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GRUNDKARTEBETECKNINGAR
områdesgräns
kvartersgräns
fastighetsgräns med gränspunkt
traktnamn med registernummer för fastighet
kvartersnamn med registernummer för fastighet
registernummer på tomt
traktgräns
traktgräns
registrerad gemensamhetsanläggning
registrerad samfällighet
servitut
samma fastighet på ömse sidor om linjen
byggnad karterad efter huslivet
byggnad karterad efter takkanten
skärmtak resp trappa
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Förskolegård

III-VI

byggnad karterad efter takkanten
skärmtak resp trappa
transformatorbyggnad
stödmur
häck resp mur
staket med grind
väg, gångväg
järnvägsspår
kantsten med rännstensbrunn
slänt
belysningsstolpe resp brunn
träd
rutnätspunkt
teleledning i mark (ung läge) tillika ledningsrätt
höjdkurvor
avvägd höjd

IV
I

XIII
XIII

Bild 1 - Garage och lagerbyggnad från 1924
k - karaktärsdrag och värden som ska tas
tillvara vid renovering, underhåll m. m. av
befintlig byggnad.
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Fasad: Puts i ljus kulör.
Tak: Takpannor i rött lertegel,
takfallsfönster i gjutjärn, lanternin i röd
plåt med lameller, öppningsbara lufter
och fast spröjs.
Lastintag med trälucka och lastbalk.

IV

Bild 2 - Kontorsbyggnad från 1915
k - karaktärsdrag och värden som ska tas
tillvara vid renovering, underhåll m. m. av
befintlig byggnad.
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Fasad: Puts i ljus kulör.
Tak: Fibercementplatta i facettmönster
alternativt svart papp på trekantslist.
Fönster: Täckmålade träfönster med
sidohängda öppningsbara lufter.
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Bild 3 - F.d. Petroleumlagrets kontor 1911
k - karaktärsdrag och värden som ska tas
tillvara vid renovering, underhåll m. m. av
befintlig byggnad.
Fasad: Rött tegel..
Tak: Rött enkupigt tegel.
Fönster: Täckmålade träfönster med
sidohängda öppningsbara lufter i
korspost.
Lastintag och takkupor.

Bild 4 - Verkstadsbyggnad från 1963
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PLANKARTA

PLANBESTÄMMELSER

CB

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
området.
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Centrumverksamhet och bostäder. I bottenvåningen
huvudsakligen centrumverksamhet.
Teknisk anläggning.

GRÄNSER
Detaljplanegräns

plantering

Gatuplantering ska finnas.

Egenskapsgräns

n1

Marken ska höjdsättas för att inom beteckningarna PARK,
TORG och R2 gemensamt kunna omhänderta 1000 m3
vatten vid skyfall.

Användningsgräns med utfartsförbud
Detaljplanegräns med utfartsförbud

Användning av allmänna platser

v4

p

Egenskapsbestämmelser för allmän platsmark

Användningsgräns

Egenskapsbestämmelser för utformning av kvartersmark

Takvåning motsvarande 60 procent av översta våningens
byggnadsyta får uppföras utöver angivet våningsantal.

k

De karaktärsdrag och värden som angivits vid fasadfotona
för respektive byggnad ska tas tillvara vid renovering,
underhåll m. m. av befintlig byggnad.

r

Byggnaden får inte rivas.

f1

Underjordiskt garage får uppföras. Planteringsbart bjälklag
ska uppföras ovan underjordiskt garage.

Marken får inte förses med byggnad. Balkonger, burspråk
och skärmtak får skjuta ut över mark.

f2

Underjordiskt garage får uppföras.

TORG

Torg.

På marken får endast komplementbyggnader placeras.
Balkonger och skärmtak får skjuta ut över mark.

f3

Entré ska finnas mot allmän plats. Bostadsentréerna ska
vara genomgående.

Högsta byggnadshöjd i meter mot gata.

f4

Entré ska finnas mot platsbildning.

Högsta totalhöjd i meter

f5

Entré ska finnas mot allmän plats. Entréerna ska vara
genomgående.

Största taklutning i grader mot gata.

u

Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska
ledningar.

g

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning.

avrinning

Avrinningstråk. Marken ska höjdsättas så att ytvatten vid
extrema regn avleds från allmän plats till tillfälligt magasin
på kvartersmark (n2). Pilen pekar nedströms i vattnets
riktning.

PARK

Gång- och cykeltrafik. Enstaka fordonstrafik tillåten.

Användning av kvartersmark
BC1

Bostäder med möjlighet till centrumverksamhet i plan 1.

R1B

Kulturverksamhet och bostäder. Kulturverksamhet ska
finnas i bottenvåning mot torg.

III-VI

Antal våningar, alla ska vara representerade.

R1SB

Kulturverksamhet, skola och bostäder.

e1 0000

R2

Idrottsändamål.

Största totala byggnadsarea i kvadratmeter för
huvudbyggnader, balkonger ej inräknade På marken får
komplementbyggnader placeras.

IV

e2 000
R2B

R2BC

SB
SR1

Idrottsändamål och bostäder. Huvudsakligen
idrottsändamål i bottenvåningen.
Idrottsändamål, bostäder och centrumverksamhet.
Huvudsakligen idrottsändamål och centrumverksamhet i
bottenvåningen.
Skola och bostäder. I plan 1 och 2 i huvudsak skola.

SCB

Största totala byggnadsarea i kvadratmeter per
våningsplan för våning III-XII, balkonger ej inräknade.

100 m

FÖRKLARINGAR
Befintligt träd

IV

Våningsantal

Multisportplan
Markparkering
Entré
Infart parkeringsgarage

Nya byggnader

k - karaktärsdrag och värden som ska tas
tillvara vid renovering, underhåll m. m. av
befintlig byggnad.

Aktivitetsytor

Fasad: Blåmålade betongelement mot
gata. Smal stående träpanel mot gård.
Fönster: Horisontella fönsterband.
Tak: Flacka pappklädda sadeltak med
bitvis kraftigt utskjutande takfot.
Skorsten med brunaktigt hårdbränt tegel i
radialform placerad i portgång.
Öppen portgång.

Marken ska höjdsättas för att kunna omhänderta 150 m3
vatten vid skyfall.

v1

Största tillåtna djupmått för ny bostadsbebyggelse är 13
meter. Utskjutande byggnadsdelar mot gård är tillåtet.

n3

Träd ska finnas och får endast fällas om det är sjukt eller
utgör en säkerhetsrisk.

Passage som möjliggör transporttrafik ska anordnas i
markplan med en minsta fri höjd av 4,5 meter.

m

Marken får inte förses med ny byggnad. Skärmtak får
skjuta ut över mark.

Skola, centrumverksamhet och bostäder.

Takvåning motsvarande 60 procent av översta våningens

Orienteringskarta över Lund

Marken ska höjdsättas för att inom beteckningarna PARK,
TORG och R2 gemensamt kunna omhänderta 1000 m3
vatten vid skyfall.

n2

Skola och kulturverksamhet.

Centrumverksamhet och bostäder. I bottenvåningen

n1

Idrottsplan ska finnas.

v3

50

Högsta antal våningar.

idrottsplan

v2

40

Befintliga byggnader

Trafik mellan områden.

Gång- och cykeltrafik. Enstaka fordonstrafik tillåten.

30

Nytt träd

Nya byggnader ska placeras med fasader huvudsakligen i
linje med markerad egenskapsgräns eller
användningsgräns mot gata och torg.

GATA

GC-VÄG
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ILLUSTRATION

100 m

I de lägen där bullernivåer överstiger 60 dBA ekvivalent
ljudnivå ska minst hälften av bostadsrummen i en bostad
större än 35 kvm ha tillgång till en sida med bullernivåer
som är högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. Mindre
lägenheter om högst 35 kvm kan byggas där upp till 65
dBA ekvivalent ljudnivå erhålls vid fasad.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Utökat förfarande

Detaljplan för Råbykungen
och Stenkrossen
i Lund, Lunds kommun

dBA ekvivalent ljudnivå erhålls vid fasad.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Sanering av förorenad mark ska utföras innan startbesked för uppförande av nya
byggnader eller ianspråktagande av befintliga byggnader för nytt ändamål ges.
Upprättad

Marklov krävs för fällning av träd inom område betecknat med n3med villkor om att nytt
träd planteras.

2019-10-04

Antagen av

Genomförandetid

Laga kraft

Ole Kasimir

Henrik Nilsson

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner
laga kraft.

Genomförandetiden går ut

planchef

planarkitekt

Samrådshandling
Granskningshandling
Antagandehandling

Stadsbyggnadskontoret
Lunds kommun

Ritad av Henrik Nilsson
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