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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 standard förfarande eller utökat förfarande. Under
samråd och granskning ges möjlighet för sakägare, myndigheter och andra
berörda att inkomma med synpunkter.
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INLEDNING
Sammanfattning
Syftet är att genom detaljplan pröva lämpligheten av att ändra
markanvändningen till bostäder, centrumverksamheter samt torg inom
fastigheten Fastighetsboken 1 samt del av den kommunala fastigheten Norra
Fäladen 4:1.
Förslaget innebär att bostadsbebyggelse i huvudsakligen 5-6 våningar
uppförs kring en större, för de boende, gemensam innergård. Exploatören
har för avsikt att låta bostädernas upplåtelseformer variera, så även
lägenheternas storlek. Här planeras för både bostads- och hyresrätter,
studentbostäder och vård- samt anhörigboende. Antalet bostäder uppskattas
till mellan 400-500 stycken. Möjligheter att etablera någon typ av
centrumverksamhet som till exempel restaurang, frukt- och blomsterbutik,
mindre matvaruaffär eller cykelreparatör föreslås i kvarterens bottenvåning.
Utanför bebyggelsens nordvästra hörn föreslås att ett torg bildas då platsen
utgör en naturlig knutpunkt. Den västra delen av bebyggelsen får ett
parkeringsgarage i de två första våningarna, utöver dessa parkeringsplatser
kommer markparkeringar att anläggas parallellt med Norra Ringen.
Konsekvenserna av förslaget innebär att mark som idag är planlagd för
industri, forskning och utveckling ersätts med mark för bostäder och
centrumverksamhet. Fastigheten är obebyggd och till viss del försedd med
asfalterad markparkering. Resterande del av fastigheten är vegetationsklädd.
Förslaget innebär att dagvattnet behöver fördröjas för att inte belasta det
kommunala nätet med större vattenmängder än vad marken alstrar idag.
Planerad bebyggelse förses med skyddsbestämmelser om buller, risk, radon
och markförorening.
Avvägning mellan motstående intressen
Som ett första steg av omvandling av området, och med stöd av de risk- och
bullerutredningar som utförts, föreslås bebyggelsen placeras i Norra
Ringens närhet där byggnaderna fungerar som effektiva skydd mot både
trafikbuller och risker. Genom att använda denna mark för tät
bostadsutbyggnad nyttjas marken på ett effektivt sätt. Jordbruksmark tas
inte i anspråk eftersom marken redan ingår i stadsväven och det
kollektivtrafiknära läget utnyttjas väl. Upplevelsen av Norra Ringen som en
led eller transportsträcka förändras då planerad bebyggelse skapar
förutsättningar för att läka samman stads- och gaturummet.
Norra Ringens betydelse som genomfartsled kan på sikt förändras. Det
grundar sig bland annat på att ny avfartsväg från E22 vid IDEON kommer
att byggas och att spårvägen med hållplats inom 500 m från planområdet är
under uppförande.
PLANDATA
Planområdets area: cirka 34 100 m2
Antal/BTA bostäder: cirka 500 bostäder/cirka 34 000 m2 BTA med möjlighet att
uppföra lokaler i bottenvåningen
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Handlingar
Till detaljplanen finns följande handlingar:
• Plankarta med planbestämmelser
• Illustrationsplan
• Planbeskrivning (denna handling)
Övriga handlingar som ligger till grund för förslaget (tillgängliga på
Stadsbyggnadskontoret):
- Fastighetsboken 1, Lund – Trafikbuller, 2018-05-24, ÅF Infrastructure
AB
- Dagvattenutredning Kv Fastighetsboken, Lunds kommun, 218-05-31,
Atkins
- Luftkvalitetsutredning Fastighetsboken 1, 2018-05-25,
Miljöförvaltningen Malmö Stad/Skånes luftvårdsförbund
- PM – Risk – Fastighetsboken 1 i Lund, 2018-06-13, WSP
- Norra Fäladen 2:5 Lund, Miljöutredning – Översiktlig
markmiljöundersökning för planerad kontorsbebyggelse, 2001-11-01,
Skanska Teknik AB
- Fastighetsboken 1 Lunds kommun, Miljörapport Kompletterande
miljögeoteknisk undersökning, 2008-01-11, Skanska Teknik
- Norra Fäladen 2:5 Lund, Geoteknisk rapport, geotekniskt utlåtande –
Översiktlig geoteknisk undersökning för planerad kontorsbebyggelse,
2001-09-19, Skanska Teknik AB
- PM Parkerings- och kapacitetsutredning, 2018-05-24, Tyréns
Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande eftersom förslaget inte är
förenligt med översiktsplanen, ÖP 2010. Föreliggande område är utpekat
som verksamhetsområde medan förslaget innebär att bostadsbebyggelse
prövas. I den nya översiktsplanen, som är under framtagande, är marken
avsedd för blandad bebyggelse. Förslaget antas inte medföra betydande
miljöpåverkan.
Medverkande
Planingenjör: Jenny Lindström
Biträdande planhandläggare: Daniel Wasden
Biträdande planchef: Maria Milton
Lantmätare: Marcus Sollvén
Trafikplanerare: Sophia Hammarberg (Tyréns) och Emelie Norén
Landskapsarkitekt: Maria Borisson Lindvall
Exploateringsingenjör: Johanna Blixt
Gatuingenjör: Anna Karlsson
Miljöingenjör: Catharina Dahlström/Annika Skog
Biträdande stadsarkitekt: Pia Laike
VA-ingenjör: Madeleine Olsson (VA SYD)
Renhållning: Ingela Holmgren Holm
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På fastighetsägarens uppdrag har Plan- och byggnadskonst i Lund AB
(konsult) tagit fram förslag till nya byggnader/illustrationsplan m.m.
Plansökande
Skanska PU Hyresbostäder, genom Fastighets AB Lundaboken, är
plansökande.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
Enligt ÖP 2010 är aktuellt område markerat för verksamheter samt
förtätning.

Utdrag ur markanvändningskarta ÖP2010

Detaljplaner
För området gäller detaljplanerna 263, 752 samt 881 där genomförandetiden
har gått ut. Gällande detaljplan för den västra delen medger
markanvändningen allmän platsmark park respektive gata för de delar som
planförslaget utgörs av, se bild nedan.

Gällande detaljplan 263

Detaljplanen i den östra delen medger gata och motortrafikområde för de
delar som ingår i föreliggande planförslag, se bild nedan.
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Gällande detaljplan 752

Detaljplanen i den mellersta delen medger byggrätt i fyra våningar för
kontor, forskning och utveckling med tillhörande service med en högsta
tillåtna bruttoarea om 15 300 m2, se bild nedan.

Gällande detaljplan 881

Dagvattenstrategi
Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram en dagvattenstrategi för Lunds kommun daterad 2013-05-28. Godkänd av kommunstyrelsen 2013-09-04 samt godkänd av VA SYDs ägarnämnd 2013-10-09.
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Riksintressen för anläggningar för kommunikationer
Området berörs av riksintresseområdet Lund-Flädie enligt förordning
(1998:896) hushållning med mark- och vattenområden. Väg 16 är av
särskild betydelse för regional eller interregional trafik då den förbinder
Lund och E22 med E6 och Helsingborg samt utgör en viktig förbindelse
mellan Sjöbo/Veberöd, Lund och E6/E20 mot Helsingborg. Vägen ingår i
det utpekade kollektivtrafiknätet och i vägnätet för transport av farligt gods.
Vägen är också viktig ur arbetspendlingsperspektiv.
Plandata och markägoförhållanden
Planområdet omfattar fastigheterna Fastighetsboken 1 som är privatägd
samt del av Norra Fäladen 4:1 som ägs av kommunen. Planområdet är cirka
3,4 ha stort.

Orienteringskarta nordöstra Lund, planområdet är blåmarkerat

Befintlig stadsbild och markanvändning
Bilden nedan visar tydligt resterna av tidigare parkeringsplatser och
vegetationens återtagande av marken. Infarten till parkeringsområdet sker
från norr vid Magistratsvägen.
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Översiktskarta

Fastigheten omringas av en både varierad bebyggelsestruktur och
markanvändning.
Mot norr finns
bostadsbebyggelse i
två våningar
gavelställda mot
Magistratsvägen samt
hållplatslägen för
stadsbuss.

Bostäder norr om Magistratsvägen

Mot söder finns mer
storskalig bebyggelse
med kontor och hotell
samt en större trafikapparatur som
cirkulationsplatsen
och genomfartsleden
Norra Ringen.
Busshållplatser för
både lokal- och
regiontrafiken ligger i
norr och i väster.
Cirkulationsplats med kontor- och hotellbyggnader
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Genomfartsleden Norra Ringen

Planområdet sett från Magistratsvägen i nordväst med hållplats för regiontrafik

Historik
Fastigheten har brukats för jordbruksändamål fram till början av 1970-talet
då det i den östra delen anlades en stor parkeringsyta om cirka 8 500 m2.
Parkeringsanläggningen var i bruk i cirka 30 år och är numera igenvuxen.
Kulturmiljö
Arkeologi
Den planerade exploateringen berör inga kända fornlämningar.
Service
Stadsdelscentra med både kommersiell och allmän service ligger vid
Fäladstorget, cirka 700 meter nordväst om planområdet. Utöver det finns
inom 300-600 meter dessutom livsmedelsbutiker både öster och väster om
aktuellt område. Inom 500 meter finns fem förskolor (kommunala och
privata) och inom 700 meter finns tre grundskolor, Delfinskolan,
Svenshögsskolan samt Fäladsgården.
Trafik
Planområdet omges av Magistratsvägen i norr, Delfinvägen i öster, Norra
Ringen i söder och i väster en busshållplats för både lokal- och regionaltrafik.
Trafikmängden på Norra Ringen, som är en statlig väg, uppgår till 17 520
fordon/årsmedeldygn, varav 10 % tung trafik (2015) på sträckan mellan
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Svenshögsvägen och Delfinvägen. Trafikmängderna på Delfinvägen uppgick
till 7 600 fordon/årsmedeldygn varav 7 % tung trafik (2013) medan
trafikmängden på Magistratsvägen uppgår till 5 200 fordon/årsmedeldygn
(2014), varav tung trafik antas utgöra 8 %.
Gång- och cykelvägar löper längs områdets alla sidor utom den södra.
Hållplatser för stadsbuss finns längs Magistratsvägen, omedelbart norr om
planerad bebyggelse, och hållplatsläge för regiontrafik finns strax väster om
planområdet. Inom en snar framtid kommer även hållplats för spårväg,
hållplats Ideon, att finnas inom 500 meters avstånd från planområdet.
Trafikbuller
För detaljplanen ligger den av Riksdagen antagna ”Förordning om
trafikbuller vid bostadsbyggande (2015:216)” till grund, gällande från 1
juni 2015, reviderad 1 juli 2017. Enligt denna bör bostäder lokaliseras så att
följande nivåer inte överskrids:
Utomhus vid fasad – 60 dBA(A) ekvivalent ljudnivå*
Utomhus vid uteplats – 50 dBA(A) ekvivalent ljudnivå
Utomhus vid uteplats i anslutning till bostad – 70 dB(A) maximal ljudnivå**
*Om 60 dB(A) ändå överskrids bör minst hälften av alla bostadsrum i en
bostad vara vända mot en sida där 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå inte
överskrids vid fasaden och där 70 dB(A) maximal ljudnivå inte överskrids
under nattetid klockan 22-06.
**Om 70 dB(A) ändå överskrids bör nivån inte överskridas med mer än 10
dB och maximalt 5 gånger/timme under dagtid klockan 06-22.
Den översiktliga bullerkartläggning som kommunen tagit fram tyder på att
bullervärdena i det aktuella området överskrider riktvärdet för trafikbuller vid
bostäder.

Översiktlig bullerkartläggning, ekvivalent ljudnivå

Utredning, ”Fastighetsboken 1, Lund – Trafikbuller”, ÅF, har tagits fram för
att få en noggrann redovisning av bullernivåerna från prognosticerade
trafikflöden år 2035. Beräkningsresultaten baseras på att husen placeras i
kvarterens utkant, med långsida mot vägtrafiken.
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Vid den södra sidan, mot Norra Ringen, beräknas samtliga våningsplan vid
fasad överstiga 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad. Beräknade
ekvivalentnivåer uppgår till 65 – 70 dB(A).
Vid den östra sidan, mot Delfinvägen, beräknas samtliga våningsplan vid
fasad överstiga 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad. Beräknade
ekvivalentnivåer uppgår till 59 – 63 dB(A).
Vid den norra sidan, mot Magistratsvägen, beräknas samtliga våningsplan vid
fasad överstiga 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad. Beräknade
ekvivalentnivåer uppgår till 58 – 62 dB(A).
Vid den västra och nordvästra sidan beräknas samtliga våningsplan vid fasad
överstiga 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad. Beräknade ekvivalentnivåer
uppgår till 57 – 66 dB(A).
Fasader vända mot den gröna gården och gården vid det överbyggda garaget
beräknas få betydligt lägre ljudnivåer. Ekvivalentnivån beräknas inte
överstiga 55 dB(A) och maximal ljudnivå inte över 70 dB(A).

Bullerutredning, ekvivalent ljudnivå
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Bullerutredning, maximal ljudnivå

Natur
Topografi

Kartbild över planområdets lutning

Området är som högst i den sydöstra delen, där ligger markhöjden på cirka
+74 meter. Därifrån sluttar marken ner mot väster, nordväst och norr.
Området är som lägst i den nordvästra delen; +68 meter.
Natur, park och vegetation
Större del av området utgörs av en parkeringsyta. Parkeringen har stått
oanvänd länge vilket har lett till att växtligheten tagit överhand och
14 (41)
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vegetation har över stora delar trängt igenom asfalten. Vegetationen utgörs
till stor del av unga lövträd, buskage, gräs och örter.

Den nedlagda parkeringen

Den västra delen av området är parkmark och utgörs till stor del av klippt
gräsmatta som kantas av lövträd mot gång- och cykelvägen och
busshållplatsen för regiontrafik.

Gräsmattan vid busshållplatsen

Geotekniska förhållanden
Jordlagren inom området är cirka 30 meter mäktiga och består enligt
jordartskartan till övervägande del av lermorän. Nära markytan, med en
mäktighet på 2-3 meter förekommer mulljord eller fyllning som
15 (41)
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huvudsakligen innehåller lermorän med inslag av sand eller grus. Uppmätta
grundvattennivåer varierar mellan +69,5 och +70,5 och något
grundvattenmagasin bedöms inte förekomma då lermoränen är så tät.
Enligt översiktlig översvämningskartering är riskerna för översvämning i
området små, se blå markering i kartan nedan. I den västra och till viss del i
den norra delen uppvisas mindre omfattande flödesmängder, se
grön/gul/orange markering.

Översiktlig översvämningskartering

Markföroreningar
Översiktlig markmiljöundersökning samt kompletterande miljögeoteknisk
undersökning har genomförts. Resultaten från undersökningarna visar att
markföroreningar förekommer. Halterna av cancerogena polycykliska
aromatiska kolväten (PAH) överstiger riktvärdet för känslig
markanvändning (KM). Övriga analyserade ämnen, tungmetaller och
petroliumkolväten, förekommer i sådan omfattning som understiger
riktvärdena för KM.
Markradon
Baserat på översiktlig radonkartläggning klassificeras planområdet som
normalriskområde.
Luftföroreningar
Luftföroreningar orsakar risker för människors hälsa och miljön.
Exponering av luftföroreningar kan orsaka flera olika typer av hälsobesvär,
till exempel ökad sjuklighet i luftvägssjukdomar samt hjärt- och
kärlsjukdomar. I lagstiftningen finns miljökvalitetsnormer (MKN) för
utomhusluft som anger hur höga halter av olika luftföroreningar som tillåts.
Miljökvalitetsnormen är ett gränsvärde som inte får överskridas och syftar
till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs
genom vårt medlemskap i EU. Det är kommunens uppgift att kontrollera
luftkvaliteten och se till att normerna uppfylls. Förutom MKN finns även
Sveriges miljömål (nationella) samt LundaEko (lokala) som definierar
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miljökvalitetsmål inom olika områden. De lokala målen för frisk luft är
likvärdiga de nationella.
Med anledning av planområdets närhet till den starkt trafikerade
genomfartsleden, Norra Ringen, har luftkvaliteten undersökts för att kunna
bedöma markens lämplighet för bostadsändamål. Mätningar och
spridningsmodellering har utförts för få fram vilken luftkvalitet det är i
området och utredningen görs för kvävedioxid (NO2) och partiklar mindre
än 10 mikrometer (PM10) för vilket det finns nationella gränsvärden (MKN).
Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid uppgår till 40 µg/m3 (årsmedelvärde)
och PM10 uppgår till 40 µg/m3 (årsmedelvärde). Motsvarande siffror i
miljömålen för kvävedioxid är 20 µg/m3 (årsmedelvärde) medan PM10
uppgår till 15 µg/m3 (årsmedelvärde).
I resultaten från luftkvalitetsmätningarna och beräkningarna framgår att
halterna av NO2 uppgår till 19 µg/m3 (uppmätta halter) respektive 15 µg/m3
(beräknat värde). Motsvarande värden för PM10 uppgick till 21 µg/m3
(uppmätta halter) respektive 15 µg/m3 (beräknat värde).
Teknisk försörjning

Kartbild av ledningar inom planområdet

Ledningar för dagvatten (grön) finns i Norra Ringen, Magistratsvägen och
längs Delfinvägen. I Magistratsvägen och Delfinvägen finns även
vattenledningar (blå) medan spillvattenledningar (tunn röd) endast ligger i
Magistratsvägen. Fjärrvärmeledning (kraftig röd) kommer från
Magistratsvägen i öster och fortsätter längs Delfinvägens östra sida för att
passera under Norra Ringen och vidare söderut.
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PLANFÖRSLAG
Planens syfte
Detaljplanen syftar att pröva lämpligheten av att uppföra bostadsbebyggelse,
huvudsakligen hyresrätter men även bostadsrätter samt till viss del
närservice som till exempel butik och restaurang.
Förslaget innebär att bebyggelsen som utgörs av flerbostadshus i varierande
våningsantal, 5-6 våningar med möjlighet till uppskjutande delar, uppförs
kring en gemensam grön gård. Kvartersgator gör området tillgängligt för
fordonstrafik. Närservice förekommer i viss omfattning, främst i de båda
norra hörnen av kvarteret.
Planförslaget innefattar:
• Kvartersmark för bostadsändamål och centrumverksamhet
• Allmän plats för gatumark, parkmark och torg
Övergripande karaktär och disposition
Platsens förutsättningar innebär att bebyggelsen behöver användas och
placeras så att den ger ett skydd mot omgivande trafikljud samtidigt som en
inre grön gård görs tillgänglig för de boende. Gårdsrummet kommer att ges
en mångfasetterad funktion med plats för både dagvattenhantering och
cykelparkering men även ytor som erbjuder en spännvidd av olika gröna
rum med plats för både aktivitet och stillhet.
Bebyggelsens form antyder fyra kvarter där innergården tillåts sträcka ut sig
som en gemensam grön yta. En kvartersgata planeras igenom området från
nordväst för att leda in trafik till området vilket fysiskt bryter av den gröna
gården. Gårdsrummets visuella upplevelse bedöms dock bibehållas. Gatan
ombesörjer trafik till parkeringsgaraget i det västra kvarteret men även till
markparkeringarna som planeras att kanta hela kvarterets södra sida mot
Norra Ringen. Vändzoner, som även är dimensionerade för till exempel
sopbil och räddningsfordon, planeras både i områdets östra och västra del.
I förslaget till kvartersutformning föreslås möjligheter att etablera
verksamhetslokaler, främst i de nordvästra respektive nordöstra hörnen. Det
nordvästra hörnet har redan idag ett stort flöde av förbipasserande
fotgängare, cyklister samt kollektivtrafikresenärer. Platsen har därmed goda
förutsättningar för en etablering av service. Ett litet torg föreslås anläggas
mellan den planerade bebyggelsen och busshållplatsen. Även det nordöstra
hörnet har ett stort flöde av förbipasserande.
Då kvarterets längdmått är ganska stort och bebyggelsehöjden sträcker sig
upp till sex våningar, med tillåtelse ytterligare våningar, bör en variation i
utformningen användas för att bryta ner skalan. Exempelvis kan
bebyggelsens taklandskap varieras och fasader kan få utskjutande partier
med färg- och fasadmaterial med kontrastverkan.
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Illustrationsplan med kvarteren A-D markerade

Markanvändning och gestaltning
Platsbildningar och grönstruktur
Den nordvästra delen, som vänder sig mot hållplatsläget för regiontrafik,
lämpar sig väl för en platsbildning i form av ett torg då platsen kommer att
ha goda förutsättningar för att bli en naturlig samlingspunkt och en plats där
människor kommer uppehålla sig, varför markanvändningen föreslås
regleras som [TORG].
Här råder närhet till hållplatser,
gång- och cykelvägar som både
leder till de norra stadsdelarna
och till universitet,
sjukhusområdet och centrala
Lund samt ett framtida
serviceutbud ger ytterligare
incitament till att skapa en
permanent platsbildning i form
av ett torg.
Idag växer ett stort träd på platsen. Detta träd kommer att bidra till en
trivsam tillvaro på det planerade torget och därför bör man låta trädet stå
kvar och vara aktsam vid byggnation.

Trädet vid torget
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Den nordöstra delen av kvarteret lämpar sig också för etablering av någon
typ av verksamhet då även denna hörna har en stor andel passerande
fotgängare och cyklister varje dag, här sammanstrålar gång- och
cykelvägarna från Magistratsvägen och Delfinvägen. Dock avses inte någon
platsbildning i juridisk mening anläggas på platsen.
Det befintliga parkstråket i väster är viktigt för både grönstruktur och gångoch cykeltrafikanter då det förbinder de norra delarna av Lund med
universitetsområdet, sjukhusområdet och centrum. Stråket, som i planen får
markanvändningen [PARK] med egenskapsbestämmelsen [gång- och
cykelväg] förstärks genom den vegetation som växer längs med. De friska
uppväxta träden är en tillgång och bör få finnas kvar, speciellt eken vid
stråkets östra sida är. Om behov föreligger för avverkning av träd bör nya
träd ersätta de borttagna.
Bebyggelsen föreslås placeras i kvarterets utkanter, på så sätt skapas plats
för en generöst tilltagen innergård. Planområdets största kvartersgård, gröna
gården, har därigenom goda möjligheter att erbjuda rum för både
avkoppling och aktivitet för de boende i områdets alla kvarter. Flera av de
befintliga träden bevaras och bidrar till utformningen av gården. Utöver
avkoppling och aktivitet, kommer gården även att fungera som plats för
dagvattenhantering och cykelparkering. Ett mindre gårdsrum, lilla gården,
föreslås i kvarter A, det kvarter som planeras längs västerut. Gården
planeras ovanpå garagets bjälklag och kommer att ligga förhöjt i förhållande
till den större gröna gården i öster vid kvarter B-D. Även i detta mindre
gårdsrum skapas utrymme för både lek och avkoppling. Bestämmelser som
ger möjligheter för dessa gröna gårdar utgörs av [b2] som reglerar
planterbart bjälklag i kvarter A samt bestämmelsen [plantering] som anger
att marken ska förses med vegetation.

C

B

D
Illustration ”Gröna gården”
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Illustration ”Lilla gården”

Bostadsbebyggelse
Förslaget innebär att fastigheten byggs i fyra kvarter, som binds samman
med en större sammanhängande grön gård för de boende. Lägenhetstyperna
varierar i både upplåtelseform och storlek då hyresrätter, bostadsrätter,
studentlägenheter samt vård- och anhörigboende planeras. Beräknat antal
lägenheter inom planområdet är mellan 400 – 500 stycken.
Markanvändningen får utgöras av bostäder med centrumverksamhet i
bottenvåningen, betecknas i plankartan [BC] respektive utgöras av bostäder
med endast centrumverksamhet i bottenvåningen [BC1]. Bebyggelsen
föreslås generellt uppföras i 5-6 våningar. Detta regleras med bestämmelse
om högsta antal våningar [V] samt [v] som innebär att utöver angivet
våningsantal får ytterligare en våning uppföras på 50 % av underliggande
vånings takyta. Det nordöstra och sydöstra hörnet accentueras genom att
tillåta sju våningar och mot torget, i den nordvästra delen, tillåts 8 våningar.
Delar av kvarteren begränsas till att högst få uppgå till fyra våningar.
Byggnadstekniska bestämmelser finns som reglerar att grundläggning ska
utföras radonskyddad [b1], att takbjälklaget på kvarter A ska vara
planteringsbart [b2] samt [b3] att bottenvåningens rumshöjd minst ska vara
3,5 meter för att förberedas för etablering av verksamhetslokal.
För att säkerställa att innegården inte blir bebyggd eller förses med
parkeringsplatser, undantaget handikapparkering, har innergården försetts
med bestämmelsen [ej parkering] samt bestämmelse om att marken inte får
förses med byggnad, så kallad prickmark, som betyder att [Marken inte får
förses med byggnad, undantaget mur/vall. Komplementbyggnader får
uppföras med en högsta totalhöjd om 3 m. Mot allmän plats får balkonger,
skärmtak, burspråk och frontespiser kraga ut 1,5 meter och placeras lägst
3,0 meter över marknivå. Marken får underbyggas med anläggningar för
avfalls- och dagvattenhantering.].
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Bebyggelsen måste dessutom i huvudsak placeras längs förgårdslinje, vilket
regleras med planbestämmelsen [p1] medan [p2] reglerar att sockel (överkant
bottenvånings bjälklag) mot allmän plats får högst placeras 1,0 meter över
marknivå.
Möjlighet för utskjutande byggnadsdelar mot innergård finns i begränsa
omfattning och genom exploateringsbestämmelsen [e35] anges att 35 % av
egenskapsområdes yta får bebyggas.
För att undvika att kvarteren upplevs som slutna föreslås att entré/er ska
finnas mot allmän plats, som bestämmelsen [entré] reglerar.
Utfartsförbud krävs av trafiksäkerhetsskäl mot Norra Ringen, vid torget i
nordväst samt i öst och nordöst. Denna planbestämmelse illustreras med
symbol i form av cirklar på användningsgränsen.
Plats för lek måste finnas på innergården vilket regleras med [lek].
All bebyggelse förses med bestämmelse om högsta byggnadshöjd [Högsta
byggnadshöjd i meter, burspråk och frontespiser får uppföras utan att det
påverkar beräkningen av byggnadshöjden] med en symbol i form av en
romb med höjdangivelsen i.
Exploatörens skisser på bebyggelsen omfattar bostadshus med sadeltak med
varierande riktningar och en taklutning om 45 grader. Det innebär att
vindsutrymmen skapas. Vindarna föreslås inredningsbara och kan användas
både som förråd, teknikutrymme och lägenhetsyta. Om planbestämmelser
inte reglerar annat är det tillåtet att uppföra sadeltak med 45 graders lutning
och inredningsbara vindar. Genom att inte reglera detta finns förutsättningar
att skapa en variation i taklandskapet.
Kommersiell service
Bebyggelsen som vänder sig mot Magistratsvägen och hållplatsläget i
nordväst, men framför allt de båda nordliga hörnen, har goda förutsättningar
för att låta uppföra verksamheter. Lägena lämpar sig väl för någon typ
handel eller annan kommersiell verksamhet. Föreslagen planbestämmelse,
C, innebär att centrumverksamhet får etableras i bottenvåningen och gäller
inom princip hela kvarteret medan planbestämmelsen C1 innebär att
centrumverksamhet ska finnas i bottenvåningen. Den bestämmelsen gäller
för det nordvästra läget.
Trafik
Biltrafik
Befintliga vägar i närområdet föreslås inte förändras men en ny infart till
området, en kvartersgata, föreslås att anläggas från Magistratsvägen. Denna
kvartersgata löper i nordsydlig riktning ned genom kvarteren. Gatan blir
sedan parallell med Norra Ringen och följer huskropparnas byggnadsliv
både öster- och västerut. Denna kvartersgata föreslås att kantas av
parkeringsplatser och avslutas med vändzoner dimensionerade för
renhållnings- och räddningsfordon.
Ett genomförande av detaljplanen innebär att trafikarbetet ökar i
närområdet. Tillkommande bostäder bedöms alstra en trafikökning med ca
770 rörelser/dygn.
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Gång- och cykeltrafik
Befintliga gång- och cykelvägar förändras inte genom planförslaget förutom
att gång- och cykelvägen längs Magistratsvägen görs bredare. Gång- och
cykelvägens totala bredd föreslås utökas till 3,75 meter. Trädplanteringen
mellan körbanan och gång- och cykelvägen blir oförändrad.
I kvarterets östra och västra delar föreslås att gena anslutningar utförs till de
befintliga gång- och cykelvägarna. Det kommer att gagna fotgängare och
cyklister men även bidra till att göra storkvarteret mer tillgängligt och
inbjudande.
Gång- och cykelvägen parallell med Delfinvägen föreslås därför möta det
planerade bostadskvarteret med en lägre slänt än den som finns idag då
planområdet i denna del föreslås avbanas cirka 1-1½ meter. Slänten förses
med växtlighet i form av pelarträd och klätterväxter som klättrar upp på den
stödmur som skiljer slänt från plan mark. Längst i norr, mot nordöstra
hörnet, anläggs trappavsatser istället för slänt. Slänt och trappavsats föreslås
tillhöra kvartersmarken för bostadsbebyggelsen.

Bebyggelsens möte med gång- och cykelvägen i öster

Bebyggelsen möter omgivningen i sydöst
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Gång- och cykelvägen längst i väster möter kvarteret på samma vis som
idag förutom att det föreslås anläggas en trappa mellan kvarteret och gångoch cykelvägen vid tunnelmynningen för att skapa genhet.

Bebyggelsen sedd från sydväst

Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken förändras inte genom detta planförslag.
Parkering
Förslaget innebär att det i kvarter A, i den västra delen av planområdet,
uppförs ett parkeringsgarage i de två nedre våningarna. Garaget planeras att
förses med planteringsbart bjälklag då denna utgör gårdsmiljö för boende i
kvarter A. In- och utfart till garaget ska ske från kvartersgatan. Garaget
bedöms förutom bilparkeringar även kunna innehålla ett servicecenter för
cykel samt cykelparkeringsplatser.

Parkeringsgarage i kvarter A till vänster i bild

Kvartersgatan som planeras parallellt med Norra Ringen förses med
markparkeringar. I anslutning till de båda vändzonerna längs kvartersgatan i
den östra respektive den västra delen av planområdet föreslås ytterligare
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några markparkeringar. Ett mindre antal parkeringsplatser föreslås även på
kvartersgatan som leder in till området.
Gällande parkeringsnorm för bilparkering ska tillämpas vilket för
flerbostadshus innebär 9 bpl/1000 m2 bruttoarea (BTA). Det är dock möjligt
att få en reduktion på p-nomen med upp mot 30 % om man tillhandahåller
mobilitetsåtgärder. Mobilitetsåtgärder är ett koncept som går ut på att
förändra resenärers attityder och beteenden för att främja hållbara
transporter och på så sätt påverka bilanvändandet. Med hjälp av dessa
åtgärder kan byggaktörer påverka det faktiska parkeringsbehovet samt ge de
boende goda förutsättningar att välja cykel, kollektivtrafik eller bilpool och
därmed minska behovet av att äga egen bil. Byggaktören i föreliggande
planärende har valt ut följande mobilitetsåtgärder:
• medlemskap i bilpool i minst 5 år,
• gemensamt parkeringshus för samnyttjande,
• speciell omsorg läggs på tillgången och utformningen av
cykelparkeringen,
• cykelpooler med såväl vanliga cyklar som elcyklar och lådcyklar,
• serviceanläggning för cyklarna som pump och verktyg,
• kraftfull marknadsföring av bilpoolslösningen innan inflyttning,
• årlig uppföljning och utvärdering gemensamt av fastighetsägare och
kommun minst fem år efter införandet av åtgärderna,
• ett kort kopplat till både bilpoolsmedlemskapet och till kollektivtrafiken
förladdas med en reskassa i syfte att locka boende till bilpool och
kollektivtrafik och
• intelligenta leveransskåp med kylfunktion i entréer för att möjliggöra
leveranser av mat till boende.
Möjliga ytterligare åtgärder:
• avtal om årlig kostnadsfri cykelservice,
• cykel ingår eller kan köpas subventionerat vid inflyttning samt
• realtidsinformation för kollektivtrafiken genom en välexponerad skylt i
fastigheten.
Utifrån mängden mobilitetsåtgärder som tillhandahålls av byggaktören är en
reduktion på 30 % av parkeringsnormen rimlig. I samband med
bygglovsprövningen redovisar byggherren slutligen vilka åtgärder som
avses och en omräkning av parkeringsbehovet utförs.
Gällande parkeringsnorm för cykelparkering ska tillämpas vilket för
flerbostadshus innebär 30 cykelplatser/1000 m2 bruttoarea.
Cykelparkeringar föreslås finnas på flera platser inom planområdet, både i
parkeringsgaraget och i markplan där goda möjligheter för uppställning och
fastlåsning av olika typer av cyklar finns.
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Störningsskydd
För att innehålla riktvärdena enligt Förordning om trafikbuller vid
bostadsbyggande (2015:216 och 2017:359), kommer planbestämmelse att
krävas som reglerar bostadsbebyggelsen. Genom planbestämmelsen [m1]
görs förordningen till bestämmelse som innebär att i lägen där bullernivån
överstiger 60 dBA ekvivalent ljudnivå ska minst hälften av bostadsrummen
i en bostad större än 35 m2 ha tillgång till en sida med bullernivåer om högst
55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. Mindre lägenheter om högst 35 m2
kan byggas där upp till 65 dBA ekvivalent ljudnivå erhålls vid fasad. Minst
en uteplats (som kan vara gemensam) i anslutning till bostaden ska ha högst
50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.
För att föreslagen markanvändning ska vara lämplig ur ett riskhänseende
med avseende på närhet till led där farligt gods transporteras (Norra Ringen)
ska skyddsåtgärder säkerställas. Enligt PM – Risk – Fastighetsboken 1 i
Lund behöver följande åtgärder utföras. Genom planbestämmelsen [m2]
regleras att byggnad ska förses med central avstängningsbar ventilation,
genom planbestämmelsen [m3] säkerställs att dike i kombination med
mur/vall ska finnas längs med användningsgräns mot Norra Ringen,
bestämmelse om brandskyddad fasad [m4] innebär att brandklassad fasad
motsvarande minst EI 30 med fönster (ej öppningsbara) i brandteknisk klass
EW 30. Fasaden ska utföras i obrännbart material utan oskyddade
ventilationsöppningar mot farligt godsleden, varken i fasad eller takfot.
Marken närmast Norra Ringen får en bestämmelse om att marken inte får
förses med byggnad.
Enligt Översiktlig markmiljöundersökning samt Kompletterande
miljögeoteknisk undersökning förekommer markföroreningar inom
planområdet. Med anledning av graden av förorening och föreslagen
markanvändning regleras att avhjälpandeåtgärd för förorening i mark ska
utföras innan startbesked för uppförande av nya byggnader ges.
Byggnader ska utföras radonskyddade då området utgör normalriskmark.
Med planbestämmelsen [b1] regleras att grundläggning ska utföras
radonskyddad.
Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Föreslagen bebyggelse kan anslutas till befintliga system för el, tele och
bredband. Fjärrvärmeledning finns framdraget till grannfastigheterna i öster
och väster. Därigenom finns goda möjligheter att bygga ut fjärrvärmenätet
så att även föreslagen bebyggelse på Fastighetsboken 1 går att ansluta.
Vatten-, avlopp- och dagvattenhantering
Området ligger inom verksamhetsområde för VA. Föreslagen bebyggelse
kan anslutas till befintligt system för vatten-, spillvatten och
dagvattenhantering. VA SYD ansvarar för att ta hand om dagvatten upp till
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dimensionerande regn. Kommunen ansvarar för att ta hand om skyfall, det
vill säga dagvatten utöver dimensionerande regn.
Dagvattenutredning har tagits fram för planförslaget. Av denna framgår att
återkomsttiden för regn vid dimensionering av nya dagvattensystem 5 år för
tät bostadsbebyggelse. För att flöden av dagvatten från planområdet inte ska
öka efter exploateringen krävs fördröjning av dagvatten med flödesreglerat
utlopp eller andra åtgärder för lokalt omhändertagande av dagvatten.
Fördröjningsvolymen vid ett 5-årsregn är 82 m3. Beräkningen baseras på att
flödet ut från området vid ett klimatanpassat 5-års regn ska motsvara dagens
flöde ut från området vid dagens 5-årsregn. Önskade fördröjningsvolymer
kan uppnås genom att modulera marken, använda sig av olika
markbeläggningar eller underjordiska magasin. Exploatören har för avsikt
att använda sig av flera olika fördröjningsåtgärder bland annat föreslås att
det på innergården uppförs ett magasin, en så kallad raingarden,
genomsläpplig markbeläggning och planteringsbart bjälklag på garaget i
kvarter A. Ytor finns att tillgå inom kvartersmarken för att anlägga olika
typer av åtgärder.
Vid kraftigare nederbörd, då magasin och kommunala ledningar inte kan
klara av mängderna vatten, är det viktigt att vattnet kan rinna ut längs gator
och gångstråk så att vatten inte blir stående och orsakar skador på
bebyggelsen. I samband med detaljprojekteringen av området kommer
marken höjdsättas för att åstadkomma lämpliga rinnvägar vid kraftig
nederbörd.
Renhållning
Området förslås förses med både underjordiskt sophanteringssystem, så
kallade UWS-kärl, samt ett mer traditionellt system med kärl ovan mark.
UWS-kärlen placeras på lämpliga platser i den södra delen av planområdet
där tillgänglighetskrav för boende och utrymmesbehov för sopbilen avgör
exakta platser för detta. För bostäderna i den norra delen av storkvarteret
kommer hantering av avfall ske i miljörum i anslutning till bebyggelsens
entrévåning. Uppställningsplats för sopbil är möjlig att ordna på anvisade
platser längs med Magistratsvägen.
Höjdsättning/topografi
Markens högst belägna område ligger i den sydöstra delen. Därifrån sluttar
marken nedåt åt norr och väst. Planområdet föreslås massbalanseras genom
att avbana marken i den sydöstra delen cirka 1-1½ meter och fördela dessa
jordmassor över de lägre delarna av området. Genom planbestämmelse som
anger färdig marknivå säkerställs att markens förhållande gentemot
omkringliggande mark blir rimlig.
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Längdsektion Norra Ringen, röd linje markerar befintlig marknivå.

Räddning
Området ligger inom normal insatstid. Uppställningsplatser för
räddningstjänstens fordon går att anordna i enlighet med räddningstjänstens
anvisningar. Trapphusen behöver utföras som så kallade Tr2, vilket innebär
att utrymning kan ske utan hjälp av räddningstjänsten.
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GENOMFÖRANDE
Organisatoriska åtgärder
Genomförandetid
Planen har en genomförandetid på 10 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 allmän platsmark.
Ändrad lovplikt, lov med villkor
Innan startbesked för uppförande av nya byggnader ges måste
avhjälpandeåtgärd för förorening i mark vara utförd.
Avtal
Exploateringsavtal innehållande bland annat marköverlåtelse,
gatukostnadsersättning och andra genomförandefrågor ska upprättas med
exploatören och undertecknas innan föreslagen detaljplan antas.
Tekniska och ekonomiska åtgärder
Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av allmänna
anläggningar
Kommunen ansvarar för ombyggnad och utbyggnad av allmän platsmark.
Ombyggnad och utbyggnad med anledning av exploateringen bekostas av
exploatören via gatukostnadsersättning. Kommunen ansvarar och bekostar
drift och underhåll av allmän platsmark.
Åtgärder på allmän plats med anledning av detaljplanens genomförande är:
o Anläggande av nytt torg
o Breddning av gång- och cykelväg
o Angöringsfickor
Åtgärder på allmän plats utanför planområdet men med anledning av
exploateringen:
o Förnyelse av Borgareparken och gång- och cykelstråken till och från
Borgareparken och skolor kan behövas med anledning av den nya
exploateringen. Förnyelsen innebär, i sådant fall, att nödvändiga
åtgärder utförs för att anpassa parken och gång- och cykelvägarna
till den ökande belastningen som fler boende medför. Avsikten är att
genom dessa åtgärder öka tåligheten och variationen för att anpassa
Borgareparken och gång- och cykelvägarna till de nya
förutsättningarna. Exploatören ska vara med och bidra till dessa
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åtgärder genom gatukostnadsersättning. Kommunen ska utföra de
eventuella åtgärderna. Nödvändiga åtgärder ska utredas vidare under
planprocessen.
VA SYD är huvudman för det allmänna VA-nätet. VA SYD ansvarar för
och bekostar VA-anläggningen. Kostnaden för eventuell utbyggnad- och
ombyggnad av det allmänna vatten- och avloppsnätet finansieras genom
anslutningsavgifter enligt vid tid gällande VA-taxa. VA SYD ansvarar för
och bekostar även drift och underhåll av VA-nätet. Drift och underhåll
finansieras genom brukningsavgifter enligt gällande VA-taxa.
Ledningshavare ansvarar för och bekostar utbyggnad samt drift och
underhåll av energiförsörjningsledningar, nätstationer, tele- och
bredbandskablar. Anslutnings- och brukningsavgifter tas ut enligt taxa för
respektive ändamål av ledningsägare och operatörer.
Ledningar som behöver flyttas med anledning av exploateringen och som
inte bekostas av ledningsdragande verk ska hanteras och bekostas av
exploatören.
Kostnad för framtagande av detaljplan
Detaljplanen bekostas av exploatören genom planavtal.
Inlösen, ersättning
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har
fastighetsägare rätt till ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte
utnyttjas.
Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildningsåtgärder
Del av Norra Fäladen 4:1 som i detaljplan är utlagt som kvartersmark för
bostäder ska överföras till Fastighetsboken 1 genom fastighetsreglering.
Om del eller delar av kvarteret önskas avstyckas till en egen/egna
fastighet/er kan detta prövas i lantmäteriförrättning enligt
fastighetsbildningslagen (1970:988).
Om väsentliga behov för officiellt servitut föreligger kan detta prövas i
lantmäteriförrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988).
På Fastighetsboken 1 finns anteckning om att industritillbehör inte ska vara
fastighetstillbehör. Om anteckningen är inaktuell kan den tas bort.
Gemensamhetsanläggningar
Om gemensamma behov uppstår inom kvarteret kan
gemensamhetsanläggning eventuellt inrättas. Detta prövas i
lantmäteriförrättning enlighet Anläggningslagen (1973:1149).
Ledningsrätt
Rätt att framdra ledningar inom planområdets kvartersmark kan regleras
med ledningsrätt endast inom u-område alternativt inom allmän platsmark.
Prövas i enlighet med Ledningsrättslagen (1973:1144).
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Ansökan om fastighetsbildning, kostnader m m
Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos Lantmäterimyndigheten i
Lund ansöka om fastighetsbildning, inrättande av gemensamhetsanläggning
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
Avvikelser från gällande översiktsplan
Planområdet avviker från översiktsplanen, ÖP 2010, då föreliggande
planområde sammanfaller med område redovisat som verksamhetsområde i
översiktsplanen. Ett genomförande av planen innebär att denna mark ersätts
med mark för bostadsbebyggelse. Planförslaget följer dock översiktsplanens
intention om att Lund ska växa genom förtätning av bostadsbebyggelsen.
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.
Vi en behovsbedömning som utförts har följande ställningstagande gjorts:
Markanvändningen ändras från verksamhetsområde för kontor, forskning
och utveckling till bostäder vilket innebär att förtätning sker på redan
ianspråktagen mark och att jordbruksmark inte används. Planområdet ligger
på en plats med goda förbindelser till kollektivtrafik och gång- och
cykelvägar. Med avseende på luftkvalitet och buller behöver eventuellt
åtgärder utföras för att innehålla riktvärdena.
Området har efter åratal i träda blivit beväxt med träd, buskage, gräs och
örter och är därmed en lokal för småfågel och insekter.
Fastigheten saknar bebyggelse idag och ett plangenomförande innebär att
bostadsbebyggelse i fler våningar kommer att uppföras. Kommande
bebyggelse kan ha viss inverkan på bakomliggande bostadsbebyggelses
utblickar.
Antalet trafikrörelser i området kommer att öka vid ett plangenomförande.
Platsen saknar belysning och ett genomförande av planen innebär att
området kommer bli upplyst både av belysning från bostäderna och av
allmänbelysningen i kvarteret.
Den nationella miljökvalitetsnormen för luft ställs mot det lokala miljömålet
enligt Lunda Eko.
Sammantaget är den påverkan som planförslaget förutses få sådan att den
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Ett genomförande av
planförslaget bedöms som helhet innebära en god hushållning av mark,
vatten och andra naturresurser. Det föreslås därför att en formell
miljöbedömning inte behöver göras enligt miljöbalken. Behovet av
miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen kommer alltså inte belysas i
en separat miljökonsekvensbeskrivning.
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Påverkan på riksintressen
Planförslaget angränsar mot riksintresset för kommunikationer, väg.
Byggrätterna i planförslaget ligger på ett avstånd till Norra Ringen i likhet
med övrig befintlig bebyggelse i närbelägna fastigheter. Genom att placera
bebyggelsen på samma avstånd anser stadsbyggnadskontoret att föreslagna
byggrätter i sig inte påverkar möjligheterna till drift, underhåll eller framtida
utveckling av riksintresset för kommunikationer. Sammantaget bedöms inte
planförslagets genomförande medföra någon betydande påverkan på
riksintresset.
Exploatering i närheten av statliga anläggningar
Enligt Trafikverket finns det restriktioner beträffande ny bebyggelse i
anslutning till väg, som syftar till att motverka miljö- och säkerhetsrisker
samt säkerställa drift- och underhåll och säkra den långsiktiga funktionen i
anläggningen. Restriktionerna är av olika art och kan uttryckas som ett
skyddsavstånd i antal meter eller som en större bestämd skyddszon. Vissa
avstånd utgör minimikrav som ska följas, medan andra avstånd utgör råd
och rekommendationer från vilka undantag kan göras. I föreliggande fall
rekommenderas ett bebyggelsefritt avstånd om 30 meter.
Då planerad bebyggelse placeras på ett avstånd till Norra Ringen i likhet
med befintlig bebyggelse i närbelägna fastigheter samt att riskutredningen
medger planerade byggrätter om vissa skyddsbestämmelser införs, anser
stadsbyggnadskontoret att föreslagen exploatering är möjlig att genomföra.
Minsta avstånd om 12 meter till riksväg enligt väglagen innehålls.
Påverkan på statlig anläggning i samband med exploatering
Större exploateringar kan ge effekter på omgivningen i form av väsentligt
ökad trafikföring med ökad risk för olyckor som följd. Trafikalstringen som
förorsakats av planförslaget har studerats och i trafikanalysen framkommer
att kapaciteten på cirkulationen vid Norra Ringen/Delfinvägen redan idag är
överbelastad under förmiddagens maxtimme. Tillkommande trafikökning
innebär enbart en marginell skillnad kapacitetsmässigt, då trafikökningen
orsakad av plangenomförandet endast utgör 10 % av den totala
trafikmängden. Trafik från det planerade området har dessutom möjligheten
att välja annan väg ut ur området ifall framkomligheten är begränsad.
Miljökvalitetsnormer
Luft
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för
svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM10).
I rapporten Luftkvalitetsutredning, Fastighetsboken 1 framgår att de för
tidsperioden uppmätta halterna av NO2 uppgick till 19 µg/m3 medan de
beräknade värdena var 15 µg/m3. Förmodad anledning till skillnaden mellan
beräknade värdena och uppmätta halter är den ovanligt intensiva
morgontrafiken. Beräknade årsmedelhalter av NO2, inklusive
bakgrundshalter, var 16-19 µg/m3 vilket är betydligt lägre än
miljökvalitetsnormen. Halterna ligger precis lägre eller i nivå med
miljömålet.
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De för tidsperioden uppmätta halterna av PM10 uppgick till 21 µg/m3 medan
de beräknade värdena var 15 µg/m3. Denna skillnad förklaras av
upptorkningseffekter av marken efter en vinterperiod vilket skapar stora
partikelemissioner. Beräknade halter PM10 som ett årsmedelvärde, inklusive
bakgrundshalterna, var 16-17 µg/m3 vilket är lägre än miljökvalitetsnormen.
Halterna är dock högre än miljömålet, vilket är vanligt i stadsmiljö då
bakgrundshalterna är så höga.
Bakgrundshalterna för NOx bedöms till 6 µg/m3 och dessa halter adderas till
den lokalt beräknade NOx-halten. För partiklar (PM10) är motsvarande
bakgrundshalt 12 µg/m3.
Slutsatsen är att de nationella lagkraven uppfylls avseende luftkvaliteten då
beräknade halter av NO2 (årsmedelvärde) inom detaljplaneområdet ligger
lägre än gällande miljökvalitetsnorm. Detta gäller också för PM10. Jämfört
med Sveriges miljömål och LundaEko, som inte har samma lagliga tyngd, är
bedömningen att halterna är strax över eller i nivå med miljömålet ”Frisk
luft”. Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär bedöms
inte förändra nivåerna för befintlig bebyggelse.
Vatten
I stort sett allt dagvatten i Lunds kommun rinner till Höjeå och Kävlinge ån
via dagvattenledningar, diken och små vattendrag. Enligt Vattenmyndighetens beslut om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för ytvatten
har Höjeå dålig ekologisk status med kravet att uppnå god ekologisk status
2027, Kävlinge ån har otillfredsställande ekologisk status med kravet att
uppnå god ekologisk status 2027. De olika vattendragen i Lunds kommun
som fungerar som dagvattenrecipienter har klassificerats efter hur stort flöde
och vilka mängder av närsalter och föroreningar recipienterna kan tåla/ta
emot beroende på deras speciella förutsättningar. I dagvattenstrategin
redovisas klassificering av de olika recipienternas känslighet. Planområdet
ingår i avrinningsområdet Höjeå/Önnerupsbäcken. Dessa vattendrag
uppvisar risk att ekologisk och kemisk status inte uppnås 2021 och
miljöproblem som är gemensamma för dessa vattendrag är påverkan av
miljögifter och övergödning. I Höjeå förekommer dessutom främmande
arter.
I rapporten Dagvattenutredning Kv Fastighetsboken Lunds kommun har
föroreningsbelastningen från planerad exploatering beräknats. Slutsatsen
från föroreningsberäkningarna visar att den totala mängden av fosfor och
kväve samt kadmium och kvicksilver till recipient kommer att öka efter
exploatering med föreslagna åtgärder som beskrivits i underlaget för
dagvattenutredningen. Det finns en risk att de föreslagna åtgärderna inte
räcker enligt krav från myndigheter. För att förbättra reningen av vattnet
föreslås det i rapporten att fler öppna, gröna lösningar som till exempel
raingardens tillskapas då dessa är mer effektiva på att ta hand om fosfor och
kväve än andra lösningar.
Dagvattnet från fastigheten avses fördröjas genom att man använder sig av
flera olika fördröjningsåtgärder. Bland annat föreslås att innergården förses
med en så kallad raingarden, att genomsläpplig markbeläggning används
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och planteringsbart bjälklag används gården på kvarter A. Ytor finns att
tillgå inom kvartersmarken för att anlägga olika typer av åtgärder.
Genom denna föreslagna fördröjning sker en rening av vattnet innan det
släpps vidare till det kommunala ledningsnätet för dagvatten. Tillkommande
dagvatten från planområdet bedöms därför inte medverka till en försämring
av ekologisk eller kemisk status för vattendragen.
Naturmiljö och biologisk mångfald
Befintlig vegetation avverkas till stor del för att ge plats åt den planerade
bebyggelsen. Större träd som växer och sammanfaller med den planerade
gröna gården avses dock sparas. Livsmiljön för småfåglar, insekter och
mindre däggdjur förändras.
Mark och grundläggning
Översiktlig geoteknisk undersökning är utförd 2001 i samband med då
planerad kontorsbebyggelse. Enligt denna består marken till största del av
lermorän. Nära markytan, med en mäktighet på 2 till 3 meter förekommer
mulljord eller fyllning som huvudsakligen innehåller lermorän med inslag
av sand eller grus. Grundvattennivåerna varierar mellan +69,5 och +70,5.
Lermoränen anses vara så tät att det inte bedöms förekomma något egentligt
grundvattenmagasin.
För varje enskilt byggobjekt ska dock en detaljundersökning utföras.
Markradon
Byggnader ska utföras radonskyddade då området utgör normalriskmark.
Markföroreningar
Översiktlig markmiljöundersökning samt kompletterande miljögeoteknisk
undersökning är utförd 2001 respektive 2008 för att undersöka om marken
är förorenad och om så är fallet, göra en bedömning av föroreningsrisken.
Någon miljöfarlig verksamhet inom området idag eller tidigare har inte
genom förstudierna kunnat upptäckas. Eftersom det inte förväntades
förekomma några märkbara föroreningar valdes det att analysera förekomst
av tungmetaller, polycykliska aromatiska kolväten (PAH) samt
petroliumkolväten.
Tungmetaller förekommer i låga halter. Samtliga metallhalter understiger de
generella värdena för både känslig markanvändning, KM och mindre
känslig markanvändning, MKM.
PAH har påträffats med förhöjda halter, framför allt cancerogena PAH.
Halterna som återfinns överskrider riktvärdet för KM. De förhöjda halterna
bedöms i huvudsak vara knutna till fyllnadsmaterialet då prov på den
naturligt lagrade jorden inte uppvisade några märkbart förhöjda halter.
Petroliumkolväten förekommer ställvis i fyllningen. Resultaten visar att det
främst är tyngre alifatiska kolväten som påträffats. Halterna är i allmänhet
låga och underskrider i huvudsak de rekommenderade riktvärdena. Vid
rapportering av petroliumkolväten som analyserats med en specifik metod,
GD-FID, erhålls en total mineraloljehalt. Denna halt är generellt högre än
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motsvarande halt av summa fraktionerade alifater och aromater. En
bidragande orsak är att höga koncentrationer av PAH i jordprover lämnar ett
bidrag med faktor 5-8 till den totala mineraloljehalten, vidare kan
jordproverna innehålla olika mängder av naturliga föreningar som
detekteras i analysen. Detta medför att summahalten petroliumkolväten för
det aktuella jordprovet bör förväntas vara lägre.
Inför ett genomförande av detaljplanen ska föroreningarna i marken
avhjälpas.
Hushållning med naturresurser
Planförslaget innebär att förtätning av bostäder sker på mark som redan
ingår i stadsväven.
Stadsbild
Planförslaget innebär en förändring av områdets stadsbild då växtligheten
föreslås ersättas av bostadsbebyggelse. Bebyggelsen bildar ett eget
storkvarter med en struktur som kan upplevas som sluten varför entréer ska
finnas mot allmän plats.
Arkeologi
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet eller i dess
omedelbara närhet. Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska
dessa, i enlighet med 2 kap 10§ kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och
Länsstyrelsen underrättas.
Solförhållanden
Den föreslagna bebyggelsens skuggning har studerats vid vårdagjämning
och sommarsolstånd klockan 9, 12, 15 samt 17. Studierna visar att
slagskugga råder i den södra delen av innergården. Denna del av
innergården avses till viss del användas för cykelparkering. I övrigt kan det
konstateras att solförhållandena är goda även för intilliggande bebyggelse.
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Vårdagjämning kl 9, 12, 15 samt 17.

Sommarsolstånd kl 9, 12, 15 samt 17.

Befintlig teknisk försörjning
Planområdet ansluts till befintliga system för teknisk försörjning. Dagvatten
fördröjs inom kvartersmarken.
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Hälsa och säkerhet
Trafik
Ett genomförande av detaljplanen innebär att trafikarbetet ökar i
närområdet. Tillkommande bostäder bedöms alstra en trafikökning med ca
770 rörelser/dygn.
För att bedöma trafikkapaciteten i cirkulationsplatsen vid Norra Ringen har
en kapacitetsutredning tagits fram. Resultatet av kapacitetsutredningen visar
att cirkulationen är överbelastad och köer bildas på Norra Ringen väst samt
på Delfinvägen under förmiddagens maxtimme redan i dagsläget.
Planområdets tillskott av trafik utgör en så pass liten andel av den totala
trafiken, cirka 10 %, att detta trafiktillskott endast gör marginell skillnad
kapacitetsmässigt. Biltrafiken från planområdet har möjlighet att välja annan
väg ut ur området om köerna skulle utgöra ett problem för framkomligheten.
Buller
Den kringbyggda kvartersstrukturen som förslaget innebär, skapar tysta
innergårdar som lämpar sig för uteplatser i anslutning till bostäderna, då
innergårdarna har en ekvivalent ljudnivå under 50 dB(A) och en maximal
ljudnivå under 70 dB(A).
Samtliga fasader som vetter mot innergårdarna har ekvivalent ljudnivå
under 55 dB(A) samt maximala ljudnivåer under 70 dB(A) och uppfyller
därmed kraven om tyst sida. Det innebär att det vid fasader där riktvärdet
om 60 dB(A) överskrids är möjligt att bygga genomgående lägenheter med
minst hälften av bostadsrummen i bostaden vända mot innergården. Det
innebär också att mindre lägenheter om högst 35 m2 kan byggas där upp till
65 dB(A) ekvivalent ljudnivå erhålls vid fasad.
Risk
Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram två dokument som belyser hur
kommuner kan visa riskhänsyn vid planering av bebyggelse intill
rekommenderade färdvägar för farligt gods; Riskhantering i
detaljplaneprocessen – riskpolicy för markanvändning intill transportleder
för farligt gods samt Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen –
bebyggelseplanering intill väg och järnväg med transport av farligt gods
(RIKTSAM). Den senare kräver en fördjupad riskbedömning vid avvikelser
från de skyddsavstånd som länsstyrelsen redovisar. Därför har Lunds
kommun tagit fram Bebyggelseplanering och farligt gods - Strategi för
bebyggelseplanering intill rekommenderade färdvägar för transport av
farligt gods, antagen av byggnadsnämnden 2015-11-19. De
rekommenderade skyddsavstånd som redovisas i denna rapport har tagits
fram med en fördjupad riskbedömning och givet att planerad bebyggelse
uppförs inom ramarna för vad som anges i denna rapport anses riskhänsyn
visats i tillräcklig utsträckning.
För att bedöma planförslaget ur ett riskhänseende har en riskutredning tagits
fram. I denna konstateras att planområdet ligger i direkt anslutning till
rekommenderad färdväg för farligt gods och inom uppmärksamhetsavstånd
enligt Bebyggelseplanering och farligt gods. Planerad markanvändning
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tillförs zon A (parkering - okänslig verksamhet) respektive D (bostäder och
centrumbebyggelse - känslig verksamhet). Utan några ytterligare
skyddsåtgärder kan avståndet mellan vägkant och markanvändningen uppgå
till 20 meter respektive 40 meter beroende på den skyltade hastigheten på
Norra Ringen. Närmast cirkulationsplatsen är Norra Ringen
hastighetsbegränsad till 50 km/h för att övergå till 70 km/h lite längre
västerut.
Genom att anlägga och kombinera olika typer av riskreducerande åtgärder
som till exempel mark- och separationsåtgärder samt brandskyddade
fasader, kan skyddsavståndet minskas. Genom uppförandet av mark- och
separationsåtgärder, som säkerställer att utsläppt farligt gods kvarstannar i
direkt anslutning till transportledens omedelbara närhet, möjliggör att
avståndet kan kortas till 10 meter (50 km/h) respektive 20 meter (70 km/h).
Genom att uppföra brandskyddad fasad kan skyddsavståndet kortas till 0
meter respektive 10 meter.
I planområdets närhet finns verksamheter som har ingått i riskutredningens
studie. Enligt information från Räddningstjänsten Syd är verksamheten öster
om planområdet inte klassificerad som farlig verksamhet enligt lagen om
skydd mot olyckor. Tillstånd enligt lag om brandfarlig och explosiv vara
innehas dock av verksamheten. Med ett skyddsavstånd om 40 meter bedöms
inte brandfarliga varor ge upphov till konsekvenser för planområdet genom
värmestrålning från bränder, men giftiga restprodukter kan bildas vid en
brand varpå riskreducerande åtgärder i form av avstängningsbar ventilation
från central plats bör säkerställas inom området.
Bussterminalen väster om planområdet bedöms inte utgöra något hinder i
riskhänseende.
I den del av planområdet där avståndet mellan byggnad och Norra Ringens
vägkant understiger 20 meter samtidigt som hastighetsbegränsningen är 70
km/h behöver riskreducerande åtgärder i form av brandskyddad fasad
vidtas. Skyddsavstånd kan då reduceras till 10 meter. I den del av
planområdet där avståndet mellan byggnad och Norra Ringens vägkant
överstiger 20 meter behöver inga riskåtgärder vidtas med undantag för
mark- och separationsåtgärder enligt principskiss nedan.
Avstängningsbar ventilation från central plats bör säkerställas inom
planområdet.

39 (41)

SAMRÅDSHANDLING
PLANBESKRIVNING
2018-08-10

1281K-P244
PÄ 30/2017a

Principskiss mark- och separationsåtgärder

Balanseringsprincipen
En balanseringsbedömning är utförd och enligt denna bör trädraden längs
gång- och cykelvägen som leder under Norra Ringen sparas och
kompletteras med nya friska träd. I detta stråk och inom planområdet bör
miljöer skapas med ett varierat träd-, busk- och örtskikt som gynnar
insekter, däggdjur och småfågel som kompensation för buskage som
försvinner. Inom planområdet bör fördröjning och rening av dagvattnet ske
som kompensation för det som balanseringsområdet tar hand om idag.
Sociala konsekvenser
God bebyggd miljö
Planförslaget bedöms som helhet medverka till en god bebyggd miljö.
Platsen som idag står oanvänd och kan upplevas som otrygg får genom den
tillkommande bebyggelsen en användning som gagnar förbipasserande och
området som helhet. Planerade bostadstyper är varierande, så även
upplåtelseform. Det i sig skapar möjlighet för integration. Föreslagna
byggnaders placeringar och höjdskala har valts både med anledning av
närheten till Norra Ringen och boendemiljön. Den gröna gården, som är väl
tilltagen i sin storlek, kommer att ge de boende närhet till rekreation och en
tyst oas då byggnaderna fungerar som bullerdämpare. Även den mindre
gården och torget i väst respektive nordväst ger förutsättningar till goda
miljöer för ett bra boende.
Tillgång till rekreativ miljö
Bostadskvarteren samlas kring en gemensam gård. Gården som har
generösa mått föreslås innehålla platser för både aktivitet och avkoppling
och vara attraktiv för olika åldersgrupper.
Befolkning och service
Förslaget innebär att befolkningsunderlaget ökar vilket påverkar behovet av
service, både kommunal och kommersiell. Befintlig kommunal service
såsom barnomsorg och skola har av berörd förvaltning bedömts tillräcklig
då lediga platser finns eftersom efterfrågan har minskat över tid.
Planförslaget ger möjlighet att uppföra verksamheter i bottenvåningen.
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Barnperspektivet
Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov och
situation i enlighet med barnkonventionen tagits.
Fler bostäder med olika upplåtelseformer ger möjlighet för barn i olika
familjekonstellationer att hitta ett boende som speglar olika önskemål och
behov. Platsen med närhet till skola, förskola och en kvartersgård med goda
lek- och vistelsemöjligheter ger förutsättningar ur stadsbyggnadssynvinkel
till en trygg miljö.
Även i följande gestaltnings- och projekteringsarbete kommer barnens bästa
att beaktas.
Tillgänglighet
Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och
användbarhet för funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet i
8 kap 4§ (byggnader) och 8 kap 9 § PBL (tomter) i detalj kommer att
tillgodoses avgörs i samband med byggnads- och markprojekteringen och
därmed vid kommande bygglovprövning. Planförslaget innebär att
tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas.
Säkerhet och trygghet
Ett genomförande av planförslaget innebär att fler människor både
överblickar och befolkar de allmänna gaturummen kring planområdet. Det
kan innebära att känslan av trygghet och säkerhet ökar.
STADSBYGGNADSKONTORET I LUND

Maria Milton
biträdande planchef

Jenny Lindström
planingenjör
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