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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
Syftet med detaljplanen är att ange förutsättningar för framtida
markanvändning och pröva lämpligheten att uppföra bostäder inom del av
fastigheten Ladugårdsmarken 4:14. Bostäderna utformas som flerbostadshus
i 1½ till fem våningar. Befintlig mangårdsbyggnad förses med
skyddsbestämmelse då både gårdsläget och kvarvarande byggnad utgör ett
kulturhistoriskt värde. Genom detta förslag kommer delar av den västra
delen av Tolvmannaparken att ersättas med kvartersmark för bostäder.
Vegetation kommer att behövas tas bort för att kunna uppföra den nya
bebyggelsen. Som kompensation av förlorad grönska kommer plantering av
ny vegetation inom och utanför planområdet att ske. För boende i området
finns fortfarande goda möjligheter för rekreation i övriga delar av
Tolvmannaparken. Genom exploateringen finansieras förnyelse och
upprustning av parken då den kommer att användas av fler. Verksamheten
som bedrivs i lokaler inom planområdet får en ny lokalisering mer centralt i
stadsdelen, strax öster om Norra Fäladens centrum.
Planförslaget innefattar:
• Utökad byggrätt för bostadsändamål.
• Bestämmelser om rivningsförbud och varsamhet för befintlig
bebyggelse.
Avvägning mellan motstående intressen
Det finns ett stort behov av fler bostäder i Lunds kommun. Enligt
översiktsplanen, ÖP 2010, är förtätning av staden och tätorterna en av de
viktigaste faktorerna för att få fram bostäder. Föreliggande planområde
ligger inom område som i översiktsplanen, ÖP 2010, är markerat som
grönstruktur respektive värdefull natur medan det i den nya översiktsplanen,
ÖP 2018, är markerat som befintligt grönområde.
Föreliggande planförslag innebär att fler bostäder tillförs i ett
bostadsområde där det finns tillgångar i form av ett välutbyggt system av
gång- och cykelvägar, kollektivtrafik, gator och grönområde. Genom
förslaget åstadkoms ett resurseffektivt nyttjade av dessa tillgångar dessutom
utan att jordbruksmark behöver tas i anspråk. Tolvmannaparken och de
värden som däri finns bedöms vara tillräckliga för att möjligheter för
rekreation ska bibehållas och genom planerade kompensationsåtgärder
ersätts vegetation som går förlorad vid uppförandet av bostadsbebyggelsen.
Stadsbyggnadskontoret bedömer därför att skälen till avvikelsen från ÖP
2010 och 2018 är motiverade.
Genom att hyra lokaler av kommunen har fritidsverksamhet i form av
scouting bedrivits i och kring lokalerna inom planområdet. Kommunen
anser att verksamheten utgör ett viktigt inslag för att åstadkomma ett brett
utbud av aktiviteter för barn och ungdomar både i stadsdelen men även i
kommunen som helhet. Med anledning av planprövningen har hyresavtalet
sagts upp av kommunen och ersättningslokaler i centrala delen av
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stadsdelen har erbjudits scoutverksamheten. Scoutkåren har ingått nytt
hyresavtal med kommunen för dessa ersättningslokaler.
Stadsbyggnadskontoret bedömer därmed att det inte förekommer några
motstående intressen, avseende ny bostadsbebyggelse och scoutverksamhet,
då överenskommelse beträffande ersättningslokaler har träffats.
PLANDATA
Planområdets area: ca 1 ha
Antal bostäder: ca 60 bostäder
Andel parkmark som övergår till kvartersmark: ca 5 000 m2
Antal bilparkeringar: ca 54

Handlingar
Till detaljplanen finns följande handlingar:
• Plankarta med planbestämmelser och illustration
• Planbeskrivning (denna handling)
• Granskningsutlåtande, 2020-08-07
• Översiktlig geoteknisk undersökning, Markteknisk
undersökningsrapport, Geotekniska rekommendationer, 2017-09-11
• Miljöteknisk markundersökning, 2017-09-20
• Radonundersökningsrapport, 2017-10-09
• Översiktlig dagvattenutredning, 2017-05-04
• Dagvattenutredning, 2018-01-26
• Inventering av träd vid Tolvmannaparken, 2017-07-11
Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.
Planförslaget handläggs med utökat förfarande eftersom detaljplanens
innehåll inte är förenligt med översiktsplanen, ÖP 2010.
Medverkande
Planarkitekt: Vanessa Nilsson Hedman (t o m samråd)
Planingenjör: Jenny Lindström
Planchef: Ole Kasimir
Biträdande planchef: Maria Milton
Trafikplanerare: Viktor Nilsson
Landskapsarkitekt: Maria Borisson Lindvall
Gatuingenjör: Maria Carping
Bygglovsarkitekt: Pia Laike
Stadsarkitekt: Malin Sjögren
Stadsantikvarie: Henrik Borg
Lantmätare: Viola Lindgren
VA-ingenjör: Charlotta Tonning
Plansökande
Tekniska nämnden, Lunds kommun.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
I översiktsplanen (ÖP 2010) är planområdet utpekat som område för
grönstruktur och värdefull natur. Grönstruktur beskrivs som område
innehållande idrottsanläggningar, golfbanor, bollplaner, dagvattenområden
eller kombinerade park- och jorddeponiområden.
Detaljplaner
För den västra delen av planområdet
gäller detaljplan L868 från 2009,
vilken har beteckning [BC] för
bostäder och centrumverksamhet.
Planområdets befintliga byggnad har
bestämmelsen [q] för kulturhistoriskt
värdefull byggnad som inte får rivas.
Den östra delen av planområdet anges
som allmän plats, park i gällande
detaljplan L502 från 1988.

Planområdet har en area på ca 1 ha.
Området omfattar del av fastigheten
Ladugårdsmarken 4:14 som ägs av
Lunds kommun. Direkt angränsande
fastigheter utgörs av Tingsrätten 1 som
ägs av Lunds
kommun samt Ladugårdsmarken 5:9
vilken är privatägd.

Häradsvägen

Svenshögsvägen

Plandata och
markägoförhållanden
Planområdet ligger i stadsdelen Norra
Fäladen, väster om väg E22, öster om
Svenshögsvägen samt söder om
jordbruksfastigheten Ladugårdsmarken
5:9.

Utdrag från detaljplan L502 från 1988 och L868 från 2009.
Planområdet markerat i rött.

Översiktskarta med planområdet markerat i rött.

Befintlig landskapsbild och markanvändning
Bebyggelsen i planområdets närhet består av flerbostadshus i två till fem
våningar. Fasaderna består av vit och röd puts eller gult och grått tegel.
Den befintliga bebyggelsen inom planområdet består av en
mangårdsbyggnad från mitten av 1800-talet. Byggnaden och närområdet
används idag för scoutverksamhet. Ett stort vegetationsområde i den norra
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delen av planområdet har planterats för att skydda bostadsbebyggelsen från
vindar som kan svepa in från det öppna jordbrukslandskapet i norr. Öster
om scoutgården ligger Tolvmannaparken med fotbollsplan och
hundrastgård. Fotbollsplanen ingår i planområdet.

Området i sitt sammanhang. Planområdet markerat i rött.
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Fastigheten Tingsrätten 1.

Planområdets befintliga byggnad.

Fotbollsplanen.

Områdets cykel- och gångväg med
Tolvmannaparken på vänster sida och
fastigheten Jordabalken 5 till höger.
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Historik
Ladugårdsmarken har varit bebyggd
med flerbostäder sedan 1990-talet.
Dessförinnan bestod området av
jordbruksmark. Planområdets befintliga
gårdsbyggnad finns med på
lantmäteriets historiska karta över
Stångby från 1857 men finns inte med
på Skånska rekognoseringskartan från
1812.

Kulturmiljö

Flygbild från 1940

Kulturhistorisk intressant bebyggelse och byggnadsminnen
Den befintliga bebyggelsen inom planområdet består av en
mangårdsbyggnad från mitten av 1800-talet. Fram till år 2000 bestod gården
av två ekonomilängor och mangårdsbyggnad i U-form för att sedan endast
bestå av två byggnader placerade i formen av ett L kring en gårdsplan. Ena
byggnaden, ekonomibyggnaden, totalförstördes i en brand i mars 2017.
Trädgården norr om bostadshuset har förenklats, en del av de stora
stormträden och buskar som omgav gården har tagits bort. I boken Skånska
gods och gårdar, Malmöhus län (tryckt 1944) beskrivs gården som mindre
lantbruk med djur och spannmålsproduktion inom fastigheten Stångby 16:8.
Fastigheten behandlas inte i kommunalt bevaringsprogram. I gällande
detaljplan har mangårdsbyggnaden tillsammans med ekonomibyggnaden
bestämmelsen [q] för kulturhistoriskt värdefull byggnad som ej får rivas.
Byggnadens volym och fasaduttryck får ej avsevärt förändras.
Arkeologi
Den planerade exploateringen berör inga kända fornlämningar. Samråd med
Länsstyrelsen Skåne enligt 2 kap. 10§ kulturmiljölagen har skett med
resultat att inga ytterligare arkeologiska utredningar krävs under planarbetet.
Skulle fornlämningar påträffas i samband med markarbeten ska dessa, i
enlighet med 2 kap. 10§ kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och
länsstyrelsen underrättas.
Service
Allmän service
Planområdet ligger välplacerat med avseende på skola och barnomsorg.
300 meter sydöst om planområdet ligger Ladugårdsmarkens skola,
innehållandes en förskola, en skola med undervisning för elever i
förskoleklass upp till årskurs 3 samt ett fritidshem. 640 meter söderut finner
man Fäladsskolan med årskurs 4-5. I Fäladsgården, som är belägen cirka
750 meter åt sydväst, undervisas elever i årskurs 6-9.
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Kommersiell service
Vid Fäladstorget, som ligger knappt 750 meter söderut, finner man
matvaruaffär, vårdcentral och tandvård.
Trafik
Biltrafik
Planområdet är kopplat till det regionala vägnätet via Häradsvägen som
löper längs områdets norra gräns. Häradsvägen är lokal matargata för de
flerbostäder som ligger på södra sidan samt den bostad som ligger på norra
sidan av gatan.
Gång- och cykeltrafik
Separat gång- och cykelväg finns i planområdets södra gräns. Denna är
kopplad till stadens gång- och cykelnät.
Kollektivtrafik
Hållplats för stadsbusstrafik med linje 2 och 4 nås inom 300 meter från
planområdet. Busslinje 2 trafikerar Värpinge By, Botulfsplatsen, Annehem
och linje 4 Gunnesbo, Botulfsplatsen, Östra Linero.
Natur
Topografi
Planområdet lutar svagt från den norra delen med en högsta höjd på +66,5 i
nordöst och en lägsta höjd +65,5 i sydöst.

Kartbild över planområdets lutning

Natur, park och vegetation
Tillgången till kommunal parkmark är generellt god i Norra Fäladen. Norra
Fäladens yta består totalt av 26 procent parkmark. Det är 71 m2 parkmark
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per invånare. Inom fastigheten Ladugårdsmarken 4:14 finns
Tolvmannaparken vilken utgör övergångszonen mot åkerlandskapet och är
uppbyggd med omfattande träd-och buskridåer.
En del av Tolvmannaparken ingår inom planområdet. I grönstruktur- och
naturvårdsprogrammet, antagen 2006, beskrivs parken som en övergångszon
mot åkerlandskapet, vilken är uppbyggd med omfattande träd- och
buskridåer som ger skydd mot nordliga vindar. Parkstråket går i öst-västlig
riktning längs Häradsvägen och kopplar på grönstråk väster om
Svenshögsvägen. I anslutning till planområdets norra gräns finns en utpekad
ridväg som ger ryttare möjlighet att ta sig från Norra Fäladen till Stångby
och Vallkärra och som länkar till framtida ridanläggningen öster om
planområdet.
Geotekniska förhållanden
En översiktlig geoteknisk undersökning visar att marken kan grundläggas på
sedvanligt sätt med hel kantförstyvad bottenplatta, utbredda grundplattor
eller längsgående grundsulor. Golv kan utformas som betonggolv på mark.
Källare rekommenderas att utformas som vattentäta konstruktioner medan
hus utan källare ska skyddas mot markfukt genom dränerande och
kapillärbrytande skikt samt dräneringsledningar. Möjligheterna för
infiltration av dagvatten är begränsade beroende på lermoränens täta
sammansättning.
Markföroreningar
Markföroreningar har påträffats inom planområdet. Halter av PAH
(polycykliska aromatiska kolväten) har påvisats i sex av jordproverna.
Halterna är under riktvärdet för mindre känslig mark. Föroreningar finns i
ytlig fyllnadsjord. I den naturliga jorden under fyllningen har inga
föroreningar påvisats. Inga föroreningar av metaller, oljekolväten eller
bekämpningsmedel har påvisats, ej heller några PCB-fogar i byggnaderna.
Marken i området bedöms därmed ej vara förorenad av PCB. Innan sanering
påbörjas behöver kompletterande undersökningar utföras för att klargöra
utbredningen av påvisade föroreningar.
All hantering av förorenad jord är anmälningspliktig verksamhet. Anmälan
om avhjälpandeåtgärder lämnas in och godkänns av miljöförvaltningen
innan efterbehandling påbörjas.
Markradon
En radonanalys är utförd i samband med den översiktliga geotekniska
undersökningen. Resultatet av markradonmätningen är att radonhalterna
från de två detektorerna visar på halter mellan 7,4 -16,1 kB/m3, vilket
innebär att marken klassas som normalriskmark. Mätvärdena kan dock vara
påverkade av ytvatten eller grundvatten. På grund av detta kan halterna
förväntas vara högre vid annan årstid eller efter dränering.
Luftföroreningar
Miljökvalitetsnormerna, MKN, för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken
gäller för svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM10).
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I Lunds kommun har beräkningar gjorts för kvävedioxidhalten och PM10.
Inom planområdet ligger halterna av kvävedioxid och PM10 under
riktvärdena enligt MKN.
Teknisk försörjning
Området ligger inom verksamhetsområde för vatten, spillvatten och
dagvatten och är därmed anslutet till kommunalt VA. Dagvattenledningar
och spillvattenledningar finns i Häradsvägen norr om planområdet.
Vattenledningar finns både i Häradsvägen och i omgivande mark söder om
planområdet. Fjärrvärmeledningar finns i omgivande mark söder om
planområdet och ansluter områdets befintliga byggnad. I området finns
dessutom fibernät.
Dagvatten
Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram Dagvattenplan för
Lunds kommun, antagen av kommunfullmäktige 2018-03-22.
I stort sett allt dagvatten i Lunds kommun rinner till Höje å och Kävlingeån
via dagvattenledningar, diken och små vattendrag. Vattendragen, som
fungerar som dagvattenrecipienter, har i dagvattenplanen klassificerats efter
hur stort flöde och vilka mängder av närsalter och föroreningar recipienterna
kan tåla/ta emot beroende på deras speciella förutsättningar.
Vattenmyndigheten har fattat beslut om statusklassificering och
miljökvalitetsnormer för alla vattenförekomster.
Planområdet ingår i huvudavrinningsområdet Höje å, dock leds dagvattnet
via Önnerupsbäcken som ansluter till Höje å norr om Lomma.
Önnerupsbäcken är klassad som vattenförekomst och har enligt 2016 års
statusklassning och bedömning otillfredsställande ekologisk status och
uppnår inte god kemisk status men målet att god ekologisk status respektive
god kemisk ytvattenstatus ska uppnås till 2027 med halter av vissa ämnen
undantagna. Bäcken tar emot relativt stora mängder dagvatten och
vattenföringen varierar kraftigt mellan högsta och lägsta vattenföring.
Dagvatten påverkar Höje å i synnerhet vid höga flöden från de stora
dagvattenutloppen från Lunds stad. De höga flödena orsakar erosion vid
utloppsledningarna vilket bidrar till en ökad transport av partiklar som
längre ned avsätts och kan orsaka problem. Närsaltsbelastning från jordbruk,
reningsverk och enskilda avlopp är betydande föroreningskällor. 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.
Enligt Åtgärdsplan för dagvatten ligger planområdet i ett avrinningsområde
för dagvatten som trots sin storlek inte bedöms generera kraftiga flöden men
att beakta är att vattnet avleds till en recipient med begränsad kapacitet.
Området består av bostads- och verksamhetsområden och andel hårdgjord
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yta uppgår till 27 %, vilket bedöms som måttlig grad av hårdgörande.
Föroreningshalterna från området beräknas inte vara så höga, dock är Norra
kyrkogården och avfallsdeponin Sankt Hans backar potentiella källor till
förorening. Dagvattensystemet bedöms ha god kapacitet med några få
undantag.
Övergripande strategi för all dagvattenhantering i Lunds stad innebär att
föroreningar hanteras så nära källan som möjligt samt att en robusthet byggs
in i systemet, specifikt inom detta avrinningsområde är lokala åtgärder och
så kallade end-of-pipe lösning.
Dagvattnet ska fördröjas till motsvarande 20 l/s, ha vid ett dimensionerande
10-års regn innan det ansluts till befintlig dagvattenledning i Häradsvägen.
Räddning
Avstånd från brandpost till uppställningsplats för räddningstjänstens fordon
får inte överstiga 75 meter (från uppställningsplats till byggnad ska
avståndet max vara 50 meter). Överstigs dessa avstånd måste området
kompletteras med brandposter.
Undersökning om planen kan medföra en betydande
miljöpåverkan
Stadsbyggnadskontoret bedömer med vägledning av
miljöbedömningsförordningen (2017:966) att planförslaget inte kan antas
medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 5-8 §§
miljöbalken, MB. Det innebär att miljöeffekterna inte behöver redovisas i en
strategisk miljöbedömning enligt 6 kap MB utan det är tillräckligt att
redovisningen är integrerad i planbeskrivningen. I bedömningen av
planförslagets miljöpåverkan har följande omständigheter vägts in i
bedömningen.
Planförslaget innebär att markanvändningen för del av planområdet ändras
från allmän plats, park till kvartersmark, bostadsändamål, vilket innebär en
ökning av antal bostäder och boende i stadsdelen. Sammantaget är den
påverkan som planförslaget förutses få sådan att den inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan. Ett genomförande av planförslaget bedöms som
helhet innebära en god hushållning av mark, vatten och andra naturresurser.
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PLANFÖRSLAG
Planens syfte
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att uppföra bostäder inom
del av fastigheten Ladugårdsmarken 4:14. Bostäderna utformas som radhus
och flerbostadshus i 1½ till fem våningar. Befintlig mangårdsbyggnad förses
med skyddsbestämmelse då både gårdsläget och kvarvarande byggnad utgör
ett kulturhistoriskt värde.
Planförslaget innefattar:
• Nya byggrätter för bostadsändamål.
• Bestämmelser om rivningsförbud och varsamhet för befintlig
bebyggelse.
Övergripande karaktär och disposition
Förslaget innebär ett uppförande av bostadshus i 1½ till fem våningar,
innehållande ca 60 stycken lägenheter. Den nya bebyggelsen närmast
mangårdsbyggnaden avses förhålla sig till gårdens proportioner. Gradvis
planeras den övriga tillkommande bebyggelsen öka i skala och volym för att
anpassas till övrig befintlig bebyggelse.
Markanvändning och gestaltning
Platsbildningar och grönstruktur
Gemensamma uteplatser och lekytor ska anordnas inom planområdet.
Mindre privata uteplatser planeras i anslutning till marklägenheterna. I den
mån det är möjligt ska vegetation sparas och kompletteras med
nyplantering. Som kompensation för den vegetation som är nödvändig att ta
bort för att genomföra planen ska Häradsvägens gatusektion inrymma en
bred trädplanterad grönremsa omedelbart norr om fastigheterna Tingsrätten
1, Häradsrätten 1 samt föreliggande planområde. Även i intilliggande park,
Tolvmannaparken, kommer kompensationsåtgärder att utföras.
Bostadsbebyggelse
Ny bebyggelse ska utformas och placeras med hänsyn till befintlig miljö.
Reglering av antal våningar, byggnadshöjder och taklutning ska skapa
förutsättningar för att tillkommande bostadsbebyggelse kommer att
upplevas som ett naturligt tillskott i bebyggelsens årsringar.
För planområdet föreslås markanvändningen bostäder, i plankarta betecknat
[B]. I områdets norra del innebär föreslagen planbestämmelse om
exploateringsgrad [e23400] att 3 400 m2 bruttoarea bostadsyta får byggas,
därutöver får komplementbyggnader uppföras med en högsta byggnadshöjd
om 3,5 meter. För områdets östra del är motsvarande exploateringsgrad
1 900 m2 [e21900]. För att begränsa byggnadernas utbredning på marken
föreslås bestämmelse som anger maximal byggnadsarea [e1750] för
respektive egenskapsområde i norr och öster. Bebyggelsen ges dessutom en
begränsning i våningsantal, på plankartan anges det som romerska siffror. I
norra delen får husen uppföras i 4-5 våningar [IV-V] och i den östra delen i
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2-3 våningar [II-III]. Taken ska ha en lutning om minst 30 grader, vilket på
plankartan anges med en symbol.
Planen medger två byggnadslängor kring gårdsplanen som ersättning för de
byggnader som tidigare legat här. Byggrätterna regleras med en
byggnadshöjd på 3,5 meter och en taklutning på 45 grader. Vind får inredas
och mindre takkupor får uppföras utan att det påverkar beräkningen av
byggnadshöjden, detta betecknas med [v1] respektive [v2] på plankartan.
Fasader ska utföras i putsliknande material i ljusa kulörer. På plankartan är
det betecknat med [f]. Till denna bebyggelse får komplementbyggnader
uppföras på mark betecknad med korsmarkering. Högsta byggnadshöjd är
3,5 meter.
Bebyggelsen ska utföras med grundläggning skyddad mot markradon då
mätvärdena visar på radonhalter inom normalriskintervallet. Detta betecknas
med [b] på plankartan.
Föreslagen bebyggelsetäthet (nettoexploateringstal) inom planområdet är
0,57. Exploateringstalet är den totala bruttoarean, BTA, exklusive garage,
källare och förråd, inom föreslagen kvartersmark samt halva omgivande,
trafikförsörjande gata.
Varsamhet och skydd för befintlig bebyggelse
Den befintliga bebyggelsen inom planområdet består av en
mangårdsbyggnad från mitten av 1800-talet. Fram till år 2000 bestod gården
av två ekonomilängor och mangårdsbyggnad i U-form för att därefter endast
bestå av två byggnader placerade i formen av ett L kring en gårdsplan. Den
östra ekonomibyggnaden totalförstördes i en brand i mars 2017.
Mangårdsbyggnaden är förändrad över tiden men är trots detta ett viktigt
kulturhistoriskt element då den visar områdets historiska användning. Den
har därför åsatts bestämmelser om varsamhet och rivningsförbud i enlighet
med 4 kap 16 § PBL. På plankartan är detta betecknat [k] som innebär att
tak ska utgöras av sadeltak där lutning och höjd ska bibehållas, fasader ska
utgöras av ljus puts, fönstren utförs som traditionella fönster med karm och
båge i trä och traditionell placering av dörrar och fönster ska eftersträvas
samt [r] som innebär att byggnaden får inte rivas. Varsamhetsbestämmelsen
innebär således att det är möjligt att byta fönster, dörrar, takmaterial med
mera om det görs varsamt och med utgångspunkt i den lokala
byggnadstraditionen.
Trafik
Planområdet trafikförsörjs via Häradsvägen i områdets norra gräns. Gångoch cykeltrafik ansluts också från den norra delen men även ifrån söder via
befintlig gång- och cykelväg.
Häradsvägens gatusektion färdigställs i samband med plangenomförandet.
Det innebär att det förutom biltrafik även ska finnas utrymme för
vegetation, gångbana samt en ridväg. Cykling sker i blandtrafik. Sektionen
föreslås byggas enligt följande: trädplanterad grönremsa, gångbana, körbana
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samt ridväg. Häradsvägen avslutas med en vändzon. Möjlighet att ta sig
vidare österut finns genom en kombinerad ströv- och ridväg som löper
mellan åkerkanten och vegetationsridån i Tolvmannaparkens norra kant. En
gång- och cykelväg leder dessutom mot sydöst, ner mot Tolvmannaparken.
Parkering
Gällande parkeringsnorm ska tillämpas. Parkering tillhörande planområdets
bostadsbebyggelse ska anordnas inom fastigheten. Dagens norm anger cirka
54 bilplatser respektive 160 cykelplatser. Åtgärder kan utföras för att sänka
parkeringsbehovet. I samband med bygglovsprövningen redovisar
byggherren om och i så fall vilka åtgärder som avses och en omräkning av
parkeringsbehovet utförs.
Störningsskydd

Bilden redovisar kommunens översiktliga bullerkartering för ekvivalentnivåerna runt planområdet
(markerat i rött).

Enligt kommunens översiktliga bullerkartering ligger bullernivåerna på
mindre än 50 dBA ekvivalent nivå och mindre än 65 dBA maximal nivå för
planområdet.
Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär bedöms inte
förändra nivåerna på ett märkbart sätt.
Ändrad lovplikt
Inom området gäller, i enlighet med 4 kap 14 § PBL, en administrativ
bestämmelse om villkor för startbesked. Bestämmelsen syftar till att
avhjälpandeåtgärder ska vara slutligt utförda innan startbesked för
uppförande av nya byggnader ges. För detta införs i plankartan
beteckningen [a].
Teknisk försörjning
Energiförsörjning, el, tele och bredband samt vatten och spillvatten
Befintliga system för fjärrvärme, energi, el, tele och bredband samt vatten
och spillvatten förutsätts kunna användas. Dock krävs att del av
servisledning för fjärrvärme i södra delen behöver flyttas. Ytterligare behov
av ledningsomläggning har inte konstaterats.
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Dagvatten
De förutsättningar och antaganden som gjorts i dagvattenutredningarna,
bland annat gräsarmerade parkeringsytor och komplementbyggnader med
”gröna tak”, leder fram till att mängden vatten som behöver fördröjas kräver
magasinvolymer på 89 m3.
Dagvattnet föreslås anslutas till förbindelsepunkt i Häradsvägen. Vattnet
flödesregleras till 20 l/s och hektar i en brunn och denna brunn förses med
överfallsmöjlighet för att klara nederbörd större än det dimensionerande 10årsregnet.
Om underjordiska magasin önskas föreslås de placeras under parkeringsytorna. Enklast och billigast är att lägga förstorade dagvattenledningar
parallellt med Häradsvägen eller vinkelrätt mot Häradsvägen eller en
kombination däremellan. Kassettmagasin kan även användas. Om man
väljer underjordisk hantering finns möjlighet för detta även på mark som är
försedd med så kallad prickmark, det vill säga mark där byggnad inte får
uppföras. Detta möjliggörs genom att bestämmelsen [n1] medger att denna
mark får underbyggas med anläggningar för dagvattenhantering.
Om öppen dagvattenhantering väljs kan översilningsytor, kanaler och
nedsänkta ytor/ytliggande magasin tillskapas. Lämpligt område skulle
kunna vara nedsänkt. Dagvatten kan ledas dit via exempelvis ett svackdike.
För att klara detta måste höjdsättning göras med omsorg så att vattnet
hamnar och stannar där man önskar.
Det är viktigt att se till att inget markrinnande vatten kan rinna in i eller mot
byggnaderna. Därför måste husens nivåer på färdigt golv sättas tillräckligt
högt med en tydlig lutning på marken från husen, förslagsvis 5 % de fem
närmaste metrarna.
Renhållning
Avfallshantering föreslås kunna ske i miljöhus på olika platser inom
planområdet.
Räddning
Avståndet från planområdet till befintliga brandposter är i dag ca 100 meter,
vilket innebär att brandposter kommer behöva kompletteras. I samband med
bygglovsansökan ska brandvattenförsörjning redovisas. Området ligger
inom normal insatstid.
Avvägning mellan motstående intressen
Detaljplaneförslaget innebär att allmänna intressen vägs mot varandra;
tillgången på rekreativ parkmark respektive behovet av bostäder.
Den del som idag utgörs av parkmark och som föreslås ändras till
kvartersmark för bostadsändamål har idag funktionen av en gräsbeklädd
fotbollsplan. Bollplanen är en del av Tolvmannaparken. Längre österut i
Tolvmannaparken finns ytterligare två bollplaner, en i grus/asfalt och en i
gräs.
Inom ytan där fotbollsplanen idag ligger föreslås enligt planförslaget att ett
20-tal nya bostäder kan uppföras. Totalt sett möjliggör förslaget cirka 60
nya bostäder.
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Ett genomförande av detaljplaneförslaget innebär att nya bostäder uppförs
där infrastrukturen redan är utbyggd, där tillgång till kommunal och
kommersiell service är god samt där det är nära till kollektivtrafiken.
Jordbruksmark behöver inte tas i anspråk.
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).
Huvudmannaskap för allmänna platser
Lunds kommun ska vara huvudman för allmänna platser inom planområdet.
Ändrad lovplikt, lov med villkor
Inom området gäller, i enlighet med 4 kap 14 § PBL (2010:900), villkor för
startbesked att markföroreningar ska vara slutligt avhjälpta innan
startbesked utfärdas.
Avtal
Del av Ladugårdsmarken 4:14 ska överlåtas till exploatören.
Överlåtelseavtal kommer att tecknas när detaljplanen vunnit laga kraft och
kommer ligga till grund för ansökan om fastighetsbildning. Kommunen
ansöker om fastighetsbildning och betalar förrättningskostnaderna. Avtalet
ska bland annat reglera markpris, återgångsvillkor och ansvarsfördelning
beträffande saneringsbehov.
Tekniska och ekonomiska åtgärder
Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning
För om- och nybyggnad inom allmän plats ansvarar kommunen så som
markägare.
I anslutning norr om planområdet ska följande allmänna anläggningar byggas
ut:
Häradsvägen
• Häradsvägen i planområdets norra gräns ska förlängas samt avslutas med
en vändzon i samband med plangenomförandet.
• Häradsvägens gatusektion ska färdigställas i samband med
plangenomförandet.
• Förutom biltrafik ska det också finnas utrymme för vegetation, gångbana
samt en ridväg. Ridvägen ansluts till befintlig ströv- och ridväg norr om
Tolvmannaparken.
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Sektionen föreslås enligt följande: trädplanterad grönremsa, gångbana,
körbana samt ridväg.
Tolvmannaparken
• Intilliggande Tolvmannaparken berörs genom att parken avstår mark
som kommer bebyggas med bostäder. Därför ska kvaliteten höjas i andra
delar av parken som inte berörs av planförslaget. Kvalitetshöjande
åtgärder kan exempelvis vara förnyelse av lekplats, nyplantering av
vegetation, sittplatser längs gång- och cykelvägar samt förbättringar av
bollplaner som inte berörs av planförslaget. Vilka åtgärder i detalj som
blir aktuella kommer att utredas i samband med gestaltnings- och
projekteringsskedet som sker efter detaljplanens laga kraft.
Andra kostnader
• Anslutningsavgift för vatten och avlopp utgår enligt VA SYD:s taxa och
bekostas av exploatören. VA SYD anvisar förbindelsepunkt.
• Kraftringen AB har totalansvaret för eldistributionsnätet inklusive
serviser till respektive leveranspunkt. Anslutningsavgifter för el bekostas
av exploatören.
• Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa
kabelanläggningarnas funktion inom planområdet ska bekostas av
kommunen.
• Exploatören som förvärvar byggrätten av kommunen bekostar åtgärder
för fördröjning och rening av dagvatten för att uppnå kravet om
maximalt 20 l/s från området.
Exploateringsnetto
Kommunen kommer ha kostnader för att iordningställa allmänna
anläggningar enligt ovan. Totalt sett bedöms kommunens kostnader kunna
täckas inom projektet med anledning av den förväntade intäkten från
markförsäljningen.
•

Inlösen, ersättning
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har
fastighetsägare rätt till ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte
utnyttjas.
Fastighetsrättsliga åtgärder
Allmänt
Detaljplanens fastighetsrättsliga konsekvenser för fastigheten
Ladugårdsmarken 4:14 framgår av tabell och karta nedan. Mark inom
planområdet är utlagd som kvartersmark för bostadsändamål samt allmän
platsmark. All mark som utgörs av allmän plats är redan överförd till den
kommunägda fastigheten Ladugårdsmarken 4:14.
Fastighetsbildning
Avstyckning sker från Ladugårdsmarken 4:14 för att bilda fastighet för
bostad i enlighet med detaljplanen. Ägaren till Ladugårdmarken 4:14 har för
avsikt att bilda en fastighet genom avstyckning i enlighet med kartskissen
markerad som fig. A.
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När detaljplanen genomförts kommer, genom avstyckning,
Ladugårdsmarken 4:14 att ha genomgått följande förändring och nya
fastigheter ha bildats enligt kartskiss och tabell, se nedan.

Kartskiss
Fastighet

Erhåller mark Från fastighet

Ändamål Avstår mark Till fastighet Ändamål

Ladugårdsmarken 4:14
A

fig. A
fig. A

A

Bostad

Ladugårdsmarken 4:14 Bostad

Tabell

Rättigheter
Ledningsrätten 1281K-B1351.1 (El-, naturgas-, fjärrvärmeanläggning) till
förmån för Lunds Energi AB belastar fastigheten A i sydväst. Nämnda
ledningsrätt fortsätter att gälla oförändrat efter fastighetsbildningen.
De nyttjanderätter (tele) som eventuellt berör fastighetsbildningen, gäller
oförändrat även efter lantmäteriförrättningen.
Fastighet
Rättighet
Ladugårdsmarken 4:14 1281K-9540: B1351.1
60/41
60/42
A

Ändamål
El-, naturgas-, fjärrvärmeanl.
Tele
Tele

Förmånsfastighet
Lunds Energi AB
TeliaSonera
TeliaSonera

1281K-9540: B1351.1 El-, naturgas-, fjärrvärmeanl. Lunds Energi AB
60/41
Tele
TeliaSonera
60/42
Tele
TeliaSonera

Belastad fastighet
Ladugårdsmarken 4:14
Ladugårdsmarken 4:14
Ladugårdsmarken 4:14

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Rättigheten gäller oförändrat
Rättigheten gäller oförändrat Berör eventuellt fastigheten A
Rättigheten gäller oförändrat Berör eventuellt fastigheten A

Ladugårdsmarken 4:14 Rättigheten gäller oförändrat
Ladugårdsmarken 4:14 Rättigheten gäller oförändrat. Berör eventuellt fastigheten A
Ladugårdsmarken 4:14 Rättigheten gäller oförändrat. Berör eventuellt fastigheten A

Fastighetsindelningsbestämmelser
Några bestämmelser om fastighetsindelning bedöms inte behövas för att
detaljplanen ska kunna genomföras. Om behov uppstår, kan
fastighetsindelningsbestämmelser införas senare genom ändring av
detaljplan.
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Ansökan om fastighetsbildning
Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos lantmäterimyndigheten i
Lund ansöka om erforderlig fastighetsbildning och eventuell
anläggningsförrättning.
Konsekvenser av planens genomförande för fastighetsägare och övriga
berörda
Ladugårdsmarken 4:14s (Lunds kommun)
Fastighetsägaren ansöker om lantmäteriförrättning vilket medför en
förrättningskostnad. Alternativt kan köparen till styckningslotten A ansöka
om lantmäteriförrättning.
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KONSEKVENSER
Avvikelser från översiktsplan
I översiktsplanen, ÖP 2010, är planområdet utpekat som område för
grönstruktur och värdefull natur. Genomförande av planen innebär att en del
av Tolvmannaparken tas i anspråk för bostadsbebyggelse. Detta kan även
komma att medföra större slitage på kvarvarande parkmark och en
efterfrågan på andra målpunkter.
Enligt ÖP 2010 (del 2 sidan 81) sker en fjärdedel av kommunens framtida
bostadsbyggande i form av förtätning eller omvandling. I Lunds stad bör
detta i första hand ske inom befintlig bebyggelse eller i lägen med god
kollektivtrafikförsörjning. Om förtätning sker på betydelsefull grönstruktur
ska motsvarande värden skapas inom eller i anslutning till området genom
den så kallade balanseringsprincipen.
I översiktsplanen, ÖP 2018, ingår planområdet i det som är markerat som
befintligt grönområde. Denna översiktsplan antogs av kommunfullmäktige
11 oktober 2018, men beslutet har ännu inte vunnit laga kraft.
Konsekvenser som följd av avvägningar mellan motstående
intressen
Konsekvenserna av ett genomförande av planen innebär att
markanvändningen förändras och exploateringsgraden ökar. För
intilliggande fastigheter blir resultatet av detta att den fysiska
närmiljön förändras genom att del av Tolvmannaparken regleras som
kvartersmark som innebär ny bebyggelse och fler grannar.
Andelen allmän platsmark, park, minskar eftersom den ersätts med
kvartersmark för bostadsändamål. I Tolvmannaparken utförs
kvalitetshöjande åtgärder som kompensation för intrånget i parken.
Trafikrörelserna kommer i viss utsträckning att öka, märkbart främst
på gator i planområdets direkta närhet. Ljudnivåer med anledning av
trafiken ger inte upphov till överskridande av riktvärden av trafikbuller
vid bostadsbyggnader.
Miljökonsekvenser

Påverkan på riksintressen
Planförslagets genomförande bedöms inte medföra någon påverkan på något
riksintresse.
Miljökvalitetsnormer
Luftkvalitet
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken, MB,
gäller för kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon,
bensen, kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren.
Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom planområdet.
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Vattenkvalitet
Ett genomförande av detaljplanen kan komma påverka recipienten Höje å
beroende på hur planen genomförs. Inom planområdet finns möjlighet att
både fördröja och rena dagvatten på olika sätt.
Dagvattenanläggningar måste skötas för att bibehålla sin renande förmåga.
Dagvatten från planområdet bedöms inte medverka till en försämring av
ekologisk eller kemisk status för vattendragen under förutsättning att
åtgärder för rening och fördröjning genomförs. Människors hälsa och
säkerhet bedöms inte heller att påverkas.
Dagvatten
Dagvattnet från planområdet avses fördröjas inom planområdet innan det
når ledningssystemet för dagvatten och bedöms därför inte ha negativ
påverkan på dagvattensystemet.
Naturmiljö och biologisk mångfald
Befintliga träd- och buskbestånd avverkas för att ge plats åt ny bebyggelse
vilket leder till att andelen hårdgjord markyta ökar och att lokalklimatet
påverkas. Att bevara eller återskapa bryn längs gångstråk samt mot
områdets norra gräns är särskilt värdefullt för småfåglar och nektarsökande
insekter, vilka är viktiga pollinerare. Bryn mot åkerlandskapet fungerar
också vindreducerande och som skyddszon för bebyggelsen mot lantbrukets
verksamhet, t.ex. störningar som buller, bekämpningsmedel och damm.
Genom kompensationsåtgärder i enlighet med balanseringsprincipen kan bra
kvalitet upprätthållas på den kvarvarande allmänna parkmarken såväl som
att anpassa den för ett större antal besökare och användare. Återskapande av
bryn mot norr är en annan kompensationsåtgärd för att åstadkomma positiva
effekter på lokalklimatet. I planförslagets genomförandebeskrivning finns
förslag på hur balanseringen ska gå till för att skapa nya värden som
motsvarar de värden som försvinner.
Mark och grundläggning
Enligt översiktlig geoteknisk undersökning utförd 2017, består marken i
området till största del av lermorän med markradonhalter som ligger inom
intervallet för normalriskmark. Undersökningen visade att marken kan
grundläggas på sedvanligt sätt med hel kantförstyvad bottenplatta, utbredda
grundplattor eller längsgående grundsulor och golv kan utformas som
betonggolv på mark. För varje enskilt byggobjekt ska dock en
detaljundersökning utföras. Byggnader ska utföras radonskyddade.
I den markmiljötekniska rapporten framgår att området är förorenat av PAH.
Med anledning av det ska avhjälpandeåtgärd vara utförd innan startbesked
för uppförande av nya byggnader ges.
Arkeologi
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet eller i dess
omedelbara närhet. Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska
dessa, i enlighet med 2 kap. 10§ kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och
länsstyrelsen underrättas.
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Befintlig teknisk försörjning
Planområdet ansluts till befintliga system för teknisk försörjning. Dagvatten
måste fördröjas inom tomtmark då kapaciteten i omkringliggande nät är
begränsad.
Hälsa och säkerhet
Riktvärden för trafikbuller, enligt regeringens förordning ”Förordning
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande” ligger till grund för
planeringen. I den av Lunds kommun framtagna översiktliga
bullerkarteringen redovisas det för området ekvivalentvärden lägre än 40
dB(A). Särskild bullerutredning eller planbestämmelser om bulleråtgärder
krävs därför inte.
Sociala konsekvenser
Tillgång till rekreativ miljö
Planförslaget medför att en del av Tolvmannaparken tas i anspråk vilket
innebär att kompensationsåtgärder ska göras i andra delar av parken.
Åtgärder som t.ex. upprustning av lekplatsen Tolvmannaparken Väster,
nyplantering av vegetation, sittplatser längs gång- och cykelvägar samt
förbättringar av gräsbollplaner.
Befolkning och service
Planområdet, som ligger i stadsdelen Norra Fäladens norra utkant, har ett
välutvecklat gång- och cykelvägnät. Närmsta hållplats för kollektiv
lokaltrafik finns inom 300 meter från planområdet.
Planområdet ligger välplacerat med avseende på skola och barnomsorg.
300 meter sydöst om planområdet ligger Ladugårdsmarkens skola,
innehållandes en förskola, en skola med undervisning för elever i
förskoleklass upp till årskurs 3 samt ett fritidshem. 640 meter söderut finner
man Fäladsskolan med årskurs 4-5. I Fäladsgården, som är belägen cirka
750 meter åt sydväst, undervisas elever i årskurs 6-9.
Vid Fäladstorget, som ligger knappt 750 meter söderut, finner man
matvaruaffär, vårdcentral och tandvård för att nämna några
samhällsfunktioner.
Barnperspektivet
Förslaget innebär att bostadsbebyggelse möjliggörs på fastighet med närhet
till skola och förskolor men även till parkområde med goda förutsättningar
för lek och rekreation. Inom området finns möjlighet att anordna lekplatser
för barn.
Scoutverksamheten i Reimersgården har flyttats eftersom
scoutverksamheten inte kan fortsätta i samma utsträckning som tidigare när
planförslaget ska genomföras. Detta beror på att nödvändiga platser för
bland annat förvaring, möteslokaler och grönytor med vindskydd, plats för
eldning och lek som är förutsättningar för ett ändamålsriktigt bedrivande av
verksamheten kommer att saknas vid ett plangenomförande. Scoutkåren har
därför erbjudits ersättningslokaler vid Borgareparken i den centrala delen av
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Norra Fäladen. Dessa lokaler och utomhusytor har bedömts som en
fullvärdig ersättning både av scoutkåren och kommunen. Hyreskontrakt,
med förlängningsklausul, har tecknats.
Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov och
situation i enlighet med barnkonventionen tagits.
Tillgänglighet
Planförslaget förhindrar inte att kravet på god tillgänglighet och
användbarhet för funktionshindrade kan uppnås. Hur kraven på
tillgänglighet i 8 kap 4§ (byggnader) och 8 kap 9 § PBL (tomter) i detalj
kommer att tillgodoses avgörs i samband med byggnads- och
markprojekteringen och därmed vid kommande bygglovsprövning.
Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas.
Säkerhet och trygghet
Det nya flerbostadsområdet och parken intill som upprustas och berikas med
intressanta målpunkter för flera olika målgrupper, innebär att fler människor
är i rörelse. Den ökade mänskliga aktiviteten kan komma att ge en positiv
påverkan på tryggheten i hela området.

STADSBYGGNADSKONTORET I LUND

Maria Milton
biträdande planchef

Jenny Lindström
planingenjör
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