelslokalen till
lägenheter. Anledningen till den dubbla bestämmelsen är att fortsatt ha
möjligheten att inhysa centrumverksamhet ifall behovet skulle uppkomma i
framtiden.
Bostadsbebyggelse
Planförslaget ämnar att möjliggöra 2-3 lägenheter inom den befintliga
byggnaden som tidigare inhyst handel, inga tillbyggnader tillkommer. Den
ändrade användningen ska ta hänsyn till byggnadens kulturhistoriska
exteriöra värden.

Bild med handelslokalen i förgrunden.
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Möjlig disposition av lägenheter inom Orion 4 (Tomas Tägil)

Ritningarna visar på hur utformningen av bostäderna i den befintliga
byggnaden kan komma att utformas. I förslaget illustreras två alternativt tre
nya lägenheter, med parkeringsplatser mot Tellusgatan och Vintergatan och
uteplatser i sydväst. Tillgång till befintlig gemensam bullerskyddad uteplats
finns på bostadsrättsföreningens huvudbyggnads östra sida.
Varsamhet och skydd för befintlig bebyggelse
Bebyggelsen inom Orion 4 ingår i Lunds bevaringsprogram för kulturmiljö.
Bostadshuset pekas ut som kulturhistoriskt värdefullt och butikslängan som
var med i planeringen från början, men stod klar först 1954.
Det har därför lagts till varsamhetsbestämmelser i detaljplanen för att värna
handelslokalens småskaliga karaktär.
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k1

Stora fönster och dörrblad ska utföras med utvändig yta av
polerad rostfritt stål

k2

Butiksfönstrens stora glasade ytor bevaras exteriört

k3

Fönster mot söder och väster ska utföras som öppningsbara
täckmålade träfönster

k4

Taket ska vara pulpettak.

k5

Fasader i rött tegel och sockel klädd med klinker bevaras

Detaljplanen förskriver därför varsamhetsbestämmelser som syftar till att
bibehålla byggnadens uttryck. Särskilt viktigt är det att bevara karaktären av
butiksfönster i tegelfasad.
Planförslaget berör en relativt liten yta. Norra sidan av planområdet utanför
handelslokalen är idag hårdgjord parkering. Vid ombyggnaden till
lägenheter kommer den norra sidan fortfarande inhysa parkering men med
gröna inslag som ska bättre hjälpa upptagningen av dagvatten inom
planområdet. Den södra sidan ämnas att fortsatt vara grön men istället
inhysa uteplats för de planerade lägenheterna. I och med att inga större
förändringar i form av nybyggnation föreslås inverkar inte detta negativt på
den befintliga dagvattenavrinningen.
Fastigheten Orion 4 är placerad längst med Tornavägen. Tornavägen
kopplar samma bostadsområde Lilla Råby med Dalbyvägen och norr ut mot
Norra universitetsområdet. Tornavägen är relativt trafikerad och viss
bullerproblematik kan uppstå. Enligt kommunens översiktliga
bullerkartläggning är det byggnadens västra fasad närmas Tornavägen som
är mest bullerutsatt.
Trafik
Utanför planområdet löper vägarna Tornavägen, Tellusgatan samt
Vintergatan. Tornavägen är den tyngst trafikerade vägen i närområdet och
ansluter till Dalbyvägen i norr. 2018 hade Tornavägen 7800 dagliga
trafikrörelser.
Parkering
Bilparkering föreslås att i huvudsak anläggas på den norra sidan av
fastigheten mot Tellusgatan. Denna del av fastigheten är idag asfalterad.
Planen är att denna plats ska anordnas för ca 5 parkeringar med mer grönyta
runt omkring parkeringarna. Mot Vintergatan finns det också plats att
anlägga enstaka parkering. Plats att anordna för cykelparkering och
handikapparkering finns. Gällande parkeringsnorm ska tillämpas.
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Vid placering av parkeringar i närheten av fasad för bostadshus är det
viktigt att beakta avstånd mellan utsläpp från fordon och tilluftsdon till
lägenheterna, så att inomhusmiljön inte påverkas negativt.
Vägtrafikbuller
I och med detaljplanearbetet har en bullerberäkning för de planerade
bostäderna uppförts. För bullerberäkningen har prognostiserade
trafikmängder för år 2040 använts. De vägar som bedöms påverka ljudet är
Dalbyvägen, Tornavägen och Tellusgatan.
I tabellen nedan presenteras de nu rådande riktvärdena för buller vid fasad
mot bostad.

Ekvivalenta och maximala ljudnivåer har beräknats i 6 punkter
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Vid kortsidan ut mot Tornavägen överskrids riktvärdet 60 dBA vid fasad.
Om 60 dBA överskrids mot den bullriga sidan bör hälften av rummen i varje
bostad vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids
vid fasad. För denna tystare sida gäller att maxnivån 70 dBA bör klaras
nattetid. Samtidigt är riktvärdet ett bör-värde och innanför fönstret planeras
det att vara kök, varför det bör vara acceptabelt att riktvärdet överskrids här
vid kortsidan ut mot Tornavägen.
Ljudnivån på den södra fasaden kan dock dämpas till 55 dBA, med hjälp av
ett bullerplank. Eftersom det bara är lägenheten närmast Tornavägen som
påverkas av de högre ljudnivåerna vid kortsidan, så räcker det att detta
vinklade plank dämpar ljudet endast för denna lägenhet (räknepunkt 5). Då
krävs att planket är 1,9 m högt närmast fasaden (2 - 3 m) och därefter 1,6 m
högt. Se figur 1.

Figur 1.
Uteplatser planeras på husets södra sida och här överskrids det ekvivalenta
rikt-värdet med 10 dBA och det maximala riktvärdet överskrids med 6 - 8
dBA. Här krävs bullerskyddande åtgärder i form av ett bullerplank.
Bullerplanket behöver vara i vinkel. För att klara bullernivåerna vid en av
uteplatserna samt sänka bullernivåerna vid fasad i mätpunkt 5 behövs ett
bullerplank. Bullerplanket ska vara 2,0 m högt ut mot Tornavägen och 1,8–
1,1 m högt söder ut. Vill man placera tyst uteplats mot söder behöver man
bygga ut planket efter figuren nedan. Se figur 2.

Figur 2
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Det är viktigt att bullerplanket är tätt i sidled och ner i marken – d v s inga
glipor. Annars försämras den bullerdämpande effekten märkbart.
Störningsskydd
Lägre plank mellan parkeringarna och planerade lägenheter ska uppföras för
att skydda mot bländning in i lägenheterna.
Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Befintlig anläggning för geovärme avses att användas även till
tillkommande lägenheter. Geovärmesystemet är beläget under gräsmattan
mot Tornavägen.
Vatten-, avlopp- och dagvattenhantering
Området ligger inom verksamhetsområde för VA. VA SYD ansvarar för att
ta hand om dagvattnet. Fastigheten är ansluten till vatten och avlopp.
El, tele och bredband
De nya bostäderna föreslås att anslutas till befintlig försörjning av el, tele
och bredband.
Renhållning
Befintligt soprum finns söder om de nya lägenheterna och bedöms klara
tillskottet av de nya lägenheterna.
Räddning
Planområdet ligger på cirka 5 min utryckningsväg från brandstationen.
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 detaljplan ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på
grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid
planläggningen.
Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att
rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. (4 kap 40 § PBL).
Planen innebär i övrigt inga tekniska, ekonomiska eller fastighetsrättsliga
konsekvenser för kommunen eller fastighetsägaren.
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
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genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en miljöbedömning
enligt 6 kap miljöbalken.
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.
Hälsa och säkerhet
Påverkan på de befintliga trafikförhållandena i och med genomförande av
planen bedöms som minimala.
Sociala konsekvenser
God bebyggd miljö
Planförslaget innebär att en idag oanvänd handelslokal kan omvandlas och
tillvaratas. På så sätt bidrar förändringen till bostadsförsörjningen inom
området, samt tillvaratar den bebyggda miljön och en fortsatt förvaltning av
dess kulturarv.
Barnperspektivet
Genomförandet av planen bedöms inte påverka barn i någon större
utsträckning då planförslaget enbart omfattar 2-3 bostadslägenheter.
Föreslaget planområde inrymmer idag enbart förutsättningar för småskaliga
verksamheter så som handel och restaurang. En planändring som möjliggör
bostäder skapar goda förutsättningar för barn att bo och vistas i området,
dessutom i anslutning till gröna miljöer. Vid utarbetande av planförslaget
har hänsyn till barns intressen, behov och situation i enlighet med
barnkonventionen tagits.
Tillgänglighet
Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och
användbarhet för funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet i
8 kap 4§ (byggnader) och 8 kap 9 § PBL (tomter) i detalj kommer att
tillgodoses avgörs i samband med byggnads- och markprojekteringen och
därmed vid kommande bygglovsprövning. Planförslaget innebär att
tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas.

STADSBYGGNADSKONTORET I LUND

Maria Milton
biträdande planchef

David Larsson
planarkitekt
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