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Vad är en detaljplan?
Detaljplanen styr hur mark‐ och vattenområden får användas och utformas för
ett geografiskt avgränsat område. En detaljplan består av plankarta,
planbeskrivning och illustration. Plankartan är juridiskt bindande.
Planbeskrivningen och illustrationen, som inte är juridisk bindande, förklarar
plankartans innebörd.

Planprocessen
Planprocessen regleras av plan‐ och bygglagen, PBL. I processen prövas om den
föreslagna förändringen är lämplig utifrån läge, markens beskaffenhet och
behov. Allmänna och enskilda intressen ska vägas mot varandra.
En detaljplan kommuniceras med berörda myndigheter och allmänhet under
samråd och granskning innan den antas. Både under samråd och granskning
finns tillfälle att skriftligen yttra sig över förslaget. Ett eventuellt överklagande
sker efter att planen har antagits.
Detaljplaneprocessen är en demokratisk process där bland annat beslut om
planuppdrag och antagande av detaljplanen fattas av kommunens politiker.
Detta planförslag är nu i samrådsskede.

Vill du komma i kontakt med oss?
Jenny Nagenius
Planhandläggare
Förnamn Efternamn
Oleplanchef/Planchef
Kasimir
Bitr
Titel
Planchef
Planavdelningen, Stadsbyggnadskontoret i Lund
Telefon: 046‐359 50 00
E‐post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Bilder och illustrationer tillhör stadsbyggnadskontoret om inte annat anges.
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Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av flerbostadshus i kvartersform i
varierad skala och uttryck, där den planerade bebyggelsens innehåll ska bidra
till trygga, gena och levande gaturum.
Planområdet är beläget i Klostergården i Lunds stads södra del. Sammanlagt är
området cirka 7,4 hektar stort och består idag av parkering och en outnyttjad
asfalterad yta samt gatumark. Fastigheterna ägs av LKF, HSB och Lunds
kommun. Genom planområdet passerar ett gång‐ och cykelstråk som knyter
ihop centrala Lund med Klostergården och kommande Klostergårdens Station.
Bebyggelseförslaget innefattas av två bostadskvarter bestående av cirka 220
bostäder med garage i källare under kvarteren. Byggnadernas höjd föreslås till
mellan fyra och tio våningar med tegelfasader och ett varierat taklandskap.
Nordanväg, Östanväg och Stattenavägen föreslås byggas om i syfte att göra
gaturummen genare och tryggare och trivsammare för gång‐ och
cykeltrafikanter. Cykelöverfarter höjs upp och ges en avvikande markbeläggning
för att synas tydligt och för att bidra till minskade hastigheter förbi området.
Lunds kommun har tecknat ett samarbetsavtal med HSB och LKF, som ska ligga
till grund för och följas upp av exploateringsavtal samt erforderliga
marköverlåtelseavtal och överenskommelser om fastighetsreglering.
Exploateringsavtal ska upprättas mellan kommunen och HSB respektive LKF
innan detaljplanen kan antas. Syftet med exploateringsavtalet är att reglera
parternas rättigheter och skyldigheter i fråga om genomförande av detaljplanen.
En inventering och bedömning av parklindarna längs Nordanväg har gjorts för
att bedöma om träden är i skick att flyttas. Träden är biotopskyddade men har
bedömts vara i god kondition och fullt möjliga att flytta. Allén som går längs
cykelbanan genom planområdet är också biotopskyddad, men bedöms inte
påverkas av planförslaget. Innan planen kan antas måste det finnas en beviljad
dispens från biotopskyddet för berörda träd längs Nordanväg.
Planförslaget innebär ändrad utsikt, och viss påverkan av skuggning för
omkringliggande boende. Byggnationen kan även medföra störningar under
byggtiden i form av ökade transporter och buller. De nackdelar som kan
uppfattas av enskilda närboende bedöms ej överväga de fördelar som förslaget
medför sett utifrån ett allmänt intresse i form av fler bostäder i kollektivtrafik‐
och servicenära läge samt bättre framkomlighet och ökad säkerhet för gång‐ och
cykeltrafikanter i ett mer levande gaturum.
Planområdets area: 14,7 hektar
Antal lägenheter: cirka 220
BTA kommersiell service: ca 50 kvm
Allmän plats gata: befintlig gatumark cirka 7 hektar
Antal bil‐/cykelparkering: cirka 120/cirka 540
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Inledning
Planens syfte
Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av flerbostadshus i kvartersform i
varierad skala och uttryck, där den planerade bebyggelsens innehåll ska bidra
till trygga, gena och levande gaturum.

Planförfarande
Detaljplanen hanteras med standardförfarande eftersom den:




är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens
granskningsyttrande,
inte är av betydande intresse för allmänheten eller av stor betydelse i
övrigt och
inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Detaljplaneprocessen följer plan‐ och bygglagen SFS 2010:900.

Planhandlingar
‐
‐

Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning och illustrationer

Övriga handlingar
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Grundkarta
Fastighetsförteckning
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Barnchecklista
Miljöteknisk markundersökning, Miljöfirman Konsult Sverige AB, 2020‐
06‐29
PM Risk – Risknivå längs Stattenavägen, 2019‐10‐25, Briab Brand och
Riskingenjörerna AB
Geoteknisk undersökning, Geoexperten i Skåne AB, 2020‐06‐25
Trafikbullerutredning Molnet och Stormen i Lund, 2020‐05‐15, Tyréns
Inventering och bedömning av 4 parklindar, 2020‐01‐14, Trädkonsult i
Skåne AB
Dagvattenutredning Molnet och Stormen, Tyréns, 2020‐09‐08
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Plandata

På kartan är planområdesgränsen rödmarkerad.

Läge
Planområdet är beläget i Klostergården i Lunds stads södra del. Till centrala
Lund är det cirka 2 km.

Areal
Planområdet omfattar fastigheterna Stormen 1, Molnet 2, del av Molnet 1 och del
av Klostergården 3:1. Sammanlagt är området cirka 7,4 hektar stort.

Markägoförhållande
Fastigheten Stormen 1 ägs av Lunds kommun, Molnet 2 ägs av HSB Mellersta
Skåne ekonomiska förening och fastigheten Molnet 1 (vars norra del ingår i
planområdet) ägs av Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF). All gatumark inom
planområdet är en del av den kommunala fastigheten Klostergården 3:1.
Kommunen, HSB och LKF har tillsammans begärt planläggning.

Medverkande i planarbetet
Planarkitekt: Jenny Nagenius
Planchef: Ole Kasimir
Trafikplanerare: Ann Jankelius
Landskapsarkitekt: Maria Borisson Lindvall
Gatuingenjör: Maria Carping
Administratör: Ann‐Sofi Ahlgren
Lantmätare: Marcus Solvén
Exploateringsingenjör: Lena Bengtsson Übelacker
På fastighetsägarnas uppdrag har Möller Arkitekter AB tagit fram förslag till nya
byggnader och illustrationsplan.
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Tidigare kommunala ställningstagande
Planuppdrag
Byggnadsnämndens arbetsutskott (BNAU) gav 2019‐09‐05, § 42
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genom detaljplan pröva lämpligheten av
att tillskapa ny flerbostadsbebyggelse inom fastigheterna Stormen 1 och Molnet
2 och del av Molnet 1 m.fl. i Lund.

Översiktsplanering
I ny översiktsplan för Lunds kommun är området markerat som befintlig
blandad bebyggelse med förtätningsmöjligheter.

Fördjupad översiktsplan för Källby
Planområdet ligger inom området för Fördjupad översiktsplan (FÖP) i Källby,
som var ute på samråd under hösten 2019. En av strategierna i FÖP Källby är
att ”Bygga blandad stad utifrån stationen”. Nordanväg är i FÖP Källby utpekad
som ett viktigt stadsbyggnadsstråk. Detaljplanens syfte bidrar till att uppfylla
strategierna i den fördjupande översiktsplanen.

Gällande detaljplaner
För fastigheten Stormen 1 gäller stadsplan C1777 ”Ändring av Stadsplanen för
Klostergårdens centrum mm.” från 1964. Planen medger byggnad för
bilserviceändamål.
Inom Molnet 1 och 2 samt för Östanväg och Stattenavägen gäller detaljplan
L688 ”Detaljplan för kvarteret Molnet mm.” från 1998 och består av prickad
mark avsedd för parkering inom bostadsändamål.
För Nordanväg gäller inom planområdet tre detaljplaner: DPL751 från 2002,
Stadsplan 356 från 1972 samt stadsplan 132 från 1959. Alla dessa anger
användning Gata/Allmän plats.
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Förutsättningar
Markanvändning, bebyggelse och stadsbild
Planområdet består idag i huvudsak av parkering och outnyttjade asfalterade
ytor, gatumark, gröna remsor samt ett antal alléträd. Genom planområdet går ett
gång‐ och cykelstråk som knyter ihop centrala Lund med Klostergården och
kommande Klostergårdens Station.

Planområdet idag sett från korsningen Stattenavägen/Nordanväg. Bakom
området skymtar flerbostadshusen på Klostergården som planerades och byggdes
under 1960‐talet.

Det befintliga gång‐ och cykelstråket genom planområdet.
Stadsstrukturen i närområdet är idag varierad och består av bland annat
villabebyggelse, flerbostadshus i varierad skala samt Klostergårdens mer
storskaliga 60‐talbebyggelse lite längre bort.
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Planområdet idag

Historik och kulturmiljö
I början av 1900‐talet är klostergårdsområdet ett helt agrart landskap som
ligger mellan Lunds stadskärna och S:t Lars‐området. Området ser till formen ut
som en tårtbit med spetsen mot norr. Formen har sin förklaring i att området
historiskt avgränsas av de i Lund sammanstrålande järnvägsspåren från Malmö
och Trelleborg samt Höje å och sjukhusområdet S:t Lars i söder.
Bostadsområdet Klostergården byggdes 1963‐68 tillsammans med ett
affärscentra, kyrka, skola och bibliotek. Bostäderna består av tio gårdar som
placerats i två rader i en solfjäderform. Varje gård består av två åttavåningshus
och två tvåvåningshus i rött tegel, placerade för att skapa solbelysta gårdar.
Kyrkan, skolan och biblioteket är central placerade i området och har precis som
bostäderna tegelfasader, men istället för rött tegel användes här det mörkare
Helsingborgsteglet som var mer ojämnt bränt med sprickor och sandklumpar.
Även markbeläggningen i centrum är i samma tegel. Området är utpekad som
kulturhistorisk intressant miljö.
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Längs med Stattenavägen finns en värdefull Järnvägslinje utifrån järnvägens och
bilens miljöer.

Natur och grönstruktur
Balanseringsutredning
En balanseringsutredning har gjorts inom planområdet 2018‐01‐18 eftersom
del av planområdet är kommunalägd mark. Enligt utredningen ska träden längs
gatorna och cykelvägen i möjligaste mån bevaras. Om gatuutrymmet flyttas eller
ändras ska möjligheten att flytta eller ersätta träd undersökas.

Vegetation och biotopskydd
Inom planområdet finns att antal mindre gräsremsor med alléträd.
Längs med gång‐ och cykelstråket som leder till Klostergårdsfältet finns en allé
av skogslönnar. Längs med Nordanväg finns en allé av lindar och längs med
Stattenavägen finns en allé av relativt nyplanterad kärrek. Träden bidrar till
karaktär för området och en grönare gatumiljö. I översiktsplanen för Lunds stad
pekas ett sammanhängande blå‐grönt stråk ut för den gröna infrastrukturen. GC‐
banan med trädplanteringen genom området utgör en länk i detta stråk.
Alléer som består av minst 5 vuxna träd (minst 20 cm i stamdiameter i
brösthöjd) i en rad är biotopskyddade. Inom planområdet finns två alléer (i
Nordanväg samt i allén mellan föreslagna kvarter) som klassas som
biotopskyddade. För att ta bort eller flytta en biotopskyddad allé krävs dispens
av länsstyrelsen.

Friytor, lek och rekreation
I anslutning till planområdet, på motsatt sida Östanväg, breder
Klostergårdsfältet ut sig. Denna park är i Grönprogram för Lunds kommun
(antaget januari 2020) utpekad som stadsdelspark.

Service
Offentlig service
Närmaste grundskola är Klostergårdsskolan (åk 1‐6) som ligger cirka 300 meter
från planområdet. Till Järnåkraskolan (åk 4‐9) är det cirka 600 meter.
Till den kommunala förskolan Plommonet är det cirka 500 meter från
planområdet. I motsatt riktning finns förskolan Väderleken som ligger ca 700
meter från planområdet.
Bibliotek finns beläget i anslutning till Klostergårdens centrum, cirka 250 meter
från planområdet.

Kommersiell service
I Klostergården centrum finns matbutik, apotek samt restauranger.

Trafik och gator
Gatunät, angöring och in‐/utfarter
I planområdet ingår en mindre sträcka av Nordanväg, Östanväg samt
Stattenavägen. Stattenavägen ingår i stadens huvudgatunät och trafikflödet
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uppgår till ca 9900 fordon per dygn. Nordanväg och Östanväg är lokala
uppsamlingsgator med flöden på 3600 respektive 900 fordon per dygn
(trafikflöden uppmätta 2019). Hastighetsbegränsningen är 40 km/h på
Nordanväg och på Stattenavägen, 30 km/h på Östanväg.

Kollektivtrafik
På Nordanväg går busslinje 7 mellan Arenan och Östra Torn. Närmaste hållplats
ligger på Nordanväg i direkt anslutning till planområdet. På Stattenavägen går
regionbusstrafik.
En ny pågatågsstation, Station Klostergården, planeras stå klar år 2024.
Stationen kommer att ligga i höjd med Nordanväg cirka 600 meter från
planområdet.

Gång‐, cykel‐ och motortrafik
Genom planområdet löper, i öst‐västlig sträckning, ett cykelstråk mellan centrala
Lund och Klostergården. Strax väster om planområdet går en av stadens fem
övergripande cykelleder, den mellan centrala Lund och Malmö. Leden kommer
att flyttas från dagens läge genom Klostergårdsfältet till Östanväg. De
övergripande cykellederna utformas med särskilt god standard.
Gång‐ och cykelbanor finns även utmed Östanväg och Nordanväg samt genom
Klostergårdsfältet.

Parkeringsnorm och parkering
Lunds kommuns parkeringsnorm, antagen 2018‐12‐13, styr hur parkering ska
ordnas vid nybyggnation av till exempel bostäder, kontor och handel. Enligt
plan‐ och bygglagen är det fastighetsägaren som ansvarar för att lösa parkering
inom egen fastighet i ”skälig omfattning”.
Enligt Boverkets byggregler ska angöring för personer med nedsatt
rörelseförmåga ordnas inom 25 meter från en tillgänglig och användbar entré
till bostäder och verksamheter.
Fastigheterna är belägna i den del av kommunen som i parkeringsnormen
benämns som ”övriga staden”. Detta innebär en parkeringsnorm om 30
cykelparkeringar respektive 8 bilparkeringar per 1000 kvm BTA. 30 %
reduktion av normen kan fås om fastighetsägaren i bygglovsansökan förbinder
sig att bland annat förbinda sig till medlemskap i bilpool. Utmed delar av den
västra sidan av Östanväg finns idag gatuparkering.

Teknisk försörjning
Dagvatten
Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram Dagvattenplan för
Lunds kommun, antagen av kommunfullmäktige 2018‐03‐22.
Planområdet ingår i huvudavrinningsområdet 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
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att uppnå god ekologisk status 2027. Den kemiska ytvattenstatusen (exklusive
kvicksilver) är bedömd som god.
Enligt Åtgärdsplan för dagvatten ligger planområdet i delavrinningsområde 5,
Centrala staden och består av bostadsområden och innerstad. Andel hårdgjord
yta bedöms som hög (42 %) men dagvattensystemet bedöms ha god kapacitet.
Strategier enligt ovan nämnda åtgärdsprogram när det gäller
dagvattenhantering för avrinningsområdet är skapandet av öppen
dagvattenhantering på kvartersmark och allmän platsmark samt end of pipe‐
lösning, damm vid Höje å.

Markens beskaffenhet
Inom området har det tidigare funnits en drivmedelsstation som avetablerats
och sanerats enligt uppgifter från miljöförvaltningen.
En miljöteknisk markundersökning samt geoteknisk undersökning har gjorts.
Jordlagren utgörs överst av fyllning och/eller matjord med en mäktighet
varierande mellan 0,5 och 1,0 meter. Fyllningen utgörs skiftande av
överbyggnadsmaterial (asfalt, grus, sand, bergkrossmaterial), betongkross,
matjord och lermorän. Fyllningen underlagras av naturlig lermorän till djup
mellan 1,0 och 2,0 meter som följs av lerig sandig morän. I fyra punkter har
grundvattenytor kunnat mätas på 2,1–3,7 meters djup under markytan.
Endast 2 av 40 jordprover har halter över riktvärdet för känslig mark och
utförda undersökningar tyder på att jorden i området ej är förorenat. I
grundvattenproverna har endast måttliga halter påvisats vilket medför att
grundvattnet ej bedöms vara förorenat.

Vatten och spillvatten
Planområdet ligger inom VA‐syds verksamhetsområde för vatten, spillvatten och
dagvatten. Ledningar för vatten, dagvatten och spillvatten finns idag inom
planområdet.

Övriga ledningar
Elledningar, fjärrvärme och gasledningar finns i Stattenavägen, Nordanväg,
Östanväg samt i cykelvägen som går genom planområdet.
Teleleledningar finns i Östanväg samt inom fastigheten Molnet 2.

Hälsa och säkerhet
Risker/Farligt gods
Planområdet innefattar del av Stattenavägen som är rekommenderad färdväg
för farligt gods. Antalet transporter på Stattenavägen uppgår enligt en
inventering av närliggande industrier till cirka 230‐270 leveranser med tankbil
och cirka 200‐250 leveranser av styckegods innehållande brandfarlig vätska per
år.
Planområdet ligger delvis inom uppmärksamhetsavstånd
enligt ”Bebyggelseplanering och farligt gods ‐ Strategi för bebyggelseplanering
13

intill rekommenderade färdvägar för transport av farligt gods”, antagen av
byggnadsnämnden 2015‐11‐19.

Buller
Buller förekommer främst från trafik längs med Stattenavägen, Nordanväg, Kung
Oskars Väg och järnvägen. Trafiken från främst Stattenavägen ger upphov till
höga Lmax värden, över 70 dBA 2016 för delar av utvecklingsområdet. Leq
värdena från Stattenavägen är höga, över 60 dB i väster.

Markradon
Enligt Lunds kommuns översiktliga markradonkartläggning ligger planområdet
inom normalriskområde för radon.

Översvämning och skyfall
Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram ”Översvämningsplan för
Lunds kommun”, antagen av kommunfullmäktige 2018‐03‐22. Enligt Lunds
kommuns översvämningskartering finns ingen risk för översvämning inom
planområdet.

Luftfartsverket/flygplats
För byggnader som är högre än 20 meter, ska en flyghinderanalys utföras.

Undersökning om planen kan medföra en betydande miljöpåverkan
Stadsbyggnadskontoret bedömer med vägledning av miljöbedömnings‐
förordningen (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.
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Planförslag
Övergripande karaktär och disposition
Inom planområdet föreslås uppföras två bostadskvarter med totalt cirka 220
lägenheter. Byggnadernas höjd föreslås variera mellan fyra och tio våningar och
kläs med tegelfasad. Entréer vänds utåt mot gaturummen och förhöjd rumshöjd i
bottenplanen föreslås för att ge plats för lokaler samt uppglasade rum avsedda
för boende i kvarteren att nyttja för gemensamma ändamål. Tillkomsten av
föreslagna kvarter, i kombination med omgestaltade gaturum i form av smalare
körbanor och mer utrymme för gång‐ och cykeltrafikanter, skapar möjlighet till
ett tryggare och mer levande gaturum och mötesplatser för nya och befintliga
boenden i närområdet.

Bebyggelseförslaget sett från nordost (Möller Arkitekter AB).

Markanvändning, bebyggelse och stadsbild
Kvartersmarkens huvudsakliga markanvändning i detaljplanen är
bostadsändamål med krav på att minst en lokal ska uppföras i det norra
kvarteret bottenvåning. För att säkerställa att detta görs regleras bebyggelsens
användning i det norra kvarteret med användningsbeteckningen BC1 – Bostäder,
i bottenvåningen minst 25 kvm centrumändamål. Det södra kvarteret regleras
med bestämmelsen BC – Bostäder, centrum får finnas. Därtill finns en generell
bestämmelse på plankartan som anger att rumshöjden i bottenvåningarna minst
ska vara 3 meter för att säkerställa att byggnaderna anpassas för eventuell
framtida centrumverksamhet eller för uppförande av bostadskomplement i form
av uppglasad utrymmen för cykelparkering, verkstad, sophantering eller
liknande.
Två högre volymer (10 våningar) föreslås närmast Klostergårdsfältet. För att ge
bättre ljus till lägenheter och bostadsgårdar lämnas kvarteren öppna från denna
sida mellan byggnadskropparna in till bostadsgårdarna.
Mot cykelpassagen mellan kvarteren hålls bebyggelsens lägre (fyra våningar)
och kvarteren är delvis öppna in mot gårdarna för att ge ljus och luftighet till
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förbipasserande samt in till bostadsgårdarna och den befintliga trädallén. Den
lägre skalan i kombination med uteplatser i markplanet bedöms även kunna
bidra till trygghet för framförallt förbipasserande på gång‐ och cykelstråket. Mot
Stattenavägen samt mot Nordanväg föreslås bebyggelse om fem våningar plus
en indragen takvåning för att skapa stadga mot de relativt breda gaturummen,
samt för att låta stadsbebyggelsen norrifrån fortsätta och trappas ner något i
skala från den storskaliga bebyggelsen i Klostergården till villorna öster.
Bebyggelsens höjd regleras på plankartan med bestämmelser om högsta
totalhöjd i meter över nollplan.
Bestämmelserna f1, f2 och f3 reglerar indrag och begränsningar i byggnadernas
översta våningsplan. Syftet med bestämmelserna är främst att säkerställa att
den upplevda skalan på bebyggelsen mot gaturummen samt mot söder hålls
nere, men även för att ge utrymme för ett varierat taklandskap.

Situationsplanen visar bland annat bebyggelsens placering med föreslaget antal
våningar samt förslag på utformning av anslutande gaturum.

Hänsyn till omkringliggande kulturmiljövärden
Föreslagen bebyggelse ska uppföras med tegelfasad för att anpassas till
Klostergårdens tegelarkitektur. Detta regleras med en bestämmelse på
plankartan som anger att fasad i huvudsak ska uppföras i tegel.
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Grönstruktur och offentliga rum
Angränsande gaturum upptar en stor del av planområdet, och ges i förslaget en
ny gestaltning där körbanorna görs smalare till förmån för gång‐ och
cykeltrafikanter som får mer plats jämfört med idag. Fler gröna inslag i
gaturummen och avvikande markbeläggningar vid överfarter föreslås.
Tillsammans med ny föreslagen bebyggelse skapas förutsättningar till mer
levande, trygga och trivsamma allmänna rum inom planområdet.

Grönområde, park, vegetation och natur
Nedan redovisas hur trädalléerna inom planområdet föreslås hanteras inom
ramen för detaljplanearbetet:
‐

‐

‐

Kärrek längs Stattenavägen: Allén föreslås flyttas ut cirka fem meter till en
planerad möbleringszon avsedd för allén samt för angöring för fordon.
Mellan föreslagen bebyggelse och möbleringszon föreslås gång‐ och
cykelbana. På detta vis skapas ett tillräckligt stort avstånd mellan bebyggelse
och träden för att ge träden goda möjligheter att trivas och växa. Denna allé
är inte biotopskyddad då den inte är över 20 cm i diameter eller överstiger
30 år.
I utrymmet mellan de två föreslagna bostadskvarteren bevaras befintlig
lönnallé. Allén löper parallellt med gång‐ och cykelvägen som föreslås
breddas. Allén är biotopskyddad men bedöms inte påverkas av planförslaget
varpå någon dispensansökan ej är aktuellt för denna.
Längs Nordanvägs sträckning finns idag en lindallé. En utredning har gjorts i
vilken det bedömts möjligt att flytta de fyra lindar som berörs av
bebyggelseförslaget längs sträckan. En av lindarna placeras i torgytan som
uppstår invid korsningen Nordanväg/Stattenavägen. Övriga tre föreslås
flyttas till fastigheten Klosterbacken 2 på norra sidan av Nordanväg.
Eftersom allén är biotopskyddad krävs dispens från biotopskyddet av
länsstyrelsen.

Friytor, lek och rekreation
Inom respektive kvarter skapas gröna innergårdar för de boende i området. En
högsta tillåten höjd på gården finns angiven på plankartan i syfte att anpassa
gårdshöjden till höjden på angränsande gatumark. På innergårdarna finns
möjlighet att uppföra lekplats och ytor för rekreation. Gårdarna ska kunna bidra
till biologisk mångfald, dagvattenhantering och välbefinnande för de boende. På
de lägre byggnaderna inom kvarteren föreslås sedumtak eller motsvarade
vegetation.

Trafik och gator
Östanväg
Östanväg föreslås byggas om med bredare gång‐ och cykelbanor samt med
angöring för bilar och sopbilar. En smalare körbana i kombination med två
tydligt markerade och upphöjda gång‐ och cykelöverfarter bidrar till att minska
biltrafikens hastighet och ökar därigenom trafiksäkerheten och tryggheten.
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Ombyggnaden med gång‐ och cykelbanorna möjliggör att cykelleden mellan
Lund och Malmö kan förläggas i Östanväg.
De båda gång‐ och cykelöverfarterna föreslås ges en avvikande markbeläggning.
I anslutning till gång‐ och cykelöverfarterna föreslås träd planteras i grupp.
Upphöjningen, den avvikande beläggningen och träden gör att överfarterna blir
tydligt markerade i gaturummet. Träden ger grönska och bidrar till att skapa en
grön koppling mellan kvarteren och Klostergårdsfältet.
Korsningen Östanväg/Nordanväg rätas ut och minskas ner något i omfång.
Korsningsytan ges en avvikande markbeläggning och höjs upp för att ge
gaturummet en tydligare stadskaraktär samt för att sänka hastigheten.
Upphöjningen gör det säkrare, enklare och tydligare för gående. Bredare
cykelbanor utmed Östanväg ökar attraktiviteten för cyklister på cykelleden
mellan Lund och Malmö.
Körbanan smalnas av från cirka 7‐7,5 meter till 5,5 meter och platser för
längsgående parkering markeras i körbanan för att säkerställa tillgänglighet.
Bilar kan inte mötas på sträckor förbi parkeringsplatserna, påverkan på
biltrafikens framkomlighet bedöms dock vara liten.

Nordanväg
För att skapa bättre utrymme att bygga längs Nordanväg samt för att öka
framkomligheten för gång‐ och cykeltrafikanter, föreslås sträckan längs det
norra kvarteret att byggas om. Gång‐ och cykelbanor tillskapas på båda sidor om
körbanan, dessa knyter ihop gång‐ och cykelnätet med planerad gång‐ och
cykelbana utmed Stattenavägen. De träd som står i gaturummet föreslås flyttas
och fyra nya träd planteras mellan cykelbana och körbana. Plats för angöring
föreslås i remsan mellan cykelbana och körbana för att säkerställa tillgänglighet
till de nya kvarteren. Befintlig busshållplats för avstigning och reglering flyttas
till ett nytt läge väster om korsningen Östanväg/Nordanväg.

Stattenavägen
För att skapa bättre utrymme för bebyggelse, minska motorfordonens hastighet
samt för att tillskapa gång‐ och cykelbana föreslås sträckan förbi de föreslagna
kvarteren att byggas om. Detta görs genom att körbanans bredd minskas från
idag cirka 10 meter till 7 meter. Befintlig ekallé flyttas ut cirka fem meter mot
körbanan. I ytan där träden placeras ges även plats för angöring för att
säkerställa tillgängligheten till de nya kvarteren. Gång‐ och cykelöverfarten höjs
upp och ges en avvikande markbeläggning och föreslås även framöver vara
signalreglerad. Upphöjning och avvikande material gör passagen tydligare och
reducerar biltrafikens hastighet. Därigenom ökar trafiksäkerhet och trygghet.

Befintlig gång‐ och cykelväg
Gång‐ och cykelvägen mellan de båda kvarteren föreslås placeras på södra sidan
om trädallén. Sträckan breddas och placeras något förskjuten i förhållande till
anslutande stråk väster om Östanväg respektive öster om Stattenavägen. För att
tydliggöra stråket höjs överfarterna vid Stattenavägen och Östanväg upp i
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förhållande till övrig körbana och ges en avvikande markbeläggning. Trädallén
längs sträckan bevaras.

Illustration (Möller Arkitekter) visar cykelstråket mellan de föreslagna kvarteren
(sett från Stattenavägen).

Sektionen (Möller Arkitekter) visar utrymmet för gång‐ och cykelbanan samt den
befintliga skogslönnallén mellan de båda kvarteren.
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Angöring och in‐/utfarter
Angöring till kvarteren sker huvudsakligen via garage under kvarteren, men
även till viss del från angränsande gator. In/utfart till garage sker från Östanväg.

Parkeringsnorm och parkering
Bilparkering för boende sker i garage under kvarteren. Antalet
parkeringsplatser bedöms kunna uppgå till cirka 130 platser. Enligt normen
krävs 110 platser (räknat med 30 % reduktion). De parkeringar som finns på
platsen idag och som regleras med servitut behöver inte ersättas.
Cykelparkering sker i lokaler i gatuplan samt från gården, men även i cykelställ
på innergården samt i cykelställ i anslutning till Stattenavägen. Viss
cykelparkering finns även i källarplan. Totalt antal cykelparkeringar uppgår i
förslaget till cirka 540. Enligt p‐norm krävs 515 platser.

Teknisk försörjning
Geoteknik, grundläggning
Med ledning av undersökningsresultaten i den geotekniska
markundersökningen bedöms att husen kan grundläggas på sedvanligt sätt med
hel kantförstyvad bottenplatta, längsgående grundsulor eller utbredda
grundplattor i naturligt lagrad jord och/eller ny kontrollerad fyllning. Golv kan
utformas som betonggolv på mark.

El
Några av de befintliga elledningarna behöver flyttas ut i gaturummen eller till
utrymmet under befintlig gång‐ cykelbana mellan föreslagna kvarter.
Ledningssamordning/förprojektering av ledningar kommer att göras innan
granskning av detaljplan, vilket kan föranleda mindre justeringar av
bebyggelsens placering.

Vatten och spill
De VA‐ledningar som idag ligger inom föreslagen byggrätt föreslås flyttas och
förläggas i gaturummen samt i gång‐ och cykelvägen mellan de föreslagna
kvarteren. Ledningssamordning/förprojektering av ledningar kommer göras
innan granskning av detaljplan, vilket kan föranleda mindre justeringar av
bebyggelsens placering.

Dagvatten
Flödesberäkningar i dagvattenutredningen som gjorts för bebyggelseförslaget
har en klimatfaktor på 1,3 använts för att ta höjd för framtida
klimatförändringar med ökad nederbörd som följd. Volymer för att fördröja
flödesökningen på grund av planerad bebyggelse ner till befintligt flöde har
översiktligt tagits fram i dagvattenutredningen och förslag på möjliga
fördröjningsåtgärder beskrivs.
I dagvattenutredningen föreslås bland annat att grönytan söder om kvarteren
används för fördröjning. Här kan anläggas planteringar som först får
översvämmas men där sedan vatten kan avledas till ledningsnätet via
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bräddbrunnar. Takvatten kan ledas direkt till upphöjda växtbäddar eller
nedsänkta grönytor.
Höjdsättning föreslås göras inför granskning av detaljplanen för att säkerställa
att vatten leds bort från byggnader och hårdgjorda ytor till fördröjning.

Renhållning
Fyra miljörum föreslås i byggnadernas markplan, varav tre mot Östanväg och ett
mot Nordanväg. På så vis har alla boende i kvarteren tillgång till miljörum inom
cirka 25 meter från sin entré. I Östanväg samt i Nordanväg finns plats för sopbil
att stanna vid tömning.

Övriga ledningar
Möjlighet finns att ansluta tillkommande bebyggelse till stadsgasnätet. De
ledningar som ligger inom föreslagna byggrätter föreslås flyttas ut i
gaturummen samt till befintlig gång‐ och cykelbana mellan föreslagna kvarter.
Ledningssamordning/förprojektering av ledningar kommer att göras innan
granskning av detaljplan.

Hälsa och säkerhet
Risker/Farligt gods
En riskanalys har tagits fram för att bedöma risknivån för tillkommande
bebyggelse inom planområdet. Risknivån avseende transport av farligt gods
bedöms vara acceptabel för föreslagen bebyggelse inom planområdet. Olyckor
med farligt gods medför därmed inte krav på skyddsavstånd mellan vägen och
planerad bebyggelse för att skydda den planerade bebyggelsen.
För att begränsa följderna av ett utsläpp av giftiga gaser och förhindra att gaser
sprids in i byggnader bör ventilationsintag placeras högt upp (minst 8 meter
från mark) vilket går att uppnå eftersom planerad bebyggelse är högre än så. För
att begränsa spridning av brand till byggnaden bör obrännbara material
användas för fasader som vetter mot Stattenavägen och på byggnadens sidor
inom 15 meter från vägkant.

Räddning
Planområdet ligger inom normal insatstid. Samtliga bostadshus kommer att
förses med TR2‐trapphus, vilket innebär att utrymning kan ske utan hjälp av
räddningstjänsten. På plankartan finns en bestämmelse som styr att samtliga
trapphus ska vara genomgående.
Frågan om utrymning hanteras i detalj i samband med bygglovsprövningen.

Avvägning mellan motstående intressen
Ett genomförande av detaljplanen möjliggör för cirka 220 bostäder i ett
kollektivtrafiknära läge. Ombyggnad av gaturummen samt bostädernas läge
främjar ett hållbart resande. Enligt PBL (Plan‐ och bygglagen) är
bostadsbyggandet ett allmänt intresse. Den samlade bedömningen är att planens
genomförande inte medför någon olägenhet av den art som avses i PBL kap 2 § 9.
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Genomförande
Organisatoriska åtgärder
Genomförandetid
Planen har en genomförandetid på 5 år från det datum planen 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
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.

Avtal
Lunds kommun har tecknat ett samarbetsavtal med HSB och LKF i syfte att
verka för möjliggörandet av två bostadsprojekt inom planområdet, ett som HSB
genomför och ett som LKF genomför. Målsättningen är att uppnå en god
stadsbyggnad och god boendemiljö samt socialt, ekonomisk och hållbar
bostadsbyggnation vid genomförandet.
Samarbetsavtalet ska ligga till grund för och följas upp av exploateringsavtal
samt erforderliga marköverlåtelseavtal och överenskommelser om
fastighetsreglering.
Exploateringsavtal ska upprättas mellan kommunen och HSB respektive LKF
innan detaljplanen kan antas. Syftet med exploateringsavtalet är att reglera
parternas rättigheter och skyldigheter i fråga om genomförande av detaljplanen.
Ett plankostnadsavtal har upprättats med HSB och ett med LKF.
Plankostnadsavtalet reglerar kostnaderna för framtagandet av detaljplanen.

Tillståndsprövning och dispenser
Biotopskyddade alléer
Enligt 7 kap. 11 § miljöbalken får länsstyrelsen ge dispens från det generella
biotopskyddet om det finns särskilda skäl. Ansökan om dispens från
biotopskyddet görs hos Länsstyrelsen.
För att kunna utnyttja den norra delen av planområdet till bebyggelse med goda
boendekvalitéer har stadsbyggnadskontoret bedömt att träden i anslutning till
planområdet på Nordanväg flyttas och/eller ersätts. Att bygga bostäder genom
förtätning och ge bra boendemiljö med exempelvis bra förutsättningar för en
god utemiljö på bostadsgården bedöms kunna utgöra ett särskilt skäl.
Föreslagna kompensationsåtgärder är att flytta träden inom närområdet samt
ersätta med nya träd i gaturummet i ett nytt läge.
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En ansökan på biotopskyddsdispens lämnas till länsstyrelsen i samband med
granskning av detaljplanen. För att kunna genomföra exploateringen i det norra
kvarteret enligt planförslaget krävs dispens från det generella biotopskyddet.

Tekniska och ekonomiska åtgärder
Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av allmänna
anläggningar
Planförslaget innebär att Nordanväg, Östanväg, Stattenavägen och gång‐ och
cykelvägen genom planområdet kommer att behöva byggas om eller nyanläggas i
sträckorna i anslutning till exploateringsområdet.

Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning på grundläggning
och marksanering
För att möjliggöra genomförandet av HSBs respektive LKFs projekt kommer det
att behöva göras fastighetsregleringar och marköverlåtelser mellan HSB, LKF
och kommunen.
Kostnader för projektering, nyanläggning, om‐ och nybyggnation och
iordningställande av allmänna platser och allmänna anläggningar som behövs
för detaljplanens genomförande ska bekostas av LKF, HSB och kommunen.
Kostnadsfördelning utgår från parternas ingående markinnehav och framgår av
samarbetsavtalet.
LKF, HSB och kommunen ansvarar för kostnader för sanering av mark på sina
egna fastigheter som de ägde vid tecknande av samarbetsavtalet.

Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildning
Blå områden (allmän platsmark) i kartskissen nedan ska genom
fastighetsreglering överföras från Molnet 2 respektive Stormen 1 till
kringliggande kommunägda fastigheten Klostergården 3:1.
Hela Molnet 2 ska genom fastighetsreglering överföras till Molnet 1.
Orangea områden i kartskissen nedan ska genom fastighetsreglering överföras
från Klostergården 3:1 (kommunal mark) till Molnet 1 respektive Stormen 1.
I fastighetsregistret inskrivet avtalsservitut för biluppställningsplatser, akt
69/804, till förmån för Soldiset 1, belastar Molnet 2, ska upphävas genom nytt
avtal om hur och vart Soldiset 1 istället ska få parkeringsfrågan löst. Detta ska
ske innan detaljplan antas.
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Kartskissen visar fastighetsytor som föreslås byta ägare inom planområdet. Röda
linjer visar befintliga fastighetsgränser.

Fastighetsindelningsbestämmelser
För området gäller tomtindelning, Stormen, akt 1281K‐C1829, vilken upphör att
gälla när denna detaljplan vinner laga kraft.

Ansökan om fastighetsbildning, kostnader m.m.
Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos Lantmäterimyndigheten i
Lund ansöka om fastighetsbildning eller upplåtelse av ledningsrätt. Med
ansökan följer lantmäterikostnader samt eventuell skyldighet att utge ersättning
för mark eller utrymme för rättighet. Lantmäterikostnader åläggs den som har
nytta av respektive åtgärd eller annan vid överenskommelse.
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Konsekvenser
Konsekvenser som följd av avvägningar mellan motstående intressen
Boende i närområdet får ändrad utsikt. Fyra villafastigheter får en ökad
skuggning efter kl 17 vid höst/vårdagjämning samt efter kl 19 i juni. Under
byggtiden kan byggnationen generera buller och ökade transporter på
närliggande gator och vägar. De enskilda intressena, som boende i intilliggande
fastigheter kan ha, har vägts mot det allmänna intresset av att skapa
förutsättningar för ny bostadsbebyggelse i ett kolletivtrafiknära läge och
ombyggnad av gaturummen till förmån för gång‐ och cykeltrafikanter. Vid
avvägningen mellan dessa olika intressen har de allmänna intressena värderats
tyngre.

Konsekvenser för fysisk miljö
Kulturhistoriskt intressant bebyggelse
Sammantaget bedöms inte planförslagets genomförande medföra någon
betydande påverkan på kulturmiljön i närområdet.

Arkeologi
Området innehåller inga kända fornlämningar. Påträffas fornlämningar i
samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10§
kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.

Grönstruktur
Alléer
Allén med skogslönn längs gång‐ och cykelvägen bedöms inte beröras av
planförslaget då den föreslås bevaras i nuvarande läge och föreslagen
bebyggelse håller minst tre meters avstånd till trädens krona. Enligt inventering
är träden längs Nordanväg i god kondition och bedöms fullt möjliga att flytta.
Likaså föreslås alléträden längs Stattenavägen att flyttas inom gaturummet.
Dessa träd är mindre än parklindarna vid Nordanväg och bedöms möjliga att
flytta. Genom att befintliga träd flyttas till annan plats och nya träd planteras i
nya lägen i gaturummen bedöms inte biotopvärdena inom planområdet att
påverkas negativt.

Stadsbild
Mot väster möter föreslagen bebyggelse det äldre Klostergårdens mer
storskaliga struktur. Mot Stattenavägen samt mot Nordanväg anpassas
föreslagen byggelses skala till bebyggelsen norr om kvarteren. Kvarteren bildar
en naturlig förlängning av den växande stadens utbredning norrifrån och ger
stadga åt Stattenavägens relativt breda gaturum.
Det dominerande fasadmaterialet i Klostergården idag består av tegel i olika
kulörer. Detaljplanen styr därför att det huvudsakliga fasadmaterialet på
planerad bebyggelse ska vara tegel för att anpassas till rådande stadsbild.
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Flygbilderna visar planområdet i dess sammanhang före och efter exploatering.

Mikroklimat
En solstudie har tagits fram som visar skuggpåverkan på omkringliggande
bebyggelse. Sammantaget är det fyra villafastigheter längs Hallandsvägen som
får ökad skuggning av tomten i juni efter kl 19 samt under vår/höstdagjämning
efter kl 17.
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Solstudien visar skillnaden mellan skuggpåverkan före och efter exploatering
under höst‐ och vårdagjämning.

Natur och biologisk mångfald
Då området idag består av en större asfalterad parkeringsplats samt en
grusplan, bedöms ett genomförande av planen inte påverkar natur och biologisk
mångfald negativt. Genom att alléer antingen bevaras, flyttas eller ersätts
medför förslaget fler gatuträd än i nuläget.

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.
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Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom planområdet.
Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär bedöms inte
förändra nivåerna för befintlig bebyggelse.
Vattenkvalitet
I samband med planerad bebyggelse ersätts parkeringsytorna med överbyggda
garage vilka inte har någon kontakt med dagvattnet. Föroreningar från dessa
bedöms därför inte ledas till recipienten. Överbyggnaden utgörs av
flerfamiljsbostäder och gårdsytor vilka leder till minskad belastning av
föroreningar jämfört med dagsläget. Planerad bebyggelse bedöms därmed bidra
positivt till att minska belastningen av föroreningar till dagvattnet och
möjligheterna att uppnå satta MKN i recipienten.

Dagvatten
Genom att omhänderta delar av avrinningen som rinner från taken mot
grönytorna öster och söder om respektive kvarter bedöms det finnas goda
möjligheter att skapa tillräcklig fördröjning för att inte öka flödet till
ledningsnätet jämfört med dagsläget.

Konsekvenser för hälsa och säkerhet
Risker
Riskanalysens föreslagna åtgärder för att begränsa olycka vid farligt godsled
bedöms kunna uppfyllas inom planområdet genom att detaljplanen styr att fasad
mot Stattenavägen ska uppföras helt i obrännbart material. Förslaget möjliggör
för placering av friskluftsintag minst 8 meter från mark.

Buller
Trafikbullerförordningens grundriktvärde Leq högst 60 dBA överskrids alla
våningsplan och fasader mot Stattenavägen samt hörn direkt vinkelrätt mot
dessa. I planförslaget ska därför minst hälften av bostadsrummen orienteras
mot sida som uppfyller Leq 55 dBA och Lmax 70 dBA (in mot bostadsgården).
Övriga byggnader uppfyller Leq högst 60 dBA på alla fasader och våningsplan
och kan planeras med valfri planlösning ur bullersynpunkt. Riktvärdet Leq 50
dBA och Lmax 70 dBA uppfylls på uteplats (innegårdarna). Privata uteplatser
ses därför som ett komplement som inte behöver uppfylla riktvärdena.
Förslaget visar att det är möjligt att uppfylla bullerförordningen krav med hjälp
av genomtänkta planlösningar.

Markradon
Då planområdet ligger inom normalriskområde för radon ska byggnader utföras
radonskyddade.

Skyfall och översvämning
Vid skyfall kommer i huvudsak befintliga flöden och flödesvägar kvarstå. Den
ökade hårdgöringsgraden bedöms ha liten påverkan då även genomsläppliga
ytor generellt har en hög avrinning vid väldigt intensiva regn. I samband med
planerad bebyggelse kommer troligtvis en liten del av fastighetens vatten
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avledas österut vilket inte sker i dagsläget. Dock ansluter denna flödesväg till
den västra flödesvägen så belastningen sker i samma lågpunkter som vid
befintlig bebyggelse.

Sociala konsekvenser
Barnperspektiv
Barn i området ges förutsättningar till en bra uppväxtmiljö med tillgång till ytor
för lek och gröna innergårdar. Området ligger i direkt anslutning till
Klostergårdsfältet med stora möjligheter till lek och rekreation.
Idag består platsen i huvudsak av hårdgjord yta i form av parkering. Att ändra
markanvändning till bostäder från parkering bedöms positivt ur ett
barnperspektiv.

Service
Planförslaget medför cirka 220 nya lägenheter i utkanten av Klostergården
vilket ökar underlaget för verksamheterna i Klostergårdens centrum. Med ett
ökat antal boende ökar även behovet av skola och barnomsorg i området.

Tillgänglighet
Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och
användbarhet för funktionshindrade beaktats. Stadsbyggnadskontoret bedömer
att tillgänglighetskrav avseende exempelvis avstånd mellan entré och
parkering/soprum samt tillgänglighet på tomt och till entré kan uppfyllas. 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.

STADSBYGGNADSKONTORET I LUND

Ole Kasimir
Planchef

Jenny Nagenius
Planarkitekt
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