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Detaljplan för Jaktlyckan 1 och del av Jägaren 7 m.fl.
Programsamråd.
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av byggnadsnämnden
upprättat planprogram för rubricerat område.
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till planprogram
som anger förutsättningar för förtätning och förädling inom
området. Ambitionen med planprogramförslaget är att förverkliga de
strategier som anges för området i ÖP 2018 och stärka samt utveckla
stadslivet i området. Programförslaget innehåller bland annat ny
kvartersstruktur med ca 700 nya bostäder, förskola, mobilitetshus,
ombyggnad av gator med fokus på förbättringar för gång- och
cykeltrafiken samt utveckling av Nöbbelövs centrumstråk.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att den påverkan som
planprogramförslaget förutses kunna få är sådan att den inte
förväntas medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som
avses i kap 4 34§ plan- och bygglagen.
Byggnadsnämnden fattade 2019-04-11 ett inriktningsbeslut om
planprogramområdets utbredning. Fastigheten Vallkärratorn 5:75,
som det gavs ett positivt planbesked för 2013, utgick därmed ur
planprogramområdet.
Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden att fatta beslut
om att skicka ut förslaget till planprogram för samråd. Samråd
planeras att ske under februari och mars månad 2020. Efter
samrådet görs eventuella justeringar i planprogrammet innan
byggnadsnämnden fattar beslut om att planprogrammet ska utgöra
underlag för fortsatta detaljplanearbeten inom området.
I samband med samrådsbeslutet föreslås byggnadsnämnden även att
fatta beslut om att avskriva planärendet för Vallkärratorn 5:75.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-29.
Planprogram för östra Nöbbelöv (del av Jaktlyckan 1 och del av
Jägaren 7 m.fl.) 2019-11-29.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

stadsbyggnadskontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2019-11-29

2 (6)
Diarienummer

BN 2019/0339
PÄ 36/2017

Barnets bästa
Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen,
behov och situation i enlighet med barnkonventionen tagits. Gångoch cykeltrafiken prioriteras inom hela området och
trafiksäkerheten utvecklas på befintliga och nya vägar. Nya gång- och
cykelförbindelser gör det lättare att ta sig till närliggande parker och
skolor. Lekmöjligheter föreslås i grön miljö på nya platsbildningar i
området. Bostadsgårdar skyddade från trafik och med ett stort inslag
av grönska kan anläggas med möjlighet till lek för framför allt yngre
barn. En ny förskola möjliggörs inom programområdet. Befintliga
parker föreslås rustas upp och utvecklas för att erbjuda fler
aktiviteter och lekmöjligheter för barn i området.

Ärendet

Orienteringskarta

Tekniska förvaltningen och Lunds kommuns fastighets AB inkom
2019-09-06 med planansökan för fastigheterna Jaktlyckan 1, del av
Nöbbelöv 24:1 samt del av Jägaren 7. Tunisborg AB inkom 2017-0421 med planansökan för fastigheten Vallkärratorn 2:9 med flera.
Syftet med planansökningarna var att pröva möjligheterna att
omvandla och förtäta områdena med bostäder, flerbostadshus med
inslag av radhus och parhus, men även parkeringsanläggningar och
eventuellt lokaler.
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För att bedöma lämpligheten av planansökningarna och studera
områdets utveckling i ett större sammanhang fick
stadsbyggnadskontoret 2018-02-15 i uppdrag av byggnadsnämnden
att ta fram ett planprogram som omfattade ett större område än de
aktuella planansökningarna. Bland annat ingick en del av fastigheten
Vallkärratorn 5:75 som byggnadsnämnden 2013-01-23 fattade
beslut om att ge ett positivt planbesked för gällande utbyggnad med
bostäder. Byggnadsnämnden fattade dock ett inriktningsbeslut
2019-04-11 om att fastigheten Vallkärratorn 5:75 skulle utgå ur
planprogramområdet. Planprogramområdets slutliga utbredning
framgår av kartan nedan.

Avgränsning av planprogramområdet.

Syftet med planprogrammet är ange förutsättningar för förtätning
och förädling för att skapa en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur
inom området som helhet. Byggnadsnämnden föreslås fatta beslut
om att skicka ut planprogrammet för samråd. Samråd planeras att
ske under februari och mars månad 2020. I samband med
samrådsbeslutet föreslås byggnadsnämnden även att fatta beslut om
att avskriva planärendet för Vallkärratorn 5:75, planärendet det gavs
ett positivt planbesked för 2013. Efter programsamrådet och efter
att eventuella justeringar gjorts i planprogrammet kommer
byggnadsnämnden att fatta beslut om att planprogrammet ska
utgöra underlag för fortsatta detaljplanearbeten inom området.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att den påverkan som
planprogramförslaget förutses kunna få är sådan att den inte
förväntas medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som
avses i kap 4 34§ plan- och bygglagen.
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Planprogrammets innehåll
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till planprogram
som anger förutsättningar för förtätning och förädling inom området
som helhet. Ambitionen med planprogramförslaget är att förverkliga
de strategier som anges för området i ÖP 2018 och stärka samt
utveckla stadslivet i området.

Karta från Lunds översiktsplan 2018. Röd linje visar stadsutvecklingsstråk.
Rödprickade ytor visar stråk och ytor för stadsliv.

Sammanfattningsvis innehåller programförslaget:









Ny kvartersstruktur med ca 700 nya bostäder i flerfamiljshus,
radhus och parhus.
Förskola med 4-6 avdelningar.
3-5 nya mobilitetshus.
Ombyggnad/nybyggnad av Kävlingevägen, Nöbbelövsvägen
och andra gator med fokus på förbättringar för gång- och
cykeltrafiken.
Förädling av nya och befintliga ”gröna” platsbildningar.
Utveckling av Nöbbelövs centrumstråk, bland annat med ny
torgbildning.
Ny gång- och cykeltunnel under Södra stambanan.
Tillvaratagande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Bilderna nedan visar den stadsbyggnadsidé och den illustration som
presenteras i planprogrammet. Den redovisade
bebyggelsestrukturen är inte färdigstuderad utan utgör ett sätt att
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illustrera i vilken riktning området föreslås utvecklas. Studierna av
kvarter, byggnader, platser och så vidare kommer att fördjupas och
vidareutvecklas i samband med kommande detaljplanearbeten.

Stadsbyggnadsidé från planprogrammet.

Illustration av programförslaget.
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Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Byggnadsnämnden föreslås besluta
att
att

skicka ut program till detaljplan för Jaktlyckan 1 och del av
Jägaren 7 m.fl. för samråd.
avskriva planärendet för Vallkärratorn 5:75, PÄ21/2012.

Ole Kasimir
planchef

Beslut expedieras till:
Enligt sändlista

Henrik Nilsson
planarkitekt

