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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.
Bild på framsidan. Vy från öster. Illustration: Kanozi Arkitekter.
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INLEDNING
Sammanfattning
Planens syfte är att pröva möjligheten att uppföra flerbostadshus med cirka
140 lägenheter samt till en mindre del butiks- och kontorslokaler.
Planförslaget innebär att befintlig bebyggelse inom planområdet rivs. De
nya bostadshusen föreslås uppföras i tre till sex våningar. Byggnaderna
grupperas i en struktur liknande befintligt omgivande bostadsområde. Nya
parkeringar, så att området som helhet uppfyller dagens parkeringsnorm,
föreslås till största delen placeras i garage under bostadshus och
bostadsgård. Möjlighet till centrumfunktioner i bottenvåning föreslås i
byggnader placerade längs Örnvägen.
Planförslaget innefattar:
 Cirka 140 lägenheter i flerbostadshus
 Lokaler för butik och kontor
 Parkering i källarvåning samt till mindre del på mark
 Gång- och cykelväg
 Park
 Nätstation
PLANDATA
Planområdets area: 9850 m2
Antal/BTA bostäder: ca 140 lgh/ca 13 000 m2
BTA service: cirka 900 m2
Antal bil-/cykelparkering: 191/420

Handlingar
Till detaljplanen finns följande handlingar:
 Plankarta med planbestämmelser och illustration
 Planbeskrivning (denna handling)
Övriga handlingar som ligger till grund för förslaget (tillgängliga på
Stadsbyggnadskontoret):
 Trafikbullerutredning, 2019-04-02, SWECO
 Dagvattenutredning Lövsångaren 5 och 6 Lund, 2019-04-09, Tyréns
 Miljöteknisk markundersökning, 2018-12-14, Miljöfirman Konsult
Sverige AB
 Geoteknisk utredning, 2018-12-05, Geo-experten i Skåne AB
 Markradonmätning, 2018-12-05, Geo-experten i Skåne AB
Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.
Standardförfarande tillämpas då förslaget till detaljplan är förenligt med
översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande och inte bedöms
vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.
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Vidare bedöms förslaget till detaljplan inte medföra betydande
miljöpåverkan.
Medverkande
Planarkitekt: Ella Swahn
Biträdande planarkitekt: Astrid Avenberg Rosell
Biträdande planchef: Maria Milton
Trafikplanerare: Ann Jankelius
Landskapsarkitekt: Maria Borisson Lindvall
Gatuingenjör: Anna Karlsson
Kartingenjör: Beata Szyszko Bibel
Administratör: Ann-Sofi Ahlgren
Lantmätare: Viola Lindgren
Exploateringsingenjör: Johan Cedergren
På fastighetsägarens uppdrag har Kanozi Arkitekter tagit fram förslag till
nya byggnader/illustrationsplan m.m.
Plansökande
Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF).

FÖRUTSÄTTNINGAR
Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer

Översiktsplan 2010. Aktuellt planområde inom blå markering.

I ÖPL-2010 betecknas planområdet som befintlig bebyggelse.
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Detaljplaner

Gällande detaljplan 1281K-578-C3097. Aktuellt planområde inom blå markering.

Gällande detaljplan 1281K-578-C3097 från 1993 anger (för den del som
ingår i aktuellt planområde, inom blå linje), användningarna kontor, handel,
parkering, lager och upplag. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut.
Det nordvästra hörnet ingår i gällande stadsplan Nr 369 från 1975 och
innehåller där bostadsändamål utan byggrätt (prickad mark).
Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet
I gällande grönstruktur- och naturvårdsprogram är Fågelparken och
Papegojlyckan markerade som parkmark.
I det nya grönstruktur- och naturvårdsprogrammet, som beräknas antas av
kommunfullmäktige under 2019, klassas Fågelparken och Papegojelyckan
som närparker. Närmaste stadsdelspark är Folkparken.
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 vattendragens ytvatten.
Planområdet ingår i avrinningsområdet Höje å. Enligt dagvattenplanen är
Höje å känslig för ökad vattenföring och närsalter samt mycket känslig för
föroreningar. Enligt Vattenmyndighetens beslut om statusklassificering och
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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.
Plandata och markägoförhållanden

Centrala
IP

Folkets Park

Orienteringskarta, planområde markerat med blå linje.

Planområdet omfattar del av fastigheterna Lövsångaren 5 och 6 som ägs av
LKF, samt del av fastigheten Väster 7:1 som är kommunal gatumark. Längs
den norra gränsen av Lövsångaren 6 finns ett servitut för väg.
Befintlig stadsbild och markanvändning

P‐hus, delvis lokaler

Kontor
Bibliotek

Butik

Planområde markerat med blå linje. Fastighetsgräns mellan Lövsångaren 5 (i norr) och
Lövsångaren 6 (i söder) markerad med röd linje. Gatumark i öster markerad som blått fält.

Planområdet rymmer idag ett litet stadsdelscentrum med bland annat
livsmedelsbutik, bibliotek, områdeskontor och parkeringshus. Planområdet
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gränsar i norr mot Fågelparken, i väster och söder mot bostadshus som ingår
i LKF:s område och i öster mot privatägda parhus i två våningar
I LKF:s bostadsområde från slutet av 1970-talet är husen grupperade kring
rymliga gröna gårdar. Rikliga förskjutningar i höjd- och sidled ger variation
när man rör sig i området. Byggnadernas höjd varierar från två till sex
våningar och har genomgående röda tegelfasader, bruna fönster och sadeltak
med röda betongpannor.
Historik
Området var trädgårdsmästeri fram till 1970 då LKF köpte marken för att
uppföra dagens bostadsområde. På uppdrag av LKF ritade Sten Samuelsons
arkitektkontor ett förslag till områdets bebyggande, vilket också kom att
ligga till grund för den stadsplan som upprättades 1975. Merparten av
nybebyggelsen uppfördes 1977-79. Längst i väster lades 19 radhuslängor
och på kv Lövsångaren 8 uppfördes ett ålderdomshem. Övrig
bostadsbebyggelse inom den östra delen, fastigheterna Lövsångaren 5-8,
väckte mycket uppmärksamhet eftersom den uppfattades som ett brott med
60-talsbyggandet med sin täta, varierade och stadsmässiga karaktär. (Ur
Lunds bevaringsprogram)
Kulturmiljö
Arkeologi
Den planerade exploateringen berör inga kända fornlämningar.
Service
Kommersiell service
Det finns idag en livsmedelsbutik och några mindre lokaler, bland annat för
LKF:s områdeskontor, inom planområdet.
Allmän service
Inom en radie om 200 meter ligger tre förskolor, ett äldreboende
(Papegojlyckan) och en vårdcentral (Måsen). Bibliotek Väster har idag sina
lokaler inom planområdet, verksamheten planeras dock upphöra i slutet av
2019.
Trafik
I öster avgränsas planområdet av Örnvägen, som avslutas i söder med en
vändplats. Via Örnvägen kopplas området till stadens övergripande gatunät.
Örnvägen har också en insticksgata på kvartersmark söder om befintligt
parkeringshus. Hastighetsbegränsningen är 30 km/h.
Som fotgängare rör man sig på ytor som är separerade från biltrafik, medan
man huvudsakligen cyklar i blandtrafik. Separata cykelvägar finns genom
och mellan parker i närområdet. Norr om planområdet går en separat gångoch cykelväg genom Fågelparken. Ett av stadens större cykelstråk, det lila
stråket, går genom Papegojlyckan och förbinder Värpinge med centrala
Lund. Inne i bostadsområdet i kvarteret Lövsångaren finns ett finmaskigt
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gångnät där man rör sig bilfritt, med undantag av fordon för leveranser,
renhållningsfordon, angöring för rörelsehindrade etc.
Närmaste busshållplats ligger på Papegojvägen, ca 350 meter söderut.
Skånetrafiken har aviserat att denna hållplats kommer tas bort aug 2019,
vilket innebär att närmsta hållplats hamnar ca 400m bort (stadsbusslinje 2,
hållplats Eka). Ca 400 meter norrut finns också hållplatsen Måsens
vårdcentral som trafikeras av stadsbusslinje 4.
I huvudsak parkerar man i befintligt parkeringshus som rymmer 211 platser.
Ett fåtal korttidsplatser finns också i vändzonen på Örnvägens södra del.
Natur
Topografi
Planområdet lutar drygt tre meter mot nordväst, från cirka +34,4 meter över
havet på Örnvägen i sydost till +31,2 vid plangränsen i nordväst.
Natur, park och vegetation
Det finns några planteringar längs fasader med låga buskar och mindre träd
(rönnar) inne i planområdet. I den norra kanten mot Fågelparken finns stora
träd, de flesta bokar men även körsbär och lönnar.
Geotekniska förhållanden
En geoteknisk undersökning har upprättats. Rapporten visar att det översta
jordlagret 2.6 - 4 m under markytan består av fyllning av matjord, sand,
morän och lermorän. Fyllningen underlagras av lermorän och lerig morän.
Jordlagren vilar på berggrund av kalkberg. Rapporten ger ingen information
om grundvattennivåer, då det ej bildades vattenytor i anslutning till
borrningarna. På grund av jordlagrens täta sammansättning understryker den
geotekniska rapporten att möjligheten för infiltration och perkolation av
dagvatten är mycket begränsad.
Markföroreningar
Planområdet har mellan år 1940 och 1973 använts som växthusområde.
Föroreningar över riktvärdet för känslig mark har påvisats. Vid nuvarande
markanvändning anses inga åtgärder vara nödvändiga, vid framtida
markarbeten kommer förorenad mark att behöva saneras.
Markradon
Utförd radonmätning visar på radonhalter inom normalriskintervallet
(10-50 kBq/m3).
Luftföroreningar
Miljökvalitetsnormerna, MKN, för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken
gäller för svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM10).
I Lunds kommun har beräkningar gjorts för kvävedioxidhalten och PM10.
Inom planområdet ligger halterna av kvävedioxid och PM10 under
riktvärdena enligt MKN.

9 (29)

SAMRÅDSHANDLING
PLANBESKRIVNING
2019-05-24

PÄ 46/2017a

Teknisk försörjning
Det finns va-ledningar i Örnvägen i planområdets östra del samt i parken
norr om planområdet. Ledningarna i parken korsar planområdet i nordost.
En fjärrvärmeledning korsar den norra delen av planområdet i östvästlig
riktning. Det finns tele-ledningar i planområdets nordvästra del samt längs
Örnvägen i öster. El-ledningar ansluter till planområdet i nordväst och
sydost.
Sophantering och källsortering finns i fristående miljörum. De inre gatorna i
området är framkomliga för renhållningsfordon.
PLANFÖRSLAG
Planens syfte
Planens syfte är att pröva möjligheten att uppföra flerbostadshus med cirka
140 lägenheter samt till en mindre del butiks- och kontorslokaler.
Samtliga befintliga byggnader inom planområdet är idag i stort behov av
underhåll. Bibliotekets lokaler är uppsagda och beräknas tomställas under år
2020. Livsmedelsbutiken har stort moderniserings- och underhållsbehov.
Vård- och omsorgsförvaltningens lokaler samt LKF:s områdeskontor
behöver byggas om. Parkeringshuset har mycket stort underhållsbehov och
hög vakansgrad (73 platser av 211 är vakanta).
Planförslaget innebär att befintlig bebyggelse inom planområdet rivs. De
nya byggnaderna föreslås uppföras i tre till sex våningar. Byggnaderna
grupperas i en struktur liknande befintligt omgivande bostadsområde. Nya
parkeringar, så att området som helhet uppfyller dagens parkeringsnorm,
föreslås till största delen placeras i garage under bostadshus och gård.
Möjlighet till centrumfunktioner i bottenvåning föreslås i byggnader
placerade längs Örnvägen.
Planförslaget innefattar:
 Cirka 140 lägenheter i flerbostadshus
 Lokaler för butik och kontor, cirka 900 m2
 Parkering i källarvåning samt till mindre del på mark
 Gång- och cykelväg
 Park
 Nätstation
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Övergripande karaktär och disposition

Illustrationsplan

Bebyggelsen föreslås till största delen innehålla bostäder [B]. Mot Örnvägen
ges även möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåningen [BC1].
Lokalernas entréer ska i huvudsak placeras invid en platsbildning i
planområdets nordöstra del, väl synliga från Örnvägen [entré]. Platsen är
tänkt att utgöra en central samlingsplats i området med butik och lokaler,
samt bilda entré till bostadsområdet med möjlighet att röra sig vidare
västerut genom området. Direkt väster om entréplatsen föreslås en
anslutande plats av mer skyddad karaktär. Platsen får goda sol- och
vindförhållanden och är tänkt att komplettera entréplatsen med möjligheter
till sittplatser, torghandel/loppis och kanske en enklare uteservering. Platsen
korsas av ett nordsydligt stråk mellan närområdets båda parker, Fågelparken
och Papegojlyckan.
Bebyggelsen grupperas kring två gårdar där den östra får en mer publik
karaktär på grund av kopplingen till centrumverksamhet och platsbildning.
Byggnaderna placeras förskjutna i förhållande till varandra och ges
varierande höjd (III-VI). Takkupor på högst 50% av takets längd får
uppföras utan att det påverkar beräkning av våningsantal. Taken regleras till
i huvudsak sadeltak och fasadmaterialet till tegel, i likhet med befintligt
omgivande område.
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Markanvändning och gestaltning
Platsbildningar och grönstruktur
Fågelparkens entré mot Örnvägen/Tärnvägen föreslås breddas med cirka 5
meter [PARK]. In- och utfart till parkeringsgarage får plats bredvid och
markhöjderna kan anpassas till och förbättras för båda funktionerna.
Södra och östra delen av planområdet kan underbyggas med parkering
[ringprickad mark]. Trädplantering på de båda gårdarna koncentreras
lämpligen till de platser där växtbädden är som djupast.
I planområdets norra del förslås byggnader placeras så att befintliga stora
träd mot parken till största delen kan bevaras. Bostadshusen kommer med
sina genomgående entréer och fönster bidra till trygghet i parken, och
parken kommer i sin tur att tillföra boendekvaliteter till bostäderna. Tre träd
inom planområdet och fyra träd som står alldeles i gränsen ska bevaras och
skyddas under byggtiden. Dessa träd markeras med [n] på plankartan.
Bostadsbebyggelse
Byggnader i öster ska enligt planbestämmelse placeras längs den östra
egenskapsgränsen [p1]. Byggnader får uppföras i tre till fyra våningar.
Entréplatsen markeras med en indragen placering av bebyggelsen i
förhållande till byggnad i norr. Inom område för entréplats får byggnad inte
uppföras ovan mark [ringprickad mark].

Vy från söder mot den inre gården och husen mot parken. Parken skymtar mellan husen
rakt fram. Butikslokaler är tänkta bakom muren till höger med ingång runt hörnet till
höger. Illustration: Kanozi Arkitekter.
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I söder föreslås byggnader placeras med varierande avstånd till befintlig
angöringsgata, likt omgivande bebyggelsestruktur. Byggnader får uppföras i
fyra till sex våningar.
Centralt i planområdets västra del föreslås en byggnad i fyra våningar.
Byggnaden skapar med sin placering två inre gårdar i öster och väster.
I norr föreslås bebyggelsen placeras cirka tio meter från fastighetsgräns och
park. Den indragna placeringen bidrar till en mjuk övergång till parken och
ger möjlighet att bevara befintliga träd och slänt. Byggnader i
egenskapsområden intill varandra ska placeras förskjutna i förhållande till
varandra [p2]. Byggnader får uppföras i fem till sex våningar.
Bostadshus i planområdets västra del ska enligt planbestämmelse [f2] ha
genomgående entréer vilket ger byggnaderna direkt koppling till park och
bostadsgård. För bostäder mot Örnvägen i öster, ovanpå eventuell butik, kan
tillgänglig koppling till gård i väster ordnas via terrass, trappa och hiss.
I planområdets inre, utöver byggrätter för bostadshus, får envånings
komplementbyggnader och utstickande entréer i en våning uppföras.
Burspråk, balkonger, skärmtak samt anläggning för underjordisk
avfallshantering får förekomma [korsad mark]. I södra och östra delen
får marken även byggas under, för parkering, med planteringsbart och
körbart bjälklag [ringprickad mark].
Föreslagen bebyggelsetäthet (nettoexploateringstal) inom planområdet är
1,4. Exploateringstalet är den totala bruttoarean BTA, exklusive garage,
källare och förråd, inom föreslagen kvartersmark samt halva omgivande,
trafikförsörjande gata. Beräknat antal lägenheter inom planområdet är cirka
140.
Kommersiell service
Mot Örnvägen ges möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåning [BC1].
Med centrumverksamhet menas olika kombinationer av handel, service,
samlingslokaler och andra verksamheter som behöver ligga centralt och ska
vara lätta att nå.
Tanken är att befintlig livsmedelsbutik ska ersättas med en ny butik inom
planområdet. Detta kan dock inte styras i detaljplan. Inom
användningsområdet regleras att minst 100 kvm av bottenvåningen ska
användas för centrumverksamhet för att säkerställa att någon del får en
publik funktion.
Kvartersgatan utformas så att den möjliggör angöring, parkering till
centrumverksamhet och vändplats för lastbil.
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Trafik
Området inne bland husen blir i princip bilfritt, biltrafiken koncentreras till
Örnvägen. Enstaka fordon kan förekomma inne i området, exempelvis
renhållningsfordon och fordon som ska angöra eller använda parkeringsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga. Planförslaget medger goda
möjligheter för fotgängare att röra sig inne i området, likaså finns flera
kopplingar till det omgivande gångnätet.
Förutsättningarna för cykling i området förbättras genom en ny separat
cykelbana utmed Örnvägens östra sida. Denna nya förbindelse kopplar ihop
det stora cykelstråket genom Papegojlyckan och det östvästliga stråket
genom Fågelparken-Örnvägen. Korsningen Örnvägen-Tärnvägen kan höjas
upp för att öka trafiksäkerheten och uppmärksamheten vid in/utfart till
parkeringsgaraget. En upphöjning ökar även bekvämligheten och
tillgängligheten för fotgängare och cyklister. Förutsättningarna att nå
busstrafiken är desamma som i dagsläget.
Parkering sker huvudsakligen i underjordiskt garage i två våningsplan.
Garaget tillgodoser parkering inte bara för den nya bebyggelsen, utan
ersätter också erforderlig parkering i befintligt parkeringshus som rivs. Inoch utfart ska placeras i planområdets nordöstra del [utfart] för att undvika
störning av trafik och billyktor för boende längs kvartersgatan. Bilplatser för
angöring, parkering för personer med nedsatt rörelseförmåga samt för besök
placeras i markplan dels inne bland bostäderna, dels utmed Örnvägen.
Cykelparkering anordnas i husens bottenvåningar i anslutning till entréer,
men också utomhus samt i garage. Gällande parkeringsnorm för cykel och
bil ska tillämpas.
Örnvägen, i den del som ligger söder om korsningen med Tärnvägen,
omvandlas från allmän gata till kvartersgata. Tvärgående parkering medges
längs kvartersgatan.
Störningsskydd
För bostäder längs Örnvägen bedöms riktvärden för uteplats inte kunna
klaras mot gata. I detaljplanen har därför införts bestämmelse om att minst
en uteplats (som kan vara gemensam) i anslutning till byggnaden ska ha
högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå [m1].
Planerad livsmedelsbutik genererar verksamhetsbuller invid lastområde.
Planbestämmelse har därför införts om att minst hälften av bostadsrummen i
bostäder över lastområde ska ha tillgång till en sida med bullernivåer som är
högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad [m2].
Marklov/rivningslov
Inom område betecknat med ”n” gäller, i enlighet med 4 kap 15 § PBL,
utökad lovplikt för trädfällning.
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Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Fastigheterna är anslutna till fjärrvärme.
Vatten-, avlopp- och dagvattenhantering
En dagvattenutredning har tagits fram (Dagvattenutredning Lövsångaren 5
och 6 Lund, 2019-04-09).
Området ligger inom verksamhetsområde för VA. VA SYD ansvarar för att
ta hand om dagvattnet. Tillkommande bebyggelse kan anslutas till befintligt
system. VA SYD ställer inga krav på utsläppsflöde till kommunalt
dagvattensystem varför ett slutet system utan magasinering kan möjliggöras.
Ett principförslag har tagits fram för planområdet. Dagvattenhanteringen
bedöms kunna bestå av ett dagvattensystem i självfall där befintliga serviser
antas vara anslutningspunkter. På grund av jordlagrens täta sammansättning
är möjligheten för infiltration och perkolation av dagvatten mycket
begränsad. Inför slutligt val av dagvattensystem är det rekommenderat att
utföra mätning av grundvattennivåer.
Skyfallskartering från Lunds kommun vid befintliga förhållanden visar
ingen större markavrinning från angränsande ytor utanför planområdet.
Karteringen visar att vatten ansamlas i ytor inom planområdet och att
byggnader i väst riskerar att drabbas av marköversvämning vid extrema
regn. Höga flöden på markytan mot befintliga och planerade byggnader ska
undvikas. Färdig golvhöjd bör eventuellt regleras i detaljplan.
Höjdsättningen kommer att utredas vidare inför detaljplanens
granskningsskede.
El, tele och bredband
El-, tele- och optoledningar finns inom eller i anslutning till planområdet.
En ny nätstation planeras i planområdets nordvästra del [E].
Renhållning
Sophantering och källsortering planeras anordnas i fristående miljörum eller
i underjordiska avfallsbehållare. Det inre gatunätet utformas så att åtkomst
för renhållningsfordon uppnås.
Höjdsättning/topografi
Föreslagen underjordisk parkering medför att områdets befintliga
höjdsättning ändras något. Principer för markavrinning redovisas i
Dagvattenutredning Lövsångaren 5 och 6 Lund, 2019-04-09.
Räddning
Planområdet ligger inom normal insatstid. LKF anger att samtliga
bostadshus kommer att förses med TR2-trapphus, vilket innebär att
utrymning kan ske utan hjälp av räddningstjänsten.
Frågan om utrymning hanteras i detalj i samband med bygglovsprövningen.
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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 detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt
på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses
vid planläggningen.
Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att
rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. (4 kap 40 § PBL).
Huvudmannaskap för allmänna platser
Kommunen är huvudman för allmänna platser.
Ändrad lovplikt, lov med villkor
Inom område betecknat med ”n” gäller, i enlighet med 4 kap 15 § PBL,
utökad lovplikt för trädfällning och schaktning.
Avtal
Lunds kommuns Fastighets AB (LKF) är exploatör för området.
Exploateringsavtal kommer att upprättas innan föreslagen detaljplan antas.
LKF förväntas uppföra all byggnation på kvartersmark för bostäder inom
detaljplanen. Exploateringsavtalets huvuddrag redovisas under
Genomförande, ekonomiska åtgärder/tekniska åtgärder.
Tekniska och ekonomiska åtgärder
Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av allmänna
anläggningar
Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar nyanläggs/byggs om:
 Ombyggnad av VA nät bekostas av VA-syd och tas ut via
anslutningsavgifter och/eller taxor.
 Utbyggnad av energiförsörjningsledningar/nätstationer, tele och
bredbandskablar bekostas av ledningsägare och tas ut via
anslutningsavgifter och/eller taxor.
 Flytt av fjärrvärmeledning bekostas av LKF.
 Ombyggnad av del av Örnvägen från allmän gata till kvartersmark för
parkering med mera utförs och bekostas av LKF.
 Ombyggnad av gång- och cykelvägen i anslutning till Örnvägen utförs
av Lunds kommun och bekostas av LKF.
 Kompensationsåtgärder för Fågelparken vad gäller entréer till parken,
belysning, uppgradering av lekplats och utrustning och beläggningar.
Lunds kommun ansvarar för åtgärderna. Exploatören i aktuell detaljplan
samt exploatörer i närliggande planområden bekostar åtgärderna.
Iordningställande av park inom område som förs över från LKF till
kommunen utförs och bekostas av Lunds kommun.
 Ombyggnad av korsningen Örnvägen/Tärnvägen till vändplats utförs av
Lunds kommun och bekostas av LKF.
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Inlösen, ersättning
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har
fastighetsägare rätt till ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte
utnyttjas.
Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildningsåtgärder
Detaljplanens fastighetsrättsliga konsekvenser per fastighet framgår av karta
och tabeller nedan. Mark inom planområdet är utlagd som kvartersmark för
bostad- och centrumverksamhetsändamål, transformatorstationsändamål
samt allmän platsmark (park, gång- och cykelväg).
Fastighetsregleringarna (marköverföring, ändring och förordnande av
servitut) genomförs i första hand med överenskommelse om
fastighetsreglering mellan fastighetsägarna som grund. I
överenskommelserna regleras även ersättningsfrågan.
Den delen av Örnvägen som idag utgörs av allmän gata är enligt
detaljplaneförslaget utlagt som bostadsändamål och centrumverksamhet och
ska överföras från den kommunägda gatufastigheten Väster 7:1 till
Lövsångaren 5 genom fastighetsreglering, se fig. 1 på kartskissen. Mark
som utgörs av allmän parkmark ska överföras från Lövsångaren 5 till den
kommunägda gatu- och parkmarksfastigheten Väster 7:1, se fig. 5 på
kartskissen. Övrig allmän platsmark (gång- och cykeltrafik) är redan förlagd
inom Väster 7:1.
Bostadsfastigheterna Lövsångaren 5-7 är i samma ägares hand och ägs av
LKF AB. Fastigheterna används som en enhet och det är möjligt att samla
alla fastigheter i en genom fastighetsreglering. Lövsångaren 6 och
Lövsångaren 7 (söder om detaljplanen) kan föras i helhet över till
Lövsångaren 5 i väster, se fig. 2-3 på kartskissen. Lövsångaren 8 som ligger
söder om detaljplanen utgörs av kvartersmark utgörande av både allmänt
ändamål (äldreboende) och bostäder. Denna fastighet är således inte förenlig
med gällande detaljplan akt 1281K-369:A649 antagen 1975-06-24 och den
östra delen av Lövsångaren 8 som utgörs av bostadsändamål ska lämpligen
föras över till bostadsfastigheten Lövsångaren 5, se fig. 4 på kartskissen.
När fastighetsbildningen är genomförd utgörs Lövsångaren 8 enbart av
allmänt ändamål och Lövsångaren 5 utgörs av bostadsändamål och
centrumverksamhet. Fastigheterna är lämpliga för sina ändamål.
Fastighetsregleringen avseende fig. 2-4 sker mellan fastigheter i samma
ägares hand, LKF AB.
I övrigt ska i första hand fastighetsreglering avseende fig. 1 och 5 ske
genom frivilliga överenskommelser mellan berörda fastighetsägare.
Fastighetsägarna till Väster 7:1 (Lunds kommun) och Lövsångaren 5 (LKF
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AB) ska upprätta överenskommelse om fastighetsreglering för nämnda
figurer före antagandet av detaljplaneförslaget så att berörda fastigheter kan
vara lämpliga för sina ändamål.
Sker inte detta kan berörda fastighetsägare ansöka om prövning av
fastighetsreglering hos lantmäterimyndigheten även utan överenskommelse.
Lantmäterimyndigheten kan besluta med stöd av 5 kap. 8 §, 5 kap. 8a§ och
8 kap. fastighetsbildningslagen att överföring ska ske genom inlösen om
villkoren är uppfyllda. Ersättning för överförd mark utgörande bostads- och
centrumverksamhetsändamål sker med stöd av 5 kap. 10-12 §§
fastighetsbildningslagen. Det är skäligt att tillämpa en så kallad likadelning
av vinsten som uppstår. Ersättning för överförd mark utgörande allmän
platsmark kan inlösas enligt 6 kap. 13 § 1 st Plan- och bygglagen. Ersättning
som utgår sker enligt reglerna i expropriationslagen.
När detaljplanen har genomförts genom fastighetsreglering, kommer
berörda fastigheter att ha genomgått följande enligt kartskiss och tabell, se
nedan.

Kartbild över fastighetsrättsliga åtgärder
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Fastighet

Erhåller mark Från fastighet

Ändamål

Lövsångaren 5

fig. 1

Väster 7:1

Bostad, centrumverksamhet

fig. 2

Lövsångaren 6

Bostad, centrumverksamhet

fig. 3

Lövsångaren 7

Bostad

fig. 4

Lövsångaren 8

Bostad

Lövsångaren 6

Avstår mark Till fastighet

Ändamål

fig. 5

Väster 7:1

Allmän platsmark

fig. 2

Lövsångaren 5

Bostad

fig. 3

Lövsångaren 5

Bostad

fig. 4

Lövsångaren 5

Bostad

fig. 1

Lövsångaren 5

Bostad, centrumverksamhet

utplånas
Lövsångaren 7
utplånas
Lövsångaren 8
Väster 7:1

fig. 5

Lövsångaren 5

Allmän platsmark

Rättigheter
Vägservitutet 1281K-8048:C2435.1 bildat 1976-02-27 till förmån för
Lövsångaren 5 samt 8 och belastar Lövsångaren 6 samt 7 berör
detaljplaneförslaget. Servitutet upphör för förmånsfastigheten Lövsångaren
6 när hela fastigheten förs över till Lövsångaren 5. Lövsångaren 8 som efter
regleringen blir kvarvarande förmånsfastighet, har utfart direkt mot allmän
gata i söder. Det är således möjligt för ägaren till Lövsångaren 8 att ta sig
till fastigheten utan att behöva ta väg över Lövsångaren 6 och 7 via
Örnvägen i öster. Servitutet är onödigt, onyttigt och är inte av väsentlig
betydelse för Lövsångaren 8 varför det lämpligen ska upphävas.
Servitutsupphävande sker lämpligen genom överenskommelse mellan
ägarna till Lövsångaren 5-8 innan detaljplanens lagakraftvinnande.
Rätt att uppföra nätstation inom område betecknat ”E” kan upplåtas med
ledningsrätt alternativt kan fastighet utgörande område ”E” bildas genom
avstyckning för ändamålet transformatorstation. Rätt att lägga ner allmänna
underjordiska ledningar inom område betecknat ”u” kan upplåtas med
ledningsrätt. Ledningshavare ansöker om ledningsförrättning alternativt
avstyckning. Även ägaren till belastad fastighet kan ansöka om
ledningsförrättning.
De avtalsrättigheter och nyttjanderätter som berörs av fastighetsbildningen
kan förordnas att fortsätta att gälla vid fastighetsreglering.
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Fastighet

Rättighet

Ändamål

Rättighetshavare

Belastad fastighet

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Lövsångaren 5

1281K‐8048:C2435.1

Väg

Lövsångaren 5 och 8

Lövsångaren 6 och 7

Rättigheten upphävs eftersom fastigheten får tillgång till
allmän gata i nordöst. Lövsångaren 8s utfart sker direkt
mot allmän gata i söder varför servitutet är onödigt,
onyttigt och ska upphävas.

1281K‐9540:B1351.1

El mm

Kraftringen Nät/Energi AB

Väster 7:1

Ledningsrätten fortsätter att gälla oförändrat inom
figur 1 (Lövsångaren 5)

75/4797

Tele

TeliaSonera

Lövsångaren 5, 6 , 7, 8

Berör nyttjanderätten figur 5 kan nyttjanderättshavaren eller
ägaren till belastad fastighet yrka om förordnande att rättigheten
ska fortsätta att gälla inom överfört område genom fastighets‐
reglering.

Lövsångaren 6

1281K‐8048:C2435.1

Väg

Lövsångaren 5 och 8

Lövsångaren 6 och 7

Rättigheten upphävs eftersom Lövsångaren 5 får tillgång
till allmän gata i nordöst. Lövsångaren 8s utfart sker direkt
mot allmän gata i söder varför servitutet är onödigt,
onyttigt och ska upphävas.

75/4797

Tele

TeliaSonera

Lövsångaren 5, 6 , 7, 8

Nyttjanderättshavaren eller ägaren till belastad fastighet
kan yrka om förordnande att rättigheten ska fortsätta
att gälla inom överfört område genom fastighetsreglering.

Lövsångaren 7

1281K‐8048:C2435.1

Väg

Lövsångaren 5 och 8

Lövsångaren 6 och 7

Rättigheten upphävs eftersom Lövsångaren 5 får tillgång till
allmän gata i nordöst. Lövsångaren 8s utfart sker direkt
mot allmän gata i söder varför servitutet är onödigt,
onyttigt och ska upphävas.

75/4797

Tele

TeliaSonera

Lövsångaren 5, 6 , 7, 8

Nyttjanderättshavaren eller ägaren till belastad fastighet kan
yrka om förordnande att rättigheten ska fortsätta
att gälla inom överfört område genom fastighetsreglering.

Lövsångaren 8

1281K‐8048:C2435.1

Väg

Lövsångaren 5 och 8

Lövsångaren 6 och 7

Rättigheten upphävs eftersom Lövsångaren 5 får tillgång till
allmän gata i nordöst. Lövsångaren 8s utfart sker direkt mot
allmän gata i söder varför servitutet är onödigt, onyttigt
och ska upphävas.

75/4797

Tele

TeliaSonera

Lövsångaren 5, 6 , 7, 8

Nyttjanderättshavaren eller ägaren till belastad fastighet kan
yrka om förordnande att rättigheten ska fortsätta att gälla
inom överfört område genom fastighetsreglering.

Väster 7:1

1281K‐9540:B1351.1

El mm

Kraftringen Nät/Energi AB

Väster 7:1

Ledningsrätten fortsätter att gälla oförändrat inom

21/844.2

Väg

Sankt Månslyckan 3H

Väster 7:1

Om rättigheten berör fastighetsbildningen kan

figur 1 (Lövsångaren 5)
rättighetshavaren eller ägaren till belastad fastighet yrka om
förordnande att rättigheten ska fortsätta att gälla
inom överfört område genom fastighetsreglering.
52/488

Tele

TeliaSonera

Väster 7:1

Om rättigheten berör fastighetsbildningen kan
nyttjanderättshavaren eller ägaren till belastad fastighet
yrka om förordnande att rättigheten ska fortsätta att gälla
inom överfört område genom fastighetsreglering.

83/2571.1

Fjärrvärme mm Sankt Botulf 14

Väster 7:1

Om rättigheten berör fastighetsbildningen kan
rättighetshavaren eller ägaren till belastad fastighet yrka
om förordnande att rättigheten ska fortsätta att gälla
inom överfört område genom fastighetsreglering.

83/2572.1

Ledningar mm

Sankt Botulf 14,

Väster 7:1

Om rättigheten berör fastighetsbildningen kan

Töebacken 4,

rättighetshavaren eller ägaren till belastad fastighet yrka

Väster 6:16

om förordnande att rättigheten ska fortsätta att gälla
inom överfört område genom fastighetsreglering.

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 ansöka om erforderlig
fastighetsreglering hos lantmäterimyndigheten i Lund.
Konsekvenser av planens genomförande för fastighetsägare
och andra berörda
Lövsångaren 5-8
Servitutet 1281K-8048:C2435.1 upphävs. Lövsångaren 5 erhåller mark från
Väster 7:1, Lövsångaren 8 och hela Lövsångaren 6 samt hela Lövsångaren
7. De två senare fastigheterna utplånas. Lövsångaren 5 avstår mark till
Väster 7:1. Enligt rådande förhållanden är avstående fastighet och
mottagande fastighet i samma ägares hand varför ingen ersättning utgår för
marken. Fastighetsägaren LKF AB ansöker om lantmäteriförrättning vilket
medför en förrättningskostnad. Lövsångaren 5-8 har penninginteckningar
och fastighetsägaren kan ansöka om att de ska intecknas gemensamt. Det
sker genom att fastighetsägaren lämnar in ansökan om ny inteckning till det
statliga lantmäteriet.
Ledningsrätt för allmänna underjordiska ledningar kan upplåtas och
nätstation kan uppföras inom område betecknat ”u” och ”E” på Lövsångaren
5. Överenskommelse om upplåtelse av ledningsrätt och ersättning sker
lämpligen mellan fastighetsägare och ledningshavare. Ledningshavaren
betalar förrättningskostnaden.
Väster 7:1
Fastighetens areal minskas när den avstår fig. 1 och ökar när den erhåller
fig. 5. Fastighetsägaren kan ansöka om lantmäteriförrättning för fig. 1 och
fig. 5 vilket medför förrättningskostnader.
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KONSEKVENSER
Miljökonsekvenser
Miljöbedömning enligt miljöbalken
Stadsbyggnadskontoret bedömer med vägledning av förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 §§
miljöbalken och i 4 kap 34 § PBL. Behovet av miljöhänsyn vid
genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en miljöbedömning
enligt 6 kap miljöbalken.
Vid den behovsbedömning som utförts har följande ställningstagande gjorts:
Marken kommer att behöva saneras. Den föreslagna bebyggelsen kommer
att medföra viss skuggning i Fågelparken och på grannfastigheterna.
Trafiken till och från området kommer att öka något. Den sammanlagda
bedömningen är att påverkan kommer att vara begränsad. Det föreslås
därför inte göras en formell miljöbedömning enligt miljöbalken.
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för
svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10). Enligt
miljöförvaltningens uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna inom
Lunds kommun. Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom
planområdet. Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär
bedöms inte förändra nivåerna för befintlig bebyggelse.
Planområdet ingår i avrinningsområdet Höje å. Enligt dagvattenutredning
(Dagvattenutredning Lövsångaren 5 och 6 Lund, 2019-04-09) bedöms inte
planerad exploatering ge en förvärrad föroreningsrisk jämfört med befintliga
förhållanden. Området består idag till stor del av hårdgjorda ytor.
Planförslaget innebär en ökad andel grönytor, vilket möjliggör en ökad
reningseffekt av ytledes dagvatten.
Exploateringen förväntas inte ge några förhöjda utsläpp av näringsämnen.
Föroreningshalterna i dagvattnet förväntas vara låga.
Planerad exploatering av Lövsångaren 5 och 6 bedöms ej medföra någon
försämring av status och inte påverka förutsättningen att uppnå Måttlig eller
God status i Höje å.
Dagvatten
En översiktlig beräkning (Dagvattenutredning Lövsångaren 5 och 6 Lund,
2019-04-09) visar att servisernas dimensioner behöver ökas för att
möjliggöra planerad avvattning av gator och byggnader. Detta bör bekräftas
och detaljberäknas vid projekteringstillfället. Vattengång på serviser måste
säkerställas för att bekräfta möjlig anslutning och ledningsdragning till
byggnader inom området.
För att möjliggöra att dagvatten hanteras inom planområdet ska
rännstensbrunnar placeras i områden där markavrinning sker från
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planområdet till angränsande områden. För det underjordiska
parkeringsgaraget ska oljeavskiljare installeras
Lokala gator, parkeringar och andra hårdgjorda ytor inom området bör
höjdsättas så att avvattning fungerar vid överbelastade system. För att
undvika höga flöden på markytan mot bostadsområden nedströms bör
möjligheten att utforma multifunktionella ytor i öppna ytor inom
planområdet beaktas.
Mark och grundläggning
Föreslagen bebyggelse bedöms kunna grundläggas på sedvanligt sätt.
Markradon
Eftersom radonhalterna ligger inom normalriskintervallet ska byggnader
utföras radonskyddade.
Markföroreningar
Marken ska saneras före startbesked.
Stadsbild/landskapsbild
Stadsbilden påverkas eftersom den nya bebyggelsen är högre än de
byggnader som idag finns inom planområdet. I omgivningarna finns
bebyggelse i upp till sju våningar.
Arkeologi
Planområdet är idag bebyggt. Inga fornlämningar förväntas finnas kvar.
Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa, i enlighet
med 2 kap 10§ kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen
underrättas.
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Solförhållanden
Den föreslagna bebyggelsens skuggning har studerats. Vårdagjämning,
sommarsolståndet och 21 oktober vid olika tider redovisas.
Konsekvenser för Fågelparken
Studierna visar att Fågelparken norr om planområdet inte skuggas så mycket
under sommarhalvåret. Det går att hitta soliga platser i parken under hela
dagen under sommarhalvåret. Den nya bebyggelsen skuggar dock
Fågelparken till största delen mitt i vintern även mitt på dagen. Se bilder
nedan.
Vårdagjämning

Midsommar

21 oktober

Skuggstudie som visar påverkan på planområdet och Fågelparken klockan 9, 12, 15 och 17.
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Konsekvenser för intilliggande bostadsfastigheter.
Den föreslagna bebyggelsens placering och höjd kommer på olika sätt att
påverka omgivningen. Befintliga bostadshus i väster påverkas bara till liten
del av skuggning och bostadshus i söder påverkas inte alls. Bostadshus i
öster påverkas av skuggning kvällstid under höst, vinter och vår. Planerade
byggnader mot Örnvägen får uppföras i tre våningar närmast gatan och fyra
våningar lite längre in.
Vårdagjämning

Midsommar

Ovan visas fyra bilder av skuggans påverkan på radhus öster om planområdet på kvällen.

Befintlig teknisk försörjning
Befintliga VA-ledningar kan utnyttjas. Elledningar måste flyttas och en ny
nätstation kommer att behövas för den nya bebyggelsen.
Fjärrvärmeledningen längs befintligt parkeringshus norra kant måste flyttas.
Hälsa och säkerhet
En trafikbullerutredning har gjorts, Trafikbullerutredning för DP
Lövsångaren, 2019-04-02.
Den planerade exploateringen beräknas ge upphov till ca 1100
fordonsrörelser per dag. Detta inkluderar persontrafik till och från
livsmedelsbutik och parkeringshus samt boende. Norr om planområdet, i kv
Måsen, planeras förtätning med flerbostadshus innehållande 100 – 115
25 (29)

SAMRÅDSHANDLING
PLANBESKRIVNING
2019-05-24

PÄ 46/2017a

bostadslägenheter. För den aktuella detaljplanen innebär detta en viss
trafikökning vid korsningen Örnvägen/Tärnvägen.
Området är idag inte bullerutsatt. Detta förväntas inte förändras med den
planerade exploateringen.
Bostäder inom planområdet bedöms innehålla riktvärde avseende
trafikbuller, 60 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad.
Riktvärden för uteplats, 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal
ljudnivå, förväntas överskridas mot Örnvägen, mot lastområdet vid
livsmedelsbutiken och mot korsningen Örnvägen/Tärnvägen. Inom området
finns goda förutsättningar att anlägga uteplatser som uppnår gällande
riktvärden, exempelvis på motstående sida om Örnvägen.
Information om ljudkällor har mottagits från verksamhetschefen för den
livsmedelsbutik som finns på platsen idag, kommenterat av LKF;s
handläggare. Leveranser till butiken utgör den bulleralstrande delen av
verksamheten i form av lastbilar med/utan kylaggregat och leveransvagnar
som smäller. Det beräknas ske ca 70–100 leveranser i veckan, varav ca 6070% med kylaggregat. Leveranserna sker i dagsläget med 12 meter långa
lastbilar, vilka i framtiden kan komma att drivas med el och därmed vara
tystare än dagens fordonsflotta. Leveranserna sker främst på vardagar, men
även en del helgtid. Lastbilarna stannar ca 5-15 minuter på området vid
butiken.
Verksamhetsbuller från planerad livsmedelsbutik bedöms ge upphov till
ljudnivåer som kräver att hälften av bostadsrummen för lägenheterna
ovanför riktas mot ljuddämpad sida. Vidare ska fönster mot lastområdet
dimensioneras för att innehålla gällande riktvärde för ljudnivåer inomhus.
Sociala konsekvenser
God bebyggd miljö
Förslaget bedöms medverka till en god bebyggd miljö. Bostadsbebyggelse
med underjordisk parkering samt möjlighet till centrumverksamhet ersätter
befintligt parkeringshus, butiksbyggnad, kontorslokaler och bibliotek. Den
service som idag finns i området är även möjlig inom den nya detaljplanen.
I den nya strukturen bildas en attraktiv inre gårdsmiljö och många nya
bostäder får god kontakt med parken norr om planområdet
Tillgång till rekreativ miljö
Planområdet ligger i direkt anslutning till två uppvuxna och bullerskyddade
parker, Fågelparken i norr och Papegojlyckan i sydost. Fågelparken utökas
något genom att dess entré mot Örnvägen/Tärnvägen föreslås breddas med
cirka 5 meter.
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Befolkning och service
Planen innebär att 140 nya bostäder tillskapas, vilket innebär cirka 300 nya
boende varav en del barn som kommer att behöva barnomsorg och skola.
Barnperspektivet
Barn berörs eftersom planområdet innehåller bostäder. Vid utarbetande av
planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov och situation i enlighet
med barnkonventionen tagits.
Barn i området ges förutsättningar till en bra uppväxtmiljö med tillgång till
ytor för lek och gröna miljöer i olika storlekar. Kvarteret ligger i direkt
anslutning till två parker. Inom planområdet planeras för en i stort sett bilfri
bostadsgård. Hänsyn till barns behov av en bilfri miljö har tillgodosetts
genom att infarten till parkeringsgarage placerats i hörnet av planområdet
och genom att det finns gena gång- och cykelvägar direkt till parkerna i
området.
Konsekvenser för omkringliggande fastigheter
Den föreslagna bebyggelsen påverkar omkringliggande fastigheter på olika
sätt. Omkringliggande bostäder och parken i norr påverkas av skuggning,
ändrad utsikt och insyn.
Av de befintliga bostäderna bedöms de som ligger öster om planområdet
påverkas mest av skuggning. Övriga omkringliggande bostäder påverkas
inte eller till mycket liten del.
Angränsande bebyggelse i söder, väster och öster påverkas i olika grad av
ändrad utsikt och ökad insyn.
2019-02-28 träffade Stadsbyggnadskontoret, LKF och Kanozi Arkitekter
boende i parhusen på östra sidan av Örnvägen för att i ett tidigt skede
diskutera förslaget. Grannarna reagerade på byggnadernas höjder, framför
allt det niovåningshus i planområdets nordöstra hörn som ingick i
planansökan, på ökad insyn i trädgård och bostad och på att garagenedfarten
föreslogs i Örnvägens södra del, vilket skulle medföra att trafiken ökade
utanför bostäderna och att billyktor kunde lysa upp trädgårdar och bostäder
mittemot nedfarten.
Inför samrådet har förslaget justerats genom att niovåningshuset har utgått,
byggnader mot Örnvägen får uppföras i max tre våningar där de ligger allra
närmast gatan (fyra våningar längre in) och garagenedfarten styrs till
befintlig placering i planområdets nordöstra hörn. Skuggstudien visar att
skuggorna når fastighetsgränsen runt klockan 18 mitt i sommaren. Vid
vårdagjämningen når de längre in på tomterna.
Idag är den norra delen av planområdet bebyggd med ett parkeringshus i två
våningar. Planförslagets bebyggelse i fem till sex våningar kommer att öka
skuggningen i parken. Längs parkens södra del, den som påverkas mest av
skuggning, löper ett gång- och cykelstråk i östvästlig riktning. I parkens mitt
finns en öppen plats som rymmer en lekplats. Mitt i sommaren påverkas
varken gångstråk eller lekplats av skuggning. Vid vårdagjämningen skuggas
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större delen av gångstråket men inte lekplatsen. I slutet av oktober skuggas
även lekplatsen något mitt på dagen.
Den planerade bebyggelsen ger en ökad skuggning i parken. Insyn mot
parken bedöms inte vara ett problem, det kan tvärtom ge ökad trygghet och
uppsikt när bostadsfönster och entréer vänder sig mot parken.
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
bygglovprövning.
Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas.
Säkerhet och trygghet
Planförslaget bedöms bidra till en tryggare miljö. Fler bostäder gör att fler
boende har uppsikt och att fler rör sig i området. Örnvägens slutna
butiksfasad föreslås ersättas med butik med bostäder ovanpå och
bostadsentréer mot gatan, vilket ger mer liv åt gaturummet. Parkeringshuset
mot parken föreslås ersättas med bostäder med fönster och entréer mot
parken, vilket kommer att ge mer liv åt parken och därmed även göra den
tryggare.
Sammanfattande avvägning
Planförslaget möjliggör cirka 140 nya bostäder samt butiks- och
kontorslokaler. Kvarteret Lövsångaren ligger centralt i Lund, nära flera
parker och utan bullerstörning från trafik. Området bedöms ge goda
förutsättningar för att skapa bra boendemiljöer.
Förtätning av staden med nya bostäder är ett starkt allmänt intresse. Ett
annat allmänt intresse är att de allmänna parkerna är attraktiva och
trivsamma att vistas i. För fastighetsägaren LKF krävs en viss
byggnadsvolym för att projektet ska vara ekonomiskt genomförbart, vilket
kan ses som både ett enskilt och ett allmänt intresse. För de boende i
omgivningen påverkas det enskilda intresset på olika sätt när omgivningen
förändras.
De olika förändringarna och vad de innebär har redogjorts för i avsnittet om
konsekvenser av planens genomförande.
Förtätningen innebär en förändrad närmiljö för intilliggande fastigheter,
vilket är oundvikligt när staden utvecklas och ny bebyggelse läggs till.
Stadsbyggnadskontoret anser att tillskottet av nya bostäder och lokaler väger

28 (29)

SAMRÅDSHANDLING
PLANBESKRIVNING
2019-05-24

PÄ 46/2017a

tyngre än de negativa konsekvenser, bland annat avseende skuggning och
risk för insyn, som förtätningen innebär för omkringliggande fastigheter.
Stadsbyggnadskontorets bedömning är att den föreslagna bebyggelsens höjd
utgör en rimlig avvägning mellan allmänna och enskilda intressen.
Kommunens bedömning är att åtgärderna inte innebär någon betydande
olägenhet enligt den mening som avses i 2 kap. 9 § PBL.

STADSBYGGNADSKONTORET I LUND
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