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Vad är en detaljplan?
En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom kommunen
exempelvis för bostäder, kontor, handel och industri. Detaljplanen får även
reglera placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en
plankarta som är juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver
plankartan. Planbeskrivningen, som inte är juridisk bindande, ska underlätta
förståelsen för plankartans innebörd.
Planprocessen
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva
om ett givet förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska
allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Planprocessen kan
hanteras antingen med standardförfarande eller utökat förfarande. Under
samråd och granskning ges möjlighet för sakägare, myndigheter och andra
berörda att inkomma med synpunkter.
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INLEDNING
Sammanfattning
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bebyggelse med bostäder samt
gruppboende. Huvudidén med förslaget är att skapa ett kvalitativt och
centralt boende i Södra Sandby, i nära kontakt med naturen. Bostäderna
utgörs av ca 235 lägenheten i radhus i 2-3 våningar samt flerbostadshus i
upp till 4 våningar. I norra delen placeras flerbostadshus och serviceboende.
Radhusen grupperas kring gårdar anpassade till landskapet och längst
gatuslingan. Centralt i området förstärks den befintliga grönskan och ett
sammanhängande grönstråk med gångstigar samt terrassering med
dagvattenåtgärder tillskapas. Arkitekturen ska vara balanserad och givande
och skapa ett varsamt möte med landskapet och befintlig bebyggelse.
Planförslaget innefattar:
• Bostadsbebyggelse med radhus i 2-3 våningar samt flerbostadshus upp
till 4 våningar
• Serviceboende
• Centralt gemensamt grönområde
• Möjliggörande av framtida gång- och cykelväg längst Dalbyvägen samt
till omkringliggande målpunkter
• Åtgärder för dagvattenhantering och skyfall

Illustration.
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PLANDATA
Planområdets area: 55 600 kvm
Antal/BYA bostäder radhus: ca 205 st bostäder/ ca 22 000 BTA
Antal/BTA bostäder flerbostadshus: ca 30 st/ 2 500 kvm
BTA allmän service (LSS-boende): 500 kvm
Parkmark: 15 300 kvm
Antal bil-/cykelparkering: ca 300 st (med bilpool) / 700 st

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, ÅF 2017-02-06
• Översvämningsanalys, Tyréns 2018-02-08
• Dagvattenutredning, Tyréns 2018- 10-01
• Geoteknisk undersökning, Geoexperten i Skåne AB 2017-03-16,
kompletterad 2018-03-05
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.
Stadsbyggnadskontoret anser att projektet ger ett positivt tillskott av
bostäder i en central del av Södra Sandby vilket är ett mål i den gällande
Översiktsplanen som anger utbyggnadsområde. Planen innebär något
negativa konsekvenser på hushållningen med jordbruksmark men bedöms
ändå vara bättre än nollalternativet som anges i FÖP Södra Sandby (2013),
då den mark som föreslås tas i anspråk är av lägre klass än mark som annars
skulle behöva tas i anspråk för att klara det förväntade behovet av bostäder.
Vidare bedöms förslaget till detaljplan inte medföra betydande
miljöpåverkan.
Medverkande
Planarkitekt: Ulrika Thulin
Biträdande planchef: Maria Milton
Trafikplanerare: Emelie Norén
Landskapsarkitekt: Maria Borisson Lindvall
Landskapsarkitekt, Park: Linda Karlsson
Gatuchef: Anna Karlsson
Bygglovsarkitekt: Pia Laike
VA-ingenjör: Eleonora Krizanac
Plansökande
Plansökande är LKF.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
Enligt gällande översiktsplan från 2010 ska området användas som
Bostadsområde inom 1-20 år med ett större vägreservat söder om
planområdet. I förslaget till översiktsplan 2018 pekas Dalbyvägen ut som ett
stadsutvecklingsstråk vilket innebär att det finns en ambition om att gatan
ska upplevas som ett tätortsmässigt stråk där bebyggelsen ska samspela med
gatan, samt att stråket i framtiden kan knyta ihop Södra Sandby.

Bild på gällande överiksplan för Lund. Planområdet markeras som en röd cirkel.

Fördjupad översiktsplan
Enligt den fördjupade översiktsplanen för Södra Sandby (2013) ska området
användas som utbyggnadsområde. Det anges att norra Killebäcksområdet är
intressant för framtida byggnation på grund av sitt mycket centrala läge.
Bebyggelsen bör ges en högre täthet med hänsyn till det goda
kollektivtrafikläget och hushållning med jordbruksmark. Anslutning till
cykelvägar bör skapas både i öster och väster. Den fördjupade
översiktsplanen anger att gatukaraktären för Dalbyvägen ska förstärkas och
tätortsporten föreslås placeras längre söderut. En ny angöringsgata in från
Dalbyvägen anges. Åkerholmen inom planområdet föreslås kopplas till
dungen som ett sammanhängande grönstråk med ett fördröjningsmagasin.

Plankarta ur Fördjupad översiktsplan för Södra Sandby, (FÖP Södra Sandby, 2013)
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Detaljplaner
Planområdet är ej tidigare planlagt. Området angränsar till stadsplan för
Sandby 13:57 m fl från 1982, där intilliggande området anges som
kvartersmark med bostadsändamål och parkering samt park.

Angränsande detaljplan för bostadsområdet Kardborren.

Riksintresse för naturvården och friluftsliv
Planområdets sydöstra del tangerar riksintresseområdet för Naturvård M:N
86 Harderberga- Södra Sandby-Dalby- Krankesjönområdet enligt 3 kap 6§
miljöbalken. Området beskrivs som ”Ett skiftande landskap med högvuxna
terrängformationer. Många element är typiska för det skånska landskapet”.
Naturvärdena inom Knivsåsen, Hällestadsåsarna, Dalby hage och Billebjer
beskrivs särskilt. Förutsättningar för bevarande anges som:
• Fortsatt jordbruk med åkerbruk, ängsbruk, naturvårdsinriktad betesdrift
och skötsel av landskapselement.
• Restaurering av igenvuxna ängar och naturbetesmarker.

Bild på riksintresseområdet för Naturvård M:N 86, med aktuellt planområde i rött.
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Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet
Lunds kommuns Grönstruktur- och naturvårdsprogram (2006) är ett
strategiskt dokument för bevarande, utveckling och skötsel av natur-,
rekreations- och parkområden samt förvaltning och skötsel av park- och
naturområden. I detta program anges aktuellt område som åker.
Dagvattenstrategi
Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram en dagvattenplan
för Lunds kommun antagen av Kommunfullmäktige 2018-03-22.
Plandata och markägoförhållanden
Planområdet omfattar del av fastigheten Sandby 50:2. Planområdet omfattar
totalt ca 55 600 m2. Aktuell del av fastigheten Sandby 50:2 ägs av LKF.

Orienteringskarta med aktuellt planområde i rött.

Befintlig landskapsbild och markanvändning
Planområdet utgörs främst av jordbruksmark i en sluttning mot norr och
inkluderar befintlig åkerholme. Området angränsar till biotoper så som
lövskog, åkermark och bäckar. Planområdet angränsar till Kardborrevägen
med infart från Dalbyvägen och bostadsområdet Kardborren med
flerfamiljshus i upp till två plan. Byggnaderna har ett formspråk med
sadeltak och fasader i rött tegel. Husen i området som utgörs av parhus och
kedjehus ligger grupperade kring tre grönytor.
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Kartbild med befintlig markanvändning. Aktuellt planområde i rött.

Angränsande bostadsbebyggelse i kvarteret Kardborren.

Kulturmiljö
Arkeologi
Planområdet berör inga kända fornlämningar.
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Historik
Marken har historiskt fram till nutid brukats som åkermark. På 70-talet
exploaterades intilliggande område med idrottsanläggning och utomhusbad.
På 80-talet bebyggdes det närliggande Killebäcksområdet ut med skola och
idrottsanläggningar. Intilliggande bebyggelse inom Kardborren med 71
lägenheter uppfördes 1986 av arkitekt Yngve Lundquist.

Ortofoto över Södra Sandby, t.v från 1940 och t.h från 1973.

Service
Kommersiell och allmän service
Planområdet har ett mycket centralt läge i Södra Sandby. Inom 500 meter
från området ligger centrum med kommersiell service i form av matbutik,
bibliotek, vårdcentral, apotek och viss handel. Planområdet angränsar till
Killebäckskolan (åk 6-9) och ett idrottsområde med friluftsbad, idrottshall
och utomhusgym mm. Killebäcksområdet nyttjas främst av unga och har en
identitet präglad av sport och aktivitet.

1
3
2

Serviceutbud inom 500 meter från planområdet.
1. Sandbycentrum , 2. Idrottsområde, 3. Killebäckskolan
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Trafik
Planområdet gränsar till Dalbyvägen som trafikeras av ca 8300 fordon/dag
med ca 8% tung trafik och med en hastighetsreglering på 40 och 70 km/h
(ÅF, 2017). Dalbyvägen har idag en karaktär av landsväg. Intilliggande
bostadsområde Kardborren angörs via Kardborrevägen som har ett
uppskattat flöde på ca 300 fordon/dag (ÅF, 2017). Inom Kardborren 1 finns
boendeparkering och gästparkering.
Det närliggande gc-stråket norr om Kardborren kopplar området till skola
och centrum. Gc-tunnel under Dalbyvägen kopplar till Fågelsångsområdet.
Det finns även en grusstig genom intilliggande dunge i nordöst som kopplar
området till Killebäckskolan. Inom planområdet finns busshållplats Sandby
Almbacken som trafikeras av linje 159 Lund C – Dalby via Skrylleskogen
och linje 175 Flyinge – Dalby – Malmö C. Området har även närhet till
hållplatser för linje 166 Södra Sandby – Lund – Staffanstorp och till
aktivitetsstråket Hardebergaspåret.

Dalbyvägen mot söder vid Kardborrevägen. Vägen kantas av skyddsplantering samt slänt
och åkermark. Tätortsporten är idag placerad vid röd ring.

Natur
Natur, park och vegetation
Marken inom planområdet utgörs idag främst av jordbruksmark av klass 56. I norra delen brukas inte marken utan utgörs av en grön remsa med gräs.
Inom planområdet finns en åkerholme med flera uppvuxna alar, en bäck, två
stenrösen samt visst blomsterliv med bl a. vitsippor. Planområdet angränsar
i nordöst till ett större grönbälte med en dunge och en bäck. Dungen i
anslutning tillbostadsområdet Kardborren omges med grönska med naturliga
grusstigar och platsöppningar. Området används för lek och som grillplats
vilket utgör sociala värden.
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Biotopskyddad mark
Området berörs av biotopskydd för befintlig åkerholme inom planområdet
enligt förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
Biotopskyddet gäller holme av natur- eller kulturmark med en areal av högst
0,5 hektar som omges av åkermark eller kultiverad betesmark. Åkerholmar
är små områden av natur- eller kulturmark. Åkerholmen ska vara omgiven
av åkermark eller kultiverad betesmark. Åkerholmar utgör viktiga
restbiotoper i ett i övrigt rationaliserat jordbrukslandskap och har stor
betydelse genom att de erbjuder livsmiljöer och tillflyktsorter för många av
det öppna jordbrukslandskapets växt- och djurarter. Om omgivande mark
helt eller delvis överförs till annan markanvändning upphör skyddet att gälla
(Åkerholme - Beskrivning och vägledning för biotopen, Naturvårdsverket,
2014).
Området berörs även av biotopen Odlingsröse i jordbruksmark enligt
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
Odlingsrösen utgörs av ansamlingar av flyttbara stenar med ursprung i
jordbruksdriften. Inom planområdet är två odlingsrösen belägna inom
befintlig åkerholme. Odlingsrösen som inte är belägna i jordbruksmark
omfattas av skydd enligt definitionen om röset är beläget i anslutning till
jordbruksmark, det vill säga nära gränsen till jordbruksmark (Odlingsröse i
jordbruksmark - Beskrivning och vägledning för biotopen, Naturvårdsverket
2014)
Läs mer om aktuella biotoper och bevarande under Miljökonsekvenser,
Naturmiljö och biologisk mångfald.

Bild på befintlig åkerholme med odlingsrösen och bäck inom planområdet.
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Topografi
Planområdet sluttar kraftigt ner mot norr med en höjdskillnad på ca 16
meter. Planområdet har plushöjder på + 47 meter över i havet i söder och +
31 meter i norr. Längst Dalbyvägen finns en slänt på ca 1 meter.
+ 32
+ 33
+ 35
+ 38
+ 41
+ 44
+ 47
+ 50

Kartbild över planområdets lutning.

Topografi i 3D, bild Tyréns.
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Skyfall

Beräknad avrinning på markytan och översvämningsdjup vid ett 100-årsregn. Figuren
visar översvämningar i ett tidigt skede. I detta skede är det främst avrinning inom
planområdet och från hårdgjorda ytor i dess närhet som orsakar översvämningar. Pilar
visar principen för hur avrinning sker.

Södra Sandby har översvämningskarterats för ett skyfall motsvarande ett
regn med återkomsttiden 100 år justerat med klimatfaktor 1.3. Resultatet
från översvämningskarteringen visar utbredning på översvämningar,
översvämningsdjup och flöden på markytan. I ett tidigt skede är det främst
avrinning från planområdet och från hårdgjorda ytor i dess närhet som
orsakar översvämningar. Vid det senare tillfället har större regnvolymer
avrunnit på markytan från uppströms avrinningsområden (Tyréns, 2018).
Avledning sker från väster mot öster och ca 900 m nedströms planområdet
finns utlopp till dikningsföretag. Närmast nedströms dagvattenledning har
dimensionen 400 mm. Längs med Dalbyvägen går diken på varje sida av
vägen (Tyréns, 2018). Läs mer om föreslagna åtgärder under Teknisk
försörjning, Dagvatten- och skyfallshantering.
Geotekniska förhållanden
I utförda markundersökningar (Geoexperten, 2017, kompletterad 2018)
anges de översta jordlagren bestå av sand och lermorän. Höga
grundvattennivåer finns i planområdets nordöstra hörn. Fältarbete har utförts
inom planområdet och omfattar provtagning, hållfasthetsbestämning genom
CPT-sondering samt inmätning av vattenytor i borrhålen.
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Karta med utmarkerade borrhål 1-19 inom planområdet.

I borrhål 1-8 utgörs jordlagren överst av matjord följt av sand och lermorän.
Vid sonderingrna har övervägande en medelhög relativ fasthet uppmätts i
sanden utom i borrhåll 8 där sanden har en låg till mycket låg relativ fasthet.
I borrhålen inmättes vattenytor på 0,7-3,1 m djup under markytan.
Infiltrerad nederbörd kan förväntas avrinna i sandlagren ovanpå de täta
lermoränlagren mot lägre liggande partier i nordlig riktning (Geoexperten,
2017). I borrhål 9-11 utgörs jordlagren av matjord följt av sand, lera
och/eller lermorän följt av silt. I borrhålen inmättes vattenytor på 1,0-1,4 m
djup motsvarande nivåer +33,4 a +33,6 (Geoexperten, 2018). I borrhål 1517 som utgörs jordlagren överst av matjord, sand och sten följt av torvhaltig
matjord eller torv och dyig sand. I borrhålen inmättes vattenytor på 0,5-2,2
m djup (Geoexperten, 2018). I borrhål 18-19 utgörs jordlagren av matjord
följt av omväxlande lera och sand. I borrhål 18 inmättes vattenyta på 1,2 m
djup (Geoexperten, 2018). För rekommendation för grundläggning i
området, läs under Miljökonsekvenser, Mark och grundläggning.
Markföroreningar
Inga kända markföroreningar finns inom planområdet.
Markradon
Baserat på översiktlig radonkartläggning klassificeras planområdet som
normalriskområde.
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.
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Teknisk försörjning

Kartbild av ledningar inom planområdet. Befintligt ledningsnät innehåller elledning (röd),
fjärrvärme (grön) och VA-ledning (blå). Luftburen elledning i lila.

I Kardborrevägen finns befintliga ledningar för dagvatten, spillvatten, tele,
el och energiförsörjning. Renhållning sker inom Kardborrens
bostadsområde via sophus. Skånska Energi AB har en förlagd luftburen
elledning om 24 kV i nordsydlig riktning i östra kanten av planområdet.

16 (36)

SAMRÅDSHANDLING
PLANBESKRIVNING
2019-01-11

1281K-P242
PÄ 33/2017a

PLANFÖRSLAG
Planens syfte
Detaljplanen syftar att möjliggöra ny bebyggelse med bostäder samt
gruppboende. Huvudidén med förslaget är att skapa ett kvalitativt och
centralt boende i Södra Sandby, i nära kontakt med naturen. Bostäderna
utgörs av ca 235 lägenheten i radhus i 2-3 våningar samt flerbostadshus i
upp till 4 våningar. I norra delen placeras flerbostadshus och serviceboende.
Radhusen grupperas kring gårdar anpassade till landskapet och längst
gatuslingan. Centralt i området förstärks den befintliga grönskan och ett
sammanhängande grönstråk med gångstigar samt terrassering med
dagvattenåtgärder tillskapas. Arkitekturen ska vara balanserad och givande
och skapa ett varsamt möte med landskapet och befintlig bebyggelse.
Planförslaget innefattar:
• Bostadsbebyggelse med radhus i 2-3 våningar samt flerbostadshus upp
till 4 våningar
• Serviceboende
• Centralt gemensamt grönområde
• Möjliggörande av framtida gång- och cykelväg längst Dalbyvägen samt
till omkringliggande målpunkter
• Åtgärder för dagvattenhantering och skyfall

Illustrationsplan
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Övergripande karaktär och disposition
Platsen Sandbybacke utgörs av ett naturskönt landskap i norrsluttning nära
centrala Södra Sandby. I norr föreslås flerbostadshus och vårdboende mot
Kardborrevägen. I backen placeras ett antal gårdsgrupperingar med radhus
längs höjdkurvorna för att understryka platsens topografi. Likt skånska
gårdar bildar husgrupperna entréplatser som är täta och livfulla. Mellan
gårdarna breder landskapet ut sig genom gröna släpp med siktlinjer mot
landskapet. Bebyggelsen ramar in befintlig åkerholme och skapar en grön
ryggrad vilken syftar till att utgöra en gemensam mötesplats för boende
samt koppla området till Killebäcksområdet.

Konceptbild för områdets struktur. Grönstruktur i grönt, bebyggelsegrupper i orange,
dagvatten/ skyfallsåtgärder i blått.

Visionsbild över området från öster (Stadstudio).
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Angöring sker genom två infarter från Dalbyvägen. I norra delen angörs
området genom den befintliga Kardborrevägen. I söder skapas en entré som
bildar en bygata i östvästlig riktning. Genom kantstensparkering och
integrerad parkering som är utspridd i hela området, skapas parkering med
närhet till samtliga bostäder utan att blir dominerande. Områdets struktur
kopplar till befintlig busshållplats samt befintligt gång- och cykelnät. Mot
Dalbyvägen placeras bebyggelsen tätt mot vägen för att skapa ett
tätortsmässigt möte med entrémotiv till Södra Sandby. I mötet mot
Dalbyvägen ges plats till framtida gång- och cykelväg i nordsydlig riktning
samt dagvattenhantering.
Arkitektur och gestaltning
Områdets karaktär ska präglas av en hög ambitionsnivå gällande arkitektur.
Ny bebyggelse ska vara givande och balanserad med ett varsamt möte till
landskapet och befintlig bebyggelse inom kvarteret Kardborren. Följande
ledord för utformningen av den nya bebyggelsen är hämtade från PM för
arkitektur, 2018 och har valts ut gemensamt av LKF, Stadstudio och
Stadsbyggnadskontoret. Orden och dess beskrivning ska ge vägledning och
ramar för gestaltning av Sandbybacke till kommande bygglovsskede.
Givande - Ny arkitektur ska tillföra värden och utveckla platsen där
den uppförs
Nya tillskott ska utifrån sin tidsanda ge tätorten nya infallsvinklar. Nytt
möter gammalt i en ständigt givande process, som ger dynamik och
variation. Givande ur et stadsbyggnadsperspektiv innebär att varje ny
byggnad ska utveckla och tillföra den aktuella platsen värden genom sin
utformning, skala och färgsättning. Om en plats tas i anspråk ska det som
ersätter tillföra något med arkitektur av hög kvalitet. Förtäta så att det nya
tydligt går att avläsa i bebyggelsen.
Balanserat - Plats i jämnvikt och harmoni mellan stad och land.
Samhället ska utvecklas så att det råder balans mellan stad och land,
centrum och periferi, boende och arbete. Mångfald och kreativa
mötesplatser ska prioriteras. Ur ett stadsbyggnadsperspektiv innebär
Balanserat att läka tätorten genom att bygga bort barriärer. Planering av
grönytor och den gröna strukturen med gång- och cykelvägar är viktig i
detta sammanhang. Balansering av olika byggnadsepoker så att alla finns
representerade är ytterligare en viktig infallsvinkel. Varje epok ska värnas.
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Referensexempel från radhusområdet Tre Gudor i Viken.

Referensexempel på 1+2 vånings bebyggelse i Västra Ingelstad, ritad av Stadstudio.

Referensexempel Friluftsstaden och Toarps ekoby med interna gröna gångstråk mellan
bebyggelsen.

Identitet och målgrupp
Planen framhåller en utveckling av de centrala delarna av Södra Sandby
som ger ett mer varierat bostadsutbud, i storlek och upplåtelseform.
Området kommer att utgöra en ny entré till Sandby från söder med en ny typ
av typologi och täthet i den sluttande Sandbybacke. Området ska präglas av
landskapet, hållbarhet och tidstypisk arkitektur. Tilltänka målgrupper är
familjer, aktiva medelålders och studerande som vill bo i ett kollektivnära,
centralt läge i Sandby med närhet till naturen.
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Markanvändning och gestaltning
Bostadsbebyggelse
Föreslagen planbestämmelse B i detaljplanen medger ändamålet Bostäder.
Våningsantalet regleras till lägst 2 våningar och högst 3 våningar för
radhusen samt högst 4 våningar för flerbostadshusen. Totalhöjden regleras
till 11,5 samt 15 meter. Takkupor och frontespiser får uppföras på högst
50% av takets längd utan att beräkning av våningsantal påverkas. I
användningen ingår även mindre lokal för kontor, hantverk eller liknande.
Bebyggelsens placering föreslås regleras med följande bestämmelser:
Gatubebyggelse
p1 Byggnader ska huvudsakligen vara sammanbyggda och
placeras parallellt med gata.
p2 Huvudbyggnaders entréer ska placeras ut mot kvartersgata
Gårdsrumsbebyggelse
p3 Byggnader ska placeras så att det bildas inre gårdsrum inom
egenskapsgräns.
p4 Huvudbyggnaders entréer ska placeras ut mot gårdsrum.
Bebyggelsens utformning föreslås regleras med följande bestämmelser (f):
f1 Bostadshus ska uppföras med varierat gestaltade huskroppar med högst 66
meters fasadlängd.
f2 Bostadshus ska uppföras med varierat gestaltade huskroppar med högst 54
meters fasadlängd och två gröna släpp.
Förslaget möjliggör bostadsändamål med ca 235 lägenheter inom området
varav 138+ 67 antal bostäder i radhus samt 30 lägenheter (80 kvm/ lgh) i
flerbostadshus. Tilltänkt typologi är radhus i 2-3 våningar med möjlighet till
1+2 lösningar. Detta innebär att ett radhus består av två lägenheter, en i
markplan och en etagevåning ovanpå.

Tvärsektion i nordsydlig riktning med föreslagen bebyggelse, gator och gröna släpp.
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Principsektion över hur bebyggelsen föreslås grupperas kring entrégårdar i sluttningen.

Den nya bebyggelsens fasader bör i huvudsak utgöras av puts eller tegel för
att ansluta till byggnadstraditionen som är tongivande på orten. I planen ges
det dock även utrymme för mer nytänkande moderna materialval. Taket
föreslås som sadeltak. Bebyggelsen ska placeras med entréer främst mot den
interna gatan och mot de definierade gårdarna. Alla bostäder ska ges
tillgång till egen uteplats.
Allmän service
Föreslagen planbestämmelse BD medger ändamålet Bostäder och vård.
Förslaget möjliggör för vård i form av ett gruppboende, även kallat LSSboende. Boendet omfattar ca 500-600 kvm och uppförs i samverkan med
Vård- och omsorgsförvaltningen. Boendet föreslås placeras i planområdets
nordvästra kant i anknytning till befintlig infartsväg för att skapa goda
angöringsmöjligheter utan att transporter påverkar övriga bostäder/boende i
området.
Trafik
Biltrafik
Inom planområdet föreslås en kvartersgata som slingrar sig runt
bostadsområdet. Angöring sker genom Kardborrevägen samt en ny infart
från Dalbyvägen. I söder skapas en entré som bildar en bygata i östvästlig
riktning. Vårdboendet angörs från Kardborrevägen med tillgängliga
parkeringsplatser och en vändyta dimensionerad för större
utryckningsfordon. Föreslagen kvartersgata utformas med förskjutna
delsträckor vilket bidrar till lägre hastighet och ger upplevelsevariationer
genom området. Gatan är tät och grön med utblickar mot landskapet samt
gröningen. Föreslagen gatusektion för kvartersgatan är ca 9,5 m och
föreslås med en körbana om 5,5 m i asfalt 2 m trädplantering/
kantstensparkering om 2 m med annan markbeläggning så som
stensättning.
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Föreslagen sektion för den södra gatan i området med körbana, kantstensparkering och
trädplantering.

Övergången från landsväg till stadsgata för intilliggande Dalbyvägen
markeras av en tätortsport. Dialog förs med Trafikverket gällande möjlighet
att flytta tätortsporten längre söderut på Dalbyvägen och därmed utöka
sträckan som är hastighetsbegränsad till 40 km/h. En kommunal väg bedöms
ej nödvändig i denna utbyggnadsetapp utan blir aktuell om Norra Killebäck
byggs ut ytterligare. Strukturen är anpassad så att framtida
utbyggnadsområden kan koppla på gatuslingan i området samt i framtiden
kopplas planerat vägreservat mot Hällestadsvägen.
Gång- och cykeltrafik
Områdets struktur kopplar till befintligt gång- och cykelnät. Längs
Dalbyvägen ges utrymme för en framtida gång- och cykelväg. I
illustrationen framgår föreslagna framtida kopplingar till Killebäckområdet
samt till befintlig tunnel mot Fågelsångsområdet.
Kollektivtrafik
Befintlig busshållplats inom planområdet integreras i stukturen.
Kollektivförsörjningen till området anses som god med busshållplatser inom
ca 300 meter (Fågelsångsdalen) och ca 600 meter (Södra Sandby
busstation).
Parkering
All bilparkering ska ordnas inom planområdet på kvartersmark.
Parkeringsstrategin är att genom kantstensparkering skapa en yteffektiv och
integrerad parkering som är utspridd i hela området med närhet till samtliga
bostäder. För att tillgodose parkeringsbehovet fördelas mindre
parkeringsytor om ca 8-12 platser ut i hela området. Parkeringsytor ska
utföras som en inordnad del i bebyggelsestrukturen. De mindre
parkeringsenheterna föreslås avgränsas av häck eller plank med släpp i
mitten som bidrar till siktlinjer. Vid eventuella skärmtak föreslås de med
sedumtak.
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Referensexemplet Pysslinggatan i Malmö med inordnad parkering i gaturummet samt
stensatt kantparkering.

Övrig parkering som krävs för att uppnå p-normen löses genom en samlad
parkeringsyta i nordöst. Ytan föreslås utföras med delvis genomsläpplig
markbeläggning alternativt genomsläppligt randfält. Generös cykelförvaring
planeras vid entrégårdarna samt i cykelhus, övrig cykelparkering placeras på
förgårdsmarken framför bostäderna.
Parkeringsbehovet har uppskattats till ca 300 bilplatser i området utifrån
föreslagen användning med p-norms reducerande åtgärder så som bilpool.
Parkeringsplats för rörelsehindrade ska ordnas inom 25 meters gångavstånd
från entré (BRR 3:122). Denna parkering föreslås längs gatan och på
entrégårdarna. Det slutliga parkeringsbehovet för bil respektive cykel
kommer att beräknas i samband med bygglovsprövningen.
Buller och störningsskydd
I trafikbullerförordningen 2015:216 anges följande riktvärden (frifältsvärden):
- Ekvivalent ljudnivå vid fasad: 60 dBA
- Ekvivalent ljudnivå vid uteplats: 50 dBA
- Maximal ljudnivå vid uteplats: 70 dBA
Utförd bullerutredning (ÅF, 2017) visar på att samtliga riktvärden enligt
trafikbullerförordningen bedöms uppfyllas och att inga åtgärder krävs.
Planerad bebyggelse avskärmar buller från Dalbyvägen. Uteplats som
uppfyller gällande riktvärden kan anordnas utan bullerproblematik då
lägenheterna mot Dalbyvägen även har tyst uteplats in mot området.
Gällande riktvärden inomhus ska alltid erhållas. Trafikbullerutredningen
kommer att kompletteras efter utfört samråd och uppdateras efter aktuellt
förslag.
Grönstruktur
Platsbildningar och grönstruktur
Centralt inom planområdet föreslås ett stort sammanhängande grönområde
där grönskan breder ut sig mellan bebyggelsen och utgör en grön ryggrad.
Marklov krävs för fällning av träd med en diameter större än 20 cm vilket
regleras med m2. Vid fällning ska träd återplanteras.
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I grönstrukturen planeras interna gångstråk som kopplar till
omkringliggande målpunkter så som Killebäckskolan och Skytteskogen.
Befintlig åkerholme avses bevaras och det stora grönområdet kring den
bildar en gemensam mötesplats både för de boende inom det nya
bostadsområdet och Kardborren 1. Även gemensamma funktioner så som en
naturlekplats, odling och utegym planeras. Flertalet av lägenheterna
planeras med uteplats i två väderstreck.

Principskiss för gemensam gård med angöringsfunktioner och baksidor med uteplats kring
interna grönstråk. Illustration av Stadstudio.

Möte med Dalbyvägen
Ut mot Dalbyvägen föreslås ett grönstråk om ca 7-8 meter med plats för
dagvattenhantering, trädplantering och möjlighet till gång- och cykelväg
som bidrar till en tätortmässig utformning. Mötet efterliknar Södra Sandbys
entré från Flyingevägen. Måttet för diket kommer att anpassas efter
kalkylerat flöde vilket kan komma att påverka sektionen.

Sektion över möte med Dalbyvägen.
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Karaktär längst Södra Sandbys västra infart från Flyingevägen.

Skyfall- och dagvatten
I grönstrukturen ska åtgärder för dagvattenhantering och skyfall integreras.
Åtgärderna har planerats gemensamt med VA SYD, LKF och Lunds
kommun. På grund av den kraftiga marklutningen kan en större
utjämningsyta endast skapas i områdets nordöstra delar. Där är det relativt
plant vilket möjliggör placering av en nedsänkt översvämningsyta. I
områdets norra mitt kommer befintlig vegetation att behållas där området är
ett naturligt utströmningsområde för grundvatten. I planområdets södra och
västra kant anläggs avskärande diken för att styra avrinning på markytan
från åkermarken söder om planområdet.
Dagvattenhantering
Hantering av dagvatten, samt fördröjning av dagvatten som kommer att ske
på kvartersmark för fastigheten Sandby 50:2 och kommer att regleras i ett
avtal. Dagvatten för fasigheten Sandby 50:2 kommer hanteras inom
planområdet med ett reglerat utflöde på 60 l/s innan det leds till Sandbydiket
som har begränsat kapacitet. Fördröjningen av dagvatten kommer att ske
stegvis i form av terrasser/fördröjningsytor som både fördröjer och bromsar
flödet innan förbindelsepunkten/diket som finns öster om Kardborrevägen.
Dessa fördröjningsterraser/ytor kommer att integreras i parken och ge en
multifunktionell prägel på området där man tar vara på den naturliga
sluttningen och grönskan som finns i mitten av området. Rinnvägar
säkerhetsställs i detaljplan. Parkeringen i norr föreslås utföras nedsänkt med
regnbäddar. Utförd dagvattenanalys (Tyréns, 2018) beskriver förutsättningar
och åtgärder för att hantera dagvatten inom området.
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Principskiss över dagvattenhantering med rinnvägar och terrassering med volymer vid ett 20-årsregn.

Bilder över tilltänkta åtgärder med översvämningsyta, fördröjningsterrass, svackdike och parkeringsutformning.
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Skyfallshantering
Utförd översvämningsanalys (Tyréns, 2018) beskriver förutsättningar och
åtgärder för att hantera skyfall inom området. Behov av
fördröjningsvolymer är 3700-4500 m3. Åtgärder redovisas som principer för
placering av rinnvägar samt behov av fördröjningsvolymer.
Rinnvägar är dels diken dels gator med kantvisning som styr regnvatten till
kontrollerade översvämningsytor. Diken föreslås längs med västra och östra
kanterna med avledning till områdets norra kant och nordöstra hörn. Längs
med södra kanten anläggs ett avskärande dike med anslutning till ett
svackdike som går genom mitten av området till planområdets nordöstra
hörn. Längs med norra kanten och i det nordöstra hörnet anläggs
fördröjningsvolymer i form av nedsänkta parkeringsplatser och nedsänkt
grönyta. Samtliga fördröjningsytor planeras för multifunktion d v s när det
inte regnar kan ytan användas för annan aktivitet eller funktion t ex
rekreation och parkering.
Föreslagen planbestämmelse ”dike” anger placering av svackdiken.
Föreslagen planbestämmelse n2 medger yta som ska utformas med
rinnvägar.

Illustration över föreslagna åtgärder för skyfallshantering inom planområdet. Nedsänkt
översvämningsyta i ljusblått, Fördröjningsmagasin, rinnvägar samt terrassering.
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Teknisk försörjning
Vatten-, avloppshantering
Området ligger inom verksamhetsområde för VA. Föreslagen bebyggelse
kan anslutas till befintligt kommunalt VA- och fjärrvärmenät.
El, tele och bredband
Bebyggelsen kan anslutas till befintligt elnät.
Renhållning
Sophantering och källsortering löses inom området via gemensamma
miljöhus och mindre soprum. Renhållningen kommer att lösas inom 50
meter från lägenhet.
Räddning
Planområdet ligger inom område där räddningstjänstens höjdfordon kan
påbörja räddning inom 10 minuter. Räddningsvägen sker via gatuslingan i
området, vilken säkerhetsställs i detaljplanen på kvartersmark. Vägbanan
uppfyller kraven om 3 meters körbredd. Åtkomligheten för
räddningsfordon, eventuella särskilda krav på trapphus och utrymningen av
bostäder och lokaler kommer att beaktas i samband med
bygglovsprövningen.
Fastighetsbildningsbestämmelser
Genomförande av plan kräver inga fastighetsindelningsbestämmelser.
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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
Lunds kommun är huvudman för allmänna platser inom planområdet.
Avtal
Avtal upprättas gällande dagvattenhantering.
Tekniska och ekonomiska åtgärder
Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av allmänna
anläggningar
Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar nyanläggs/byggs om:
Samtliga åtgärder bekostas av exploatör.
•

utbyggnad/ombyggnad av VA nät

Inlösen, ersättning
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har
fastighetsägare rätt till ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte
utnyttjas.
Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildningsåtgärder
Föreslaget planområdet (gult område på skiss nedan) kan regleras till
angränsande fastighet Kardborren 1 alternativ avstyckas till egen fastighet
för bostadsändamål.
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Ansökan om fastighetsreglering finns hos Lantmäterimyndigheten i Lund
med diarienummer M177088.
Rättigheter
Planområdet berörs av inga officiella servitut eller ledningsrätter.
Fastigheten Sandby 50:2 belastas av nyttjanderätten för tele, aktbeteckning
61/2410. Huruvida nyttjanderätten belastar planområdet är inte utredd.
Nyttjanderätten kan eventuellt förordnas att gälla även efter genomförd
fastighetsbildning. I planförslaget finns inte område som är reserverade för
underjordiska ledningar. Detta innebär att inga ledningsrätter får bildas
inom planområde.
Konsekvenser av planens genomförande för fastighetsägare
och andra berörda
Genomförande av detaljplan innebär att Sandby 50:2 ska avstå den delen av
fastigheten som omfattas av planen. Köpeavtal av det aktuella området
finns. Detaljplanen innebär att fastighetsbildningen (fastighetsreglering till
Kardborren 1 allt avstyckning till egen fastighet) kan ske.
KONSEKVENSER
Miljökonsekvenser
Miljöbedömning enligt miljöbalken
Planområdets sydöstra kant tangerar riksintresseområdet för naturvård men
benämns ej som väsentligt naturområde inom riksobjektet varför områdets
betydelse kan bedömas som ringa för intresset i stort. Sammantaget bedöms
inte planförslagets genomförande skada riksintresset för naturvård på ett
påtagligt sätt. Överskridande av MKN bedöms inte ske med anledning av
genomförandet. Däremot kommer åtgärder behövas för hantering av skyfall
och dagvatten. Marken är utpekad som utbyggnadsområde för bostäder i ÖP
och sker i närhet till kollektivtrafik med hög turtäthet. Dock innebär
exploateringen att jordbruksmark tas i anspråk, läs under Hushållning med
naturresurser. Bebyggelsen innebär även att utblickarna över landskapet
förändras.
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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.
Sammanvägd bedömning
Stadsbyggnadskontoret anser att projektet ger ett positivt tillskott av
bostäder i en central del av Södra Sandby vilket är ett mål i den gällande
Översiktsplanen som anger utbyggnadsområde. Planen bedöms få något
negativa konsekvenser på hushållningen med jordbruksmark men bedöms
ändå vara bättre än nollalternativet som anges i FÖP Södra Sandby, då den
mark som föreslås tas i anspråk är av lägre klass än mark som annars skulle
behöva tas i anspråk för att klara det förväntade behovet av bostäder.
Planförslaget kommer att innebära konsekvenser för befintlig bebyggelse
genom förändrade utsiktsförhållanden vilket är oundvikligt när tätorten
utvecklas. Stadsbyggnadskontoret anser vidare att tillskottet av nya bostäder
väger tyngre än de negativa konsekvenser som förtätningen innebär för
omkringliggande fastigheter.
Konsekvenser för angränsande fastigheter:
Förtätningen innebär en förändrad närmiljö och utblickar för intilliggande
fastigheter. Kommunens bedömning är att åtgärderna inte innebär någon
betydande olägenhet enligt den mening som avses i 2 kap. 9 § PBL.
Påverkan på riksintressen
Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövård M:K87. Uppvuxen
vegetation i form av åkerholmen avses bevaras och stråk som binder ihop
gröna miljöer förstärks genom förvekligandet av planen. Området ligger i
utkanten av riksintresseområdet och benämns ej som väsentligt naturområde
inom riksobjektet varför områdets betydelse kan bedömas som ringa för
intresset i stort. Sammantaget bedöms inte planförslagets genomförande
skada riksintresset för naturvård på ett påtagligt sätt.
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.
I stort sett allt dagvatten i Lunds kommun rinner till Höje å och Kävlingeån
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
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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 Kävlingeån.
Naturmiljö och biologisk mångfald
Den mark som tas i anspråk för bostäder är odlingsmark med troligen låga
botaniska värden. Området ligger strax intill genomfartsväg och har inte
markerats som värdefull natur i Grönstruktur och naturvårdsprogrammet.
Kommunen menar därför att naturvärden ej kommer till skada på ett
påtagligt sätt. Uppvuxen vegetation och stråk som binder ihop gröna miljöer
bevaras i så hög grad som möjligt. Dagvattendammar och planerad
parkmiljö kommer att utgöra livsmiljöer för djur och växter. Befintliga
biotoper inom planområdet föreslås ingå i kvartersmark och avses bevaras
och förstärkas. Biotopskyddet upphör att gälla då de ej kommer att omringas
av jordbruksmark utan ingå i en bebyggelsestruktur.
Mark och grundläggning
I utförd geoteknisk undersökning (Geoexperten, 2017 kompletterad 2018
anges följande rekommendationer för grundläggning inom planområdet:
Vid borrpunkt 1-9 har förekommande jordlager gynnsamma bärighets- och
sättnings-egenskaper för byggnation i upp till tre våningar. Undantag utgör
den nordöstra delen i anslutning till borrpunkt 8 som rekommenderas att
undantas från bebyggelse på grund av förekomst av lösa jordlager och risk
för höga grundvattennivåer. Som skydd mot vattentillförsel från högre
liggande delar bedöms att det erfordras avskärande dräneringsdiken med
omledning av vattnet runt bebyggelsen.
Vid borrpunkterna 9-11 bedöms att bostadshus med 2-3 våningsplan kan
grundläggas på sedvanligt sätt med hel kantförstyvad bottenplatta,
längsgående grundsulor eller utbredda grundplattor sedan matjorden
utskiftats. Vid borrpunkterna 15-17 är grundläggningsförhållandena mindre
gynnsamma beroende på förekomst av organisk jord och "lös" lera. En
grundförstärkning genom utskiftning eller grundläggning på pålar bedöms
som nödvändig. Vid borrpunkterna 18 och 19 bedöms att bostadshus med 23 våningsplan kan grundläggas på sedvanligt med hel kantförstyvad
bottenplatta, längsgående grundsulor eller utbredda grundplattor sedan
matjordsskiktet utskiftats. Poängteras ska dock att matjordskiktet är
mäktigare än normalt (1,0-1,4 m).
Det slutliga valet av grundkonstruktioner redovisas i samband med
bygglovsprövning.

33 (36)

SAMRÅDSHANDLING
PLANBESKRIVNING
2019-01-11

1281K-P242
PÄ 33/2017a

Markradon
Vid normalriskmark ska byggnader utföras radonskyddade.
Markföroreningar
Planområdet har inga kända markföroreningar.
Hushållning med naturresurser
Planområdet omfattar ca 5 ha jordbruksmark av klass 5-6. Planen innebär
något negativa konsekvenser på hushållningen med jordbruksmark men
bedöms ändå vara bättre än nollalternativet som redovisas i FÖP Södra
Sandby (2013), då den mark som tas i anspråk i planalternativet är av lägre
klass än mark som annars skulle behöva tas i anspråk för att klara det
förväntade behovet av bostäder.
Stadsbild/landskapsbild
Planförslaget innebär att stads- och landskapsbilden kommer att förändras.
Planområdets föreslagna struktur med gator, planteringar och kvarter knyter
an och anpassas till de höjdkurvor som finns naturligt i landskapet. Likt
skånska gårdar bildar bebyggelsen entréplatser som är täta och samtidigt
som man har utblickar mot landskapet. Utåt utgör bebyggelsen en lågmäld
skala så att mötet med landskapet blir mjukt.
Arkeologi
Inga kända fornlämningar finns inom området. 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. Vårdagjämning 21
mars kl. 9, 12 och 16 samt sommarsolståndet 21 juni kl. 9, 12, 16 och 18.
Studierna visar att det mestadels är gaturummet främst i väster och
entrégårdarna som beskuggas. Inga omkringliggande fastigheter påverkas
negativt.
Hälsa och säkerhet
Detaljplanens genomförande bedöms ej bidra till ökat trafikbuller.
Planområdet ligger utanför uppmärksamhetsavstånd för färdväg för farligt
gods. Riktvärden för trafikbuller, enligt regeringens proposition 1996/97:53,
ligger till grund för planeringen. Utförd bullerutredning (ÅF, 2017) visar på
följande: Ekvivalentnivån LAeq24h beräknas till 56-66 dBA vid fasad för
de 17 hus som ligger närmast Dalbyvägen. Riktvärdena på LAeq24h ≤ 50
dBA vid uteplats överskrids för ca 19 tänkta uteplatser, som ligger mot
Dalbyvägen. Dessa bostäder ska förses med tyst uteplats in mot området.
För resterande uteplatser innehålls riktvärdena. Bullerutredningen kommer
efter utfört samråd att uppdateras enligt aktuellt förslag.
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Skånska Energi AB har en luftburen elledning om 24 kV i nordsydlig
riktning i östra kanten av planområdet. Elsäkerhetsverkets magnetfältspolicy
och rekommenderade skyddsavstånd anger följande: Minsta tillåtna avstånd
mellan högspänningsledning och närmaste byggnadsdel beror på ledningens
spänning. Det horisontella avståndet ska vara minst fem meter vid en leding
om högst 55 kV. Skyddsavstånd från kraftledningen regleras som
bebyggelsefritt i aktuell detaljplan.
Sociala konsekvenser
God bebyggd miljö
Genomförande av planförslaget innebär en förtätning i en central del av
Södra Sandby med närhet till kollektivtrafik och skola vilket bedöms som
god hushållning av mark och vatten. Påverkan på omgivningen innefattar
förändrade utblickar. För att få ett mer varierat bostadsutbud i Södra Sandby
gällande storlekar och upplåtelseform, medger planen en tätare bebyggelse
med större inslag av små lägenheter med förslag till andra upplåtelseformer
än äganderätt. Därmed underlättas en föryngring av orten, samtidigt som de
äldre kan bo kvar. Föryngringen gynnar inte minst handel samt privat och
offentlig service. Ytterligare sociala aspekter i förslaget är god tillgång till
mötesplatser vid gemensamma entrégårdar och stora grönytor med interna
rörelsestråk.
Tillgång till rekreativ miljö
Tillgången till områden med höga rekreativa värden bedöms förbättras då en
kommunal gång- och cykelkoppling möjliggörs mot Dungen och
Skytteskogen.
Barnperspektivet
Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov och
situation i enlighet med barnkonventionen tagits. Planområdet bedöms som
tryggt med närhet till både skola, idrott, service och rekreationsområde.
Planförslaget ger goda möjligheter att röra sig till fots och med cykel till
närliggande målpunkter för barn. Trafikflödena bedöms som låga och det
finns god tillgänglighet i form av en separat gång- och cykelväg. Det stora
centrala grönområdet erbjuder naturliga lekmöjligheter för barn där även en
lekplats planeras.
Tillgänglighet
Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och
användbarhet för funktionshindrade beaktats. Planförslaget tar bland annat
hänsyn till nivåskillnader, säkerhetsställer tillgänglig parkering och
möjliggör en tillgänglig utemiljö, lekplats och entrégårdar. Hur kraven på
tillgänglighet i 8 kap 4§ (byggnader) och 8 kap 9 § PBL (tomter) i detalj
kommer att tillgodoses avgörs i samband med byggnads- och
markprojekteringen och därmed vid kommande bygglovsprövning.
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