GRUNDKARTAN UPPRÄTTAD 2019-09-17
Jonas Andréasson
Stadsingenjör

Fastighetsredovisningen aktuell 2019-09-17
Koordinatsystem: Sweref 99 13 30
Höjdsystem: RH 2000
GRUNDKARTEBETECKNINGAR
områdesgräns
kvartersgräns
fastighetsgräns med gränspunkt
Il llERS-ADcll
traktnamn med register],
nummer för fastighet
kvartersnamn med registernummer för fastighet
registernummer på tomt
traktgräns
traktgräns
registrerad gemensamhetsanläggning
registrerad samfällighet
servitut
samma fastighet på ömse sidor om linjen
byggnad karterad efter huslivet
I>< I ==i
byggnad karterad efter takkanten
l><I I
skärmtak resp trappa

V
IV

IV
IV

IV

VI

V

VI
I

av
rin

ni
ng

IV

Förskolegård

,----,
''
''
i.

III-VI

\

'

1'\1-,\~'

I

XIII
XIII

.t

n

+

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

IV

Bild 1 - Garage och lagerbyggnad från 1924
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k - karaktärsdrag och värden som ska tas
tillvara vid renovering, underhåll m. m. av
befintlig byggnad.
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Fasad: Puts i ljus kulör.
Tak: Takpannor i rött lertegel,
takfallsfönster i gjutjärn, lanternin i röd
plåt med lameller, öppningsbara lufter
och fast spröjs.
Lastintag med trälucka och lastbalk.
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Bild 2 - Kontorsbyggnad från 1915
k - karaktärsdrag och värden som ska tas
tillvara vid renovering, underhåll m. m. av
befintlig byggnad.
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Fasad: Puts i ljus kulör.
Tak: Fibercementplatta i facettmönster
alternativt svart papp på trekantslist.
Fönster: Täckmålade träfönster med
sidohängda öppningsbara lufter.
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Bild 3 - F.d. Petroleumlagrets kontor 1911
k - karaktärsdrag och värden som ska tas
tillvara vid renovering, underhåll m. m. av
befintlig byggnad.
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Fasad: Rött tegel..
Tak: Rött enkupigt tegel.
Fönster: Täckmålade träfönster med
sidohängda öppningsbara lufter i
korspost.
Lastintag och takkupor.

' . \.

;~,-•"':~\

Bild 4 - Verkstadsbyggnad från 1963
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PLANKARTA

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

Egenskapsbestämmelser för allmän platsmark

Användningsgräns

plantering

Gatuplantering ska finnas.

Egenskapsgräns

n1

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

Användningsgräns med utfartsförbud
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Detaljplanegräns med utfartsförbud

Användning av allmänna platser
GATA

Trafik mellan områden.

TORG

Torg.

GC-VÄG

Egenskapsbestämmelser för utformning av kvartersmark
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Takvåning motsvarande 60 procent av översta våningens
byggnadsyta får uppföras utöver angivet våningsantal.

Nya byggnader ska placeras med fasader huvudsakligen i
linje med markerad egenskapsgräns eller
användningsgräns mot gata och torg.
De karaktärsdrag och värden som angivits vid fasadfotona
för respektive byggnad ska tas tillvara vid renovering,
underhåll m. m. av befintlig byggnad.
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Byggnaden får inte rivas.

f1

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

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

f2

Underjordiskt garage får uppföras.

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

f3

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

Högsta byggnadshöjd i meter mot gata.

f4

40

50

100 m

FÖRKLARINGAR

0
0

Befintligt träd

IV

Våningsantal

Nytt träd

~

[::]

ill

Entré

>
Befintliga byggnader

>

Infart parkeringsgarage

Entré ska finnas mot platsbildning.

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

Aktivitetsytor

Nya byggnader
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Multisportplan
Markparkering
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Gång- och cykeltrafik. Enstaka fordonstrafik tillåten.
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Fasad: Blåmålade betongelement mot
gata. Smal stående träpanel mot gård.
Fönster: Horisontella fönsterband.
Tak: Flacka pappklädda sadeltak med
bitvis kraftigt utskjutande takfot.
Skorsten med brunaktigt hårdbränt tegel i
radialform placerad i portgång.
Öppen portgång.
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PARK

Gång- och cykeltrafik. Enstaka fordonstrafik tillåten.

Användning av kvartersmark

Högsta totalhöjd i meter

f5

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

Största taklutning i grader mot gata.

u

Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska
ledningar.

g

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning.

avrinning

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

BC1

Bostäder med möjlighet till centrumverksamhet i plan 1.

R1B

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

III-VI

Antal våningar, alla ska vara representerade.

R1SB

Kulturverksamhet, skola och bostäder.

e1 0000

R2

Idrottsändamål.

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

IV

e2 000
R2B

R2BC

Idrottsändamål och bostäder. Huvudsakligen
idrottsändamål i bottenvåningen.
Idrottsändamål, bostäder och centrumverksamhet.
Huvudsakligen idrottsändamål och centrumverksamhet i
bottenvåningen.

SB
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Skola och bostäder. I plan 1 och 2 i huvudsak skola.
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Skola och kulturverksamhet.
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Högsta antal våningar.

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

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

idrottsplan

Idrottsplan ska finnas.

n2

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

v1

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

n3

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

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

m

v2

v3

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

Skola, centrumverksamhet och bostäder.

Takvåning motsvarande 60 procent av översta våningens
Centrumverksamhet och bostäder. I bottenvåningen

n1

Orienteringskarta över Lund

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

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Utökat förfarande

Detaljplan för Råbykungen
och Stenkrossen
i Lund, Lunds kommun

LUNDS

dBA ekvivalent ljudnivå erhålls vid fasad.

KOMMUN

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Sanering av förorenad mark ska utföras innan startbesked för uppförande av nya
byggnader eller ianspråktagande av befintliga byggnader för nytt ändamål ges.
2019-10-04

Upprättad

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

Antagen av

KF

Genomförandetid

Laga kraft

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

Genomförandetiden går ut
Samrådshandling
Granskningshandling
Antagandehandling
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Henrik Nilsson
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Detaljplan för Råbykungen och Stenkrossen i Lund,
Lunds kommun
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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
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att förtäta kvarteren
Råbykungen och Stenkrossen med bostäder, förskola och kulturverksamhet,
samt med kompletterande centrumverksamheter.
Planförslaget innefattar:
 Ca 270-325 nya bostäder.
 Möjlighet till kulturverksamhet i befintliga och delvis i nya byggnader i
kvarteret Stenkrossen.
 En ny förskola med 8 avdelningar (ca 2100 m2) med tillhörande friyta på
ca 4000 - 4 100 m2.
 Den befintliga idrottsverksamheten med sin idrottshall på ca 2 300 m2.
 Möjlighet till centrumlokaler.
 Bevarande av fyra byggnader som är av kulturhistoriskt värde.
 Ett nytt park-/torgrum på ca 5000 m2 innehållandes bl.a. multisportplan i
anslutning till Hardebergaspåret.
 Säkerställande av Hardebergaspåret som gång- och cykelstråk.
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 § plan- och bygglagen.
PLANDATA
Planområdets area: Ca 44 000 kvm
Antal/BTA bostäder: Ca 270-325 (beräknat på 100 kvm BTA per lägenhet)
Torg/Parkmark: Ca 5000 kvm

Avvägning mellan motstående intressen
Planförslaget innebär förtätning i en central del av Lunds stad. Förtätning av
staden i en sammanhållen och resurseffektiv bebyggelsestruktur där
jordbruksmarken så långt som möjligt bevaras är en central strategi för hur
Lunds kommun ska växa.
Stadsbyggnadskontoret menar att den föreslagna bebyggelsestrukturen och
de föreslagna våningsantalen/byggnadshöjderna innebär en rimlig
sammanvägning mellan allmänna och enskilda intressen och en rimlig
anpassning till omgivningen.
Stadsbyggnadskontorets bedömning är att planförslagets påverkan på
omgivningen i form av t.ex. skugga, insyn och trafikalstring är rimlig i en
stad av Lunds storlek och karaktär.
Handlingar
Till detaljplanen finns följande handlingar:
 Plankarta med planbestämmelser och illustration
 Planbeskrivning (denna handling)
 Granskningsutlåtande
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Övriga handlingar som ligger till grund för förslaget (tillgängliga på
Stadsbyggnadskontoret):
Hardebergaspåret – aktivitetsstråk och entré till staden – PM av Park- och
naturkontoret.
Trädvitalitetsanalys (Alias Arborist 2017-10-04).
Naturvärdesinventering (Naturcentrum 2017-11-01).
Översiktlig geoteknisk utredning (Geoexperten AB 2017-12-19).
Miljöteknisk markundersökning (Miljöfirman Konsult Sverige AB 2018-1211).
Radonmätning (Radonanalys – GJAB 2018-01-16).
Utlåtande angående kulturvärden i kvarteren Stenkrossen i Lund
(stadsantikvarien 2013-09-19).
Dagvattenutredning (VA SYD 2017-12-19).
Skyfallsmodellering Råbykungen och Stenkrossen (ÅF Infrastructure AB
2019-02-28)
Föroreningsberäkningar – kontroll av hur föroreningsbelastningen
förändras för recipienten Höje å (ÅF Infrastructure AB 2019-01-21)
Trafikbullerutredning (Ramböll 2018-12-14).
Meddelande om resultat från arkeologisk utredning (Länsstyrelsen 2018-1023)
Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.
Utökat förfarande tillämpas då förslaget till detaljplan bedöms vara av
betydande intresse för allmänheten eftersom det innehåller bl.a. förskola,
idrottshall, kulturverksamhet och ett större park- och torgrum i anslutning
till Hardebergaspåret.
Förändringar från samrådshandling till granskningshandling är markerade
med streck i kanten planbeskrivningen.
Medverkande
Planarkitekt: Henrik Nilsson
Biträdande planhandläggare: Mariette Johnsen och Daniel Wasden
Planchef/Biträdande planchef: Ole Kasimir/Maria Milton
Trafikplanerare: Viktor Nilsson
Landskapsarkitekt: Maria Borisson Lindvall och Emmi Sundén
Gatuingenjör: Anna Karlsson
Stadsantikvarie: Henrik Borg
Visualiserare: Benjamin Walfridzon Eriksson
Lantmätare: Kristin Håkansson
Exploateringsingenjör: Johanna Blixt och Maria Linge
VA-ingenjör: Martin Schjånberg
Renhållning: Ingela Holmgren Holm
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Plansökande
Tekniska förvaltningen och Serviceförvaltningen
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
Enligt ÖPL-2010 är förtätning en viktig strategi för utvecklingen av staden
för att hushålla med den goda jorden. Förtätning ska framförallt ske i
strategiska lägen.
Detaljplaner
För området gäller detaljplaner L62, L204, L215 och L516.
Genomförandetiden har gått ut för samtliga detaljplaner.
Planprogram

Program till detaljplan
för Råbykungen och Stenkrossen

~ 0 t t l 1 0l l.f.UI

Framsida planprogram samt konceptbild ”stadsbyggnadsgrepp” från
planprogrammet.

Planprogram, upprättat 2011-03-07, finns för området.
Den stadsbyggnadsidé för området som angavs i planprogrammet lyder:
”Området ska upplevas som en självklar del av stadskärnan. Kvarteren ska
slutas ut mot de omgivande gatorna och tillföra stadsliv åt gaturummen.
Områdets inre ska vara grönskande och upplevas som småskaligt. En
blandning av verksamheter och funktioner ska ge området ett rikt stadsliv
över hela dygnet. Samutnyttjande av områdets ytor är därmed en given
förutsättning. Området ska gestaltas med stor hänsyn till områdets befintliga
värden, dess placering i staden samt omgivningens förutsättningar.
Områdets kulturhistoriska och gröna värden ska tas tillvara. En närpark i
området ska vara mötesplats för hela stadsdelen. Hardebergaspåret ska
fungera som livsnerv/puls för gång- och cykeltrafiken genom området.
Området kan brytas upp av nya mindre stråk i nordsydlig riktning. Trafik
genom området bör ske huvudsakligen på de gåendes villkor.”
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Bevaringsprogram
Flera av de befintliga byggnaderna i kvarteret Stenkrossen redovisas som
kulturhistoriskt intressanta i bevaringsprogrammet ”Lund utanför vallarna
del II. Miljön beskrivs även i den del av kulturmiljöprogrammet som heter
Industrimiljöer i Lund 2007.
Byggnaderna utgör sådana särskilt värdefulla byggnader som avses i 8 kap
13 § PBL, d v s byggnader som är särskilt värdefulla från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett
bebyggelseområde av denna karaktär. Byggnaderna beskrivs närmare i
avsnittet om kulturmiljö.
Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet
Hardebergaspåret beskrivs som ett viktigt grönstråk för Lunds invånare i
Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet för Lunds kommun. I programmet
påpekas vikten av att ge spåret skydd med hjälp av detaljplan och att en
långsiktlig strategi för spårets utformning utarbetas. Hardebergaspåret
beskrivs som ett stråk med lummiga träd- och buskridåer på ömse sidor med
öppningar som ger utsikt och med spåranknutna anläggningar och små
parker längs dess sträckning. Den parkbristanalys som redovisas i
programmet visar att planområdet saknar tillgång till såväl små som stora
parkytor.
Hardebergaspåret

Aktivitetstråket Hardebergaspåret, material framtaget av park- och
naturavdelningen.

Hardebergaspåret, som är en central del av stadsutvecklingen i Lund, utgör
ett 10 km långt sammanhängande aktivitetsstråk, från Högevallsbadet i
Stadsparken till Södra Sandby. Längs spåret finns flera målpunkter för
träning/motion, kultur och natur.
Dagvatten
Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram en dagvattenplan
för Lunds kommun antagen av kommunfullmäktige 2018-03-22.
I stort sett allt dagvatten i Lunds kommun rinner till Höje å och Kävlingeån
via dagvattenledningar, diken och små vattendrag. Enligt Vattenmyndig8 (90)
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hetens beslut om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för ytvatten
har Höje å dålig 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 Höje å.
Plandata och markägoförhållanden

Orienteringskarta med planområdet utritat

Planområdet omfattar fastigheterna Råbykungen 2, Råbykungen 3,
Stenkrossen 2, samt del av gatufastigheterna Innerstaden 2:1, Lilla Råby
18:38, och Galgevången 2:1.
Samtliga fastigheter ägs av kommunen, förutom fastigheten Råbykungen 2
som är i privat ägo.
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Befintlig stadsbild och markanvändning

Markanvändningskarta
1. F.d. verkstadsbyggnad (Kulturverkstaden Stenkrossen)
2. F.d. garagebyggnad
3. F.d. kontorsbyggnad
4. F.d. kontorsbyggnad
5. Förrådsbyggnad
6. Löparbana och hoppgrop
7. EOS-hallen (idrottshall)
8. Fotbollsplan
9. Förskola (tillfälliga paviljonger)
10. Meriten (gatukök)
11. Markparkering

I kvarteret Stenkrossen ligger de lokaler som gymnasieskolan Spyken Södra
tidigare inackorderades i och som sedan ett par år tillbaka innehåller
kulturverkstaden Stenkrossen. Kvarteret innehåller ett flertal byggnader som
legat i området under en längre tid. Flera av dem är kulturhistoriskt
värdefulla. Huvudbyggnaden är en f.d. verkstadsbyggnad i två våningar med
avskalad men genomarbetad estetik (1). Dess speciella karaktär skapas av de
stora sammanhängande fönsterpartierna ihop med den blå fasadfärgen och
den enkla och långsträckta takfoten. Byggnaden ligger indragen från såväl
Kastanjegatan som Hyllegränd och det är de vackra alléerna i kvarterslinjen
som dominerar dessa gaturum. Längs Hyllegränds nordsydliga sträckning
ligger en långsträckt f.d. garagebyggnad i 1,5 plan (2). Byggnaden döljs från
gatan av en hög häck. Övriga byggnader i kvarteret utgörs av två gamla
kontorsbyggnader, en i 1,5 plan (3) och en i 2 plan (4), samt en långsträckt
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envånings förrådsbyggnad i plåt (5). Petroleum ABs f.d. kontorsbyggnad
(kontorsbyggnaden i 2 plan) används idag som föreningslokal. De mindre
verkstads- och kontorsbyggnaderna i norra delen står delvis tomma.
Samtliga byggnader ligger inne på tomten och saknar kontakt med de
omgivande gaturummen. Området har få entréer och är tydligt avgränsat
mot omgivningen.
Tidigare fanns också paviljonger för förskoleverksamhet i kvarterets
nordöstra del. Paviljongerna är nu rivna. Den f.d. förskoletomten innehåller
idag en löparbana och en hoppgrop (6) som används av gymnasieskolan
Spyken. I övrigt står tomten tom.
I den sydöstra delen av kvarteret Råbykungen ligger EOS-hallen (7), som
ägs och används av basketföreningen EOS. Idrottshallen och den
intilliggande fotbollsplanen (8) används också av skolor och andra
föreningar. EOS-hallen ligger långt indragen från omgivande gator och har
sin huvudentré inåt området mot norr. Från omgivande gaturum upplevs
byggnaden som sluten och introvert. Norr om EOS-hallen längs Arkivgatan
finns tillfälliga paviljonger för förskoleverksamhet (9). Dessa uppfördes då
förskolan i kvarteret Stenkrossen behövde ersättningslokaler.
I östra delen av kvarteret ligger gatuköket Meriten (10) som utgörs av en
envåningsbyggnad med platt tak. Byggnaden ligger i anslutning till
Kastanjegatan men vänder sig huvudsakligen mot sin egen parkering i
söder. Öster om Meriten ligger en markparkering (11) som drivs av Lunds
Kommuns Parkering AB.
Även denna del av planområdet har få entréer och är tydligt avgränsad mot
omgivningen.
Allén mot Södra vägen är kvarterets huvudsakliga bidrag till detta gaturum.
Tvärs igenom området löper aktivitetsstråket Hardebergaspåret (11) som är
flitigt trafikerat av gående och cyklister. Spåret har en grön inramning med
bl.a. ett par stora pampiga ekar som syns på långt håll.
Historik
Kvarteret Råbykungen
Kvarteret ingick i de marker som tillhörde fastigheten Lilla Råby 9.
Fastigheten ägdes 1816-64 av åboen Bengt Jönsson, och det var han som
kallades ”Råbykungen”. Vid ett arvskifte delades Lilla Råby och ett
markområde omfattande bl.a. nuvarande kvarteret Råbykungen tillföll
fanjunkare N A Sjölin. Vid Arkivgatan uppförde Sjölin ett hus åt sig själv
medan resten av marken arrenderades ut till jordbruk.
När staden förvärvade den södra delen av kvarteret 1953 anlades här ett
upplag åt gatukontoret. 1970 köpte staden resterande del av kvarteret och
upplät, i samband med detta, mark för ett gatukök vid Arkivgatan. När EOShallen, ritad av Karl Koistinen, uppfördes i början av 1990-talet flyttades
gatuköket till nuvarande position. I samband med detta anlades
fotbollsplanen och löparbanorna i kvarteret.
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Kvarteret Stenkrossen
Även kvarteret Stenkrossen var förr en del av Lilla Råby 9. Staden köpte
merparten av kvarteret i två omgångar 1907 och 1916. Hit förlades stadens
materialgård, d.v.s. stadens upplag av grus, gatsten m.m.
Med början 1915 uppfördes ett flertal byggnader kopplade till denna
verksamhet. De första byggnaderna ritades av stadsarkitekt A B Jakobsson
och gavs en enhetlig utformning med ljusa, spritputsade fasader. Under
1930-och 1940-talet uppfördes bl.a. en cyanvätekammare för den viktiga
bekämpningen av vägglöss (kallad skäkteknäppen) och ett reservvattenverk
efter ritningar av dåvarande stadsarkitekten John Anchert. 1963 uppfördes
den stora verkstadsbyggnaden åt gatukontoret efter ritningar av Karl
Koistinen och Bernt Nyberg. När gatukontoret flyttade sin verksamhet 1983
användes denna byggnad av bl.a. kommunens ungdomsarbetslag. 1988 revs
flera av de äldre byggnaderna i kvarteret för att lämna plats åt provisoriska
daghemspaviljonger. Dessa paviljonger stod kvar till för ett par år sedan och
användes av förskolan Arken. Verkstadsbyggnaden och de kvarvarande
äldre byggnaderna användes under lång tid av gymnasieskolan Spyken.
Sedan ett par års tid bedrivs här kulturverksamhet i regi av kultur- och
fritidsförvaltningen.
I kvarterets sydöstra hörn ingår en del av en tomt som tidigare hette
Petroleumupplaget. Den köptes 1909 av Sydsvenska Petroleum AB som där
uppförde en affärs- och bostadsbyggnad samt en lagerbyggnad. Tomten,
som idag klyvs av Kastanjegatan, köptes av staden 1937. Det f.d.
bostadshuset tillhör nu kvarteret Stenkrossen.
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Kulturmiljö
Kulturhistorisk intressant bebyggelse
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Utdrag ur Lunds bevaringsprogram som visar kulturhistoriskt värdefulla miljöer i
och i anslutning till planområdet.

Flera av byggnaderna i kvarteret har ett kulturhistoriskt värde. De beskrivs
bl.a. i Lunds bevaringsprogram ”Lund utanför vallarna del II”. Miljön
behandlas även i två delar av kulturmiljöprogrammet, ”Industrimiljöer i
Lund” samt ”Kommunaltekniska verk”.
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Kontorsbyggnad, byggnadsår: 1915, arkitekt: A B Jakobsson (3 markanvändningskarta). Spritputsad byggnad i villastil, kalkad vitgul.
Sadeltak med röda eternitplattor. Åt nordväst ett något lägre parti med
valmat tak. Den höga skorstenen tillkom 1937 när en panncentral inreddes i
källaren. En del äldre, grönmålade fönster- och dörrsnickerier. Även
interiört en del äldre snickerier. I huset fanns kontor, förråd och
samlingsrum för arbetarna.

Garage och lagerhus, byggnadsår: 1924, arkitekt; John Anchert (2 –
markanvändningskarta). Spritputsad länga, kalkad vitgul, med tegelklätt
sadeltak. Falsteglet ligger på öppen läkt utan råspont. Slätputsade hörn med
liten list upptill. Mitt på östfasaden en frontespis med hisslucka. På gavlarna
14 (90)
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garageportar. Även på östra långsidan fanns tidigare ett parti med fem
garageportar som till större delen har satts igen. På taket en
ventilationsskorsten i trä till den utsug som fanns över motorvältarnas
platser. Ursprungliga, smårutade, grönmålade fönster. En större takkupa
tillkom 1950 när en matsal inreddes på vinden.

Petroleumupplaget, byggnadsår: 1911(4 – markanvändningskarta).
Kvadratisk byggnad i rött maskinslaget tegel. Tegelklätt sadeltak. Murad
gesims och antydda fönsterbänkar. Åt syd och väst mindre frontespiser, den
västra med en hisslucka som bryter gesimsen. Symmetriskt placerade
fönster, högre på bottenvåningen, varav ett har spröjsningen kvar. Äldre
snickerier, målade grönblå. På bottenvåningen fanns ett rum för
affärsrörelse och två magasinsrum och på övervåningen fanns en
tvårumslägenhet.
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Verkstadsbyggnad, byggnadsår:1963, arkitekt: Karl Koistinen och Bernt
Nyberg (1 – markanvändningskarta). L-formad byggnad med ändpartierna i
två och mittpartiet i en våning. Gatufasader i blåmålade betongelement,
medan större delen av gårdsfasaden är klädd med smal stående panel, som
är rödmålad. Gångjärnen som visar att stora partier är öppningsbara syns i
panelen. Horisontella fönsterband är placerade i panelen, både i fasta partier
och i öppningsbara.
Flackt pappklätt sadeltak med bitvis kraftigt utskjutande takfot. Horisontella
fönsterband. Ombyggnader är genomförda 1995.
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Miljön är utpekad i kulturmiljöprogrammet som kulturhistoriskt intressant
som industrihistorisk miljö men har även arkitektoniska kvalitéer genom
gestaltningen och byggnadstekniska värden genom konstruktionen med
siporexelement.
I miljön ingår även en elnätstation i gult tegel som beskrivs i
Kulturmiljöprogrammet kommunaltekniska verk. Byggnaden är dock inte
utpekad som kulturhistoriskt värdefull där.
De kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna innehåller föroreningar och kan
komma att behöva saneras i samband med att de tas i anspråk för nytt
ändamål.
Arkeologi

Kartbild som visar kända fornlämningar (skuggat) i anslutning till planområdet.

En liten del av kvarteret Stenkrossens nordvästra hörna berörs av känd
fornlämning i form av bytomt/gårdstomt.
Länsstyrelsen har genomfört en arkeologisk utredning inom fastigheterna
Stenkrossen 2 samt Råbykungen 2 och 3. I samband med denna kunde äldre
lager fläckvis konstateras, liksom ett flertal äldre diken och ett fåtal stoplhål.
Sammantaget bedöms inte lämningarna som så omfattande att det motiverar
fortsatta arkeologiska insatser. Länsstyrelsens bedömning är att inga
ytterligare arkeologiska insatser är nödvändiga inom planområdet.
För de delar av området som påverkas av känd fornlämning krävs tillstånd
från länsstyrelsen för alla markingrepp.
Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten i övriga delar av
området ska dessa, i enlighet med 2 kap 10§ kulturminneslagen, omedelbart
avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
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Service
Kommersiell service
I sydöstra delen av området ligger gatuköket Meriten.
Allmän service
Inom planområdet finns EOS-hallen, med intilliggande fotbollsplan och
friidrottsanläggning. Hallen och idrottsytorna används för
idrottsundervisning av gymnasieskolan Spyken och av Vegaskolan. Hallen
används dessutom för fritidsverksamhet och som tränings- och tävlingsarena
för basketklubben EOS. Fotbollsplanen nyttjas som parkering i samband
med större evenemang i hallen.
I området finns också förskolan Arken som huserar sex avdelningar i
tillfälliga lokaler inom planområdet samt kulturverkstaden Stenkrossen.
Trafik
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Trafik inom och kring planområdet.
Blåstreckat – Gatu-/markparkering.
Gulstreckat – Hardebergaspårets gång- och cykelväg.
Rödstreckat – Gator med separata gång- och cykelvägar. På övriga gator sker cykling i
blandtrafik.
Röd punkt – Busshållplats.
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Biltrafik
Planområdet är omgivet av gator. Södra vägen ingår i huvudgatunätet och
utgör en del av den mellersta ringen i Lund. Södra vägen har
hastighetsgränsen 40 km/h. I ett snitt söder om planområdet har vägen en
trafikmängd på 8900/dygn. Kastajegatan har hastighetsbegränsningen 40
km/h. I ett snitt nordväst om planområdet har
vägen en trafikmängd på 2200 fordon/dygn. Arkivgatan har
hastighetsbegränsningen 40 km/h. I ett snitt öster om planområdet har vägen
en trafikmängd på 1900 fordon/dygn. Hyllegränd och Gylleholmsgatan har
hastighetsbegränsningen 30 km/h. Uppgifter om trafikmängd saknas.
Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelnätet till, från och genom området är väl utbyggt.
Dubbelriktad gång- och cykelväg genom planområdet finns på
Hardebergaspåret. Enkelriktade gång- och cykelvägar finns i
anslutning till planområdet längs Södra vägen och Arkivgatan.
Längs övriga vägar finns separata gångvägar. Cykling sker där i blandtrafik.
Kollektivtrafik
Längs Kastanjegatan finns hållplatser för stadsbuss (linje 5) som kopplar
ihop området med stadens centraler för kollektivtrafik. Det är 300-400 meter
gångavstånd till de regionala busslinjerna på Södra Esplanaden.
Parkering
Gatuparkering finns längs Hyllegränd, Gylleholmsgatan och Arkivgatan.
Nordost om idrottshallen finns ca 10 parkeringsplatser med infart från
Arkivgatan. Samlad markparkering som drivs av Lunds kommuns parkering
AB finns öster om gatuköket Meriten. Befintlig fotbollsplan nyttjas för
parkering i samband med evenemang i idrottshallen.
Natur
Topografi
Planområdet lutar generellt från norr till söder samt i södra delen även från
väster till öster. Högsta markhöjderna ligger på ca +30,0 meter över havet
och finns i nordost. Lägsta markhöjderna ligger på ca +27 meter över havet
och finns i sydost.
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Natur, park och vegetation

Värdefull grönska i området
1. Rad med lönnar
2. Rad med lönnar
3. Rad med hästkastanjer
4. Ekar, oxlar m.m.
5. Rad med lindar

Kvarteren Råbykungen och Stenkrossen ligger i anslutning till den täta
staden. Idag har området en uppvuxen vacker grönska, framför allt genom
de, för staden Lund, unika gatuträden men också genom vegetationen vid
den f.d. förskolan (nu riven) och längs Hardebergaspåret.
I samband med planarbetet har en trädvitalitetsanalys (Alias Arborist 201710-04) samt en naturvärdesinventering (Naturcentrum 2017-11-01)
genomförts inom planområdet.
Längs Gylleholmsgatan och Hyllegränd finns en rad med lönnar i
fastighetsgränsen som ger gaturummen en vacker karaktär (1 och 2). Träden
bedöms i det stora ha en medelgod till god vitalitet.
Hästkastanjerna vid kulturverkstaden Stenkrossen bildar en tung volym i
gaturummet (3). Detta skapar en mycket speciell karaktär längs denna del av
Kastanjegatan. Hästkastanjerna är av måttlig vitalitet till medel. Några träd är
av god vitalitet och något har dålig vitalitet.
På den f.d. förskoletomten finns flera stora fristående träd, främst ekar och
oxlar (4). Dessa träd innebär en fantastisk uppvuxen miljö med
parkkaraktär. Det mervärde som en uppvuxen närmiljö ger och den
betydelse som träden har för klimatet har stor betydelse för närområdet.
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Ekbeståndet är i stort välmående och har god eller mycket god vitalitet.
Oxlarna är på tillbakagång och deras vitalitet är medel eller sämre.
Hardebergaspåret är en viktig grön länk genom staden (4). Dess historiska
förankring och dess funktion som länk vidare till övrig grön struktur är
mycket betydelsefull.
Lindallén längs Södra vägen ger det stora gaturummet en välbehövlig grön
inramning (5).
I samband med naturvärdesinventeringen identifierades sex
naturvärdesobjekt inom området (klass 2-4, där klass 1 har högst
naturvärde). Sex naturvårdsarter påträffades, utspridda inom samtliga
naturvärdesobjekt.

Identifierade naturvärdesobjekt och noterade naturvårdsarter inom planområdet.
Framtaget av Naturcentrum.

Inom området påträffades ett antal biologiskt särskilt värdefulla träd, tre
lönnar vid Hyllegränd och Gylleholmsgatan samt en oxel och en tysklönn
längs Hardebergaspåret.
Alleérna i området är biotopsskyddade.
Geotekniska förhållanden
En översiktlig geoteknisk utredning över området har genomförts av
Geoexperten AB 2017-12-19.
Jordlagren utgörs överst av 0,9-2,35 meter fyllningsjord bestående av 0,20,5 meter överbyggnadsmaterial (asfalt, bärlager, grus) följt av omrörd
fyllningsjord med varierande matjord, grus, sand och lermorän med inslag
av tegel, kol och trä.
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Karta som visar borrpunkter i området i samband med den översiktliga
geotekniska utredningen. Framtagen av Geoexperten AB.

I borrpunkt 3 och 5 underlagras fyllningen av gyttja på djup 2,35-2,6 meters
djup respektive gyttjig lermorän på 2,2-2,9 meters djup. Den organiska
jorden i borrpunkt 3 och 5 samt fyllningen i de övriga punkterna underlagras
av naturlig lermorän med sandskikt till mer än 5,0 meters djup. I borrpunkt
7 överlagras lermoränen av grusig sand och sand med 1,0 meters tjocklek.
I borrpunkt 6 underlagras lermoränen av sand och sedimentär lera från ca
3,6-5,8 meters djup. Lermoränen följs av sandig lermorän (nordostmorän).
Vattenytor påträffades huvudsakligen på 1,2-2,45 meters djup.
Förekommande fyllning är inhomogen och okontrollerad, innehåller bitvis
organiskt material samt har skiftande lagringstäthet. Detta medför risk för
ojämna sättningsrörelser vid belastning. Även i den organiska jorden i
borrpunkt 3 och 5 kommer sättningar att uppträda vid belastning.
Vid grundläggning måste såväl fyllning som organisk jord utskiftas mot
kontrollerat material.
För övrigt har de förekommande naturliga jordlagren övervägande
gynnsamma bärighets- och sättningsegenskaper.
Förekommande lermorän har hög kapillär stighöjd och starkt fukthållande
förmåga.
Möjligheterna för infiltration/perkolation av dagvatten är begränsade
beroende på lermoränens täta sammansättning (k-värde ≤10-8 m/sek).
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Markföroreningar

"'Yl!" - -'\
GYLLEHOLM

Analysresut ta t,
Punkterna är markerade efter högsta
uppmät t a halt i undersökningspunkten.

Markering för vatten,
b<tassas som påverkat

Markering för jord,

6Ktassas som förorenat

Tidigare undersökningar har utfört s av
nedanstående.
Id för dessa punkter har mar kerats med
pr efix

«) Uppfyller KM
Q Ktassas som HKM

e Ktassas som IFA

Punkter från tidigare undersökningar är
ej inmätta så lägena är ungefärliga
Endast punkter med på visad förorening
är inrit ade.

WSP 2010
MF M1l jöf1rman 2013

DGE 2014

Karta som visar borrpunkter i området samt analysresultat beträffande jord- och
vattenprover (innan justering efter platsspecifika riktvärden, se vidare under
avsnittet om konsekvenser).
KM – Riktvärde för känslig markanvändning (t.ex. bostäder och förskola)
MKM – Riktvärde för mindre känslig markanvändning (t.ex. kontor och industri)
IFA – Icke-farligt avfall, halter som ligger över MKM men under riktvärdet för
farligt avfall (FA)

Miljötekniska markundersökningar för fastigheterna inom planområdet har
genomförts. Den senast genomförda Miljötekniska markundersökningen är
genomförd 2018-12-11 av Miljöfirman Konsult Sverige AB och
sammanfattar markföroreningssituationen inom hela planområdet enligt
följande:
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”Vid utförda undersökningar har koppar, zink, PAH med hög molekylvikt
och aromater >C10-C16 påvisats i halter över riktvärdet för mindre känslig
mark.
Ett flertal föroreningar av metaller, främst kvicksilver och bly, oljekolväten,
PAH och pesticider finns i halter över riktvärdet för känslig mark. Eftersom
området utgörs av fyllnadsmassor kan föroreningar finnas diffust i
fyllnadsjorden.
En oljeförorening har påträffats i tre punkter, vilket tyder på en större
utbredning, norr och öster om ”Petroleumhuset” på Stenkrossen 2.
Den naturliga orörda jorden av lermorän, sand och lera bedöms generellt
sett ej vara förorenad, förutom i de punkter där oljekolväten trängt ned i den
naturliga jorden.
I nordöstra delen av området verkar bitvis den översta halvmetern bestå av
nyare fyllning som bedöms uppfylla riktvärdena för känslig
markanvändning.
Grundvattnet i tre punkter bedöms som påverkat. Halterna är över
holländska riktvärdet för target value avseende barium, molybden och
vanadin. Halterna är långt under intervention value (om halterna är över
detta värde bör en åtgärd vidtas). Halterna är även under
SGU:s bagrundshalter för vanadan. Därmed bedöms grundvattnet ej som
förorenat avseende metaller. För barium och molybden saknas
bakgrundshalt.
I tidigare undersökningar har oljekolväten noterats i grundvattnet i läge för
oljeföroreningen vid ”Petroleumhuset” (WSP, 2010).
Samtliga prov av asfalt uppfyller Länsstyrelsens riktvärde 70 ppm som
summahalt avseende PAH-16 vilket medför att asfalten kan återanvändas i
ny asfalt utan restriktioner.”
Riskbedömningen angående föroreningssituationen i området som helhet
bedöms enligt följande:
”Största risken för området i stort är långtidseffekter för hälsa där 48
påträffade halter är över gällande riktvärden. I andra hand kommer skydd av
markmiljö där 39 halter är över gällande riktvärden.
Ämnena och därmed riskerna finns blandade och utspridda över hela
området.
Då föroreningarna ej förekommer enskilda utan att det oftast påträffats flera
olika förorenande ämnen i samma jordprov är det svårt att särskilja de olika
ytorna inom fastigheterna. Ska man kunna särskilja något område så är det
oljeföroreningen vid Petroleumhuset där den största risken främst är skydd
av markmiljö. Samtidigt har marken varit påverkad under relativt lång tid,
ca 100 år. Detta innebär att markekosystemet troligen har anpassats till den
rådande situationen. Men även föroreningar av metaller och PAH är
påträffade inom detta delområde, vilket medför att även andra risker
föreligger.
Människor som kommer att utföra markarbete inom området kan exponeras
av förekommande föroreningar vilket kan vara en risk vid hudkontakt,
inandning av damm och ångor samt oralt intag av förorenad jord.
Vid framtida markarbete kan felaktig hantering medföra att påvisade
föroreningar sprids inom fastigheten eller till andra fastigheter.
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Nu provtaget grundvattnet bedöms ej som förorenat. Tidigare har
oljeförorenat grundvatten påvisats (WSP, 2010).
I jorden runt skyddsvärda träd har halter av bly, zink, PAH med medelhög
och hög molekylvikt påträffats i halter över riktvärdet för känslig
markanvändning. I många fall endast marginellt över riktvärdena.
För bly och PAH med medelhög och hög molekylvikt är långtidseffekter för
hälsan begränsande. För bly är det främst intag av jord som är styrande. För
PAH med medelhög molekylvikt det främst inandning av ånga och för PAH
med hög molekylvikt är det främst intag av växter. Det är inte särskilt troligt
att någon kommer att ha ett intag av jord under en längre tid från dessa
ställen. Även intag av dricksvatten och intag av växter är föga troligt då
inget dricksvattenuttag eller odling av växter för föda förekommer under
träden.
Så länge ingen byggnad ska uppföras på marken under träden är risken för
inandning av ångor från marken marginell.
För zink och DDD, DDE och DDT är skydd av markmiljö begränsande men
då marken varit påverkad under relativt lång tid har markekosystemet
troligen anpassats till den rådande situationen.”
Sanering av förorenad mark i området har genomförts för den del som i
nuläget innehåller tillfälliga förskolepaviljonger och förskolegård.
Markradon
Enligt genomförd radonmätning (av Radonanalys – GJAB 2018-01-16)
utför planområdet normalriskmark (Normalriskmark 10-50 kBq/m3 och
högriskmark >50 kBq/m3.) Detta innebär att det behövs radonskyddat
byggande vid nybyggnation.
Luftföroreningar
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 bedöms inte förändra
nivåerna för befintlig bebyggelse.
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Teknisk försörjning
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Kartbild som visar VA-ledningar samt ledningar för fjärrvärme/fjärrkyla i och i
anslutning till planområdet.

Ledningsnät för dagvatten, vatten och spillvatten, energiförsörjning och
kommunikation är i huvudsak placerat i gatorna som omgärdar planområdet.
Kraftringen är ledningshavare för fjärrvärmeledningarna.
Genom planområdet i anslutning till Hardebergaspåret löper en
spillvattenledning som inte längre är i bruk samt en elledning.
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PLANFÖRSLAG
Planens syfte
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att förtäta kvarteren
Råbykungen och Stenkrossen med bostäder, förskola och kulturverksamhet,
samt med kompletterande centrumverksamheter.
Planförslaget innefattar:
 Ca 270-325 nya bostäder.
 Möjlighet till kulturverksamhet i befintliga och delvis i nya byggnader i
kvarteret Stenkrossen.
 En ny förskola med 8 avdelningar (ca 2100 m2) med tillhörande friyta på
ca 4000 - 4 100 m2.
 Den befintliga idrottsverksamheten med sin idrottshall på ca 2 300 m2.
 Möjlighet till centrumlokaler.
 Bevarande av fyra byggnader som är av kulturhistoriskt värde.
 Ett nytt park-/torgrum på ca 5000 m2 innehållandes bl.a. multisportplan i
anslutning till Hardebergaspåret.
 Säkerställande av Hardebergaspåret som gång- och cykelstråk.
Övergripande
karaktär och disposition
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Huvudidén med den föreslagna strukturen är att förlägga ett större
offentligt park- och torgrum (1) i områdets sydvästra del på båda sidor om
Hardebergaspåret. Till det offentliga park- och torgrummet kopplas
samtliga större utåtriktade verksamheter i området dvs.
kulturverksamheten Stenkrossen (2), förskola (3) samt
idrottsverksamheten i EOS-hallen (4). Rummets storlek, ca 5000 m2
möjliggör bl.a. uppförandet av en multisportplan i området.
Placeringen av förskolan i anslutning till kulturverksamheten i Stenkrossen
gör det möjligt att vidareutveckla den befintliga innergårdsmiljön. Ovanpå
förskolan placeras bostäder i en högre byggnadsvolym (3). Bostädernas
utemiljö placeras på delar av taket på förskolan. Förskolegården förläggs
öster om förskolebyggnaden (5). Delar av den befintliga växtligheten blir
en del av gårdsmiljön.
Norr om EOS-hallen förläggs ett bostadskvarter med bebyggelse i tre till
fem våningar (6). I bottenvåningen på en av byggnaderna placeras en
entréhall till EOS-hallen.
Längs Gylleholmsgatan i områdets nordöstra del föreslås bostäder i
huvudsak fyra våningar mot gatan (7).
Längs Södra vägen föreslås bostäder i fyra till sex våningar (8).
Parkering förläggs i underjordiska parkeringsgarage i respektive kvarter
samt i markplan direkt öster om EOS-hallen (9).

Modellbild med föreslagen struktur från sydväst.

Förslaget möjliggör ett bevarande av samtliga kulturhistoriskt värdefulla
byggnader i området. Skulle det dock i framtiden bli aktuellt med en
rivning av den f.d. verkstadsbyggnaden (som idag innehåller
kulturverkstaden Stenkrossen) möjliggör planförslaget att det på dess plats
kan uppföras antingen nya kulturlokaler eller bostadshus i fyra våningar.
Planområdet är placerat i direkt anslutning till Lunds stadskärna, varför
typiska karaktärsdrag från stadskärnan utgör viktiga grundstenar i
planförslaget. Planförslaget ger förutsättningar för variation av
byggnadstyper, bostadstyper och funktioner. Detta ökar förutsättningar för
att olika människor vistas i samma kvarter. En variation i byggnadsskala
28 (90)

ANTAGANDEHANDLING
PLANBESKRIVNING
2019-10-04

1281K-P234
PÄ 03/2018

och det stora offentliga rummet i anslutning till Hardebergaspåret skapar en
upplevelserik miljö som ger ett mervärde till stadsdelen.

Modellbild med föreslagen struktur från nordost.

Kvarteren planeras med fasader som har god kontakt mot omgivande gator
och platsbildningar. Bostadshusen mot gatorna föreslås ha genomgående
entréer. Detta ger de boende möjlighet att nå gården utan att behöva ta sig ut
på gatan. Entréer mot gator och offentliga rum ger också förutsättningar för
ett mer upplevelserikt och befolkat stadsrum. Även lokaler för
centrumverksamhet har entréer mot gata eller torg. Korta fasadliv
förespråkas och burspråk och balkonger tillåts på samtliga fasader för att ge
möjlighet till ökade boendekvalitéer och upplevelserika stadsrum.
Grönskan, med ett bevarande av en stor del av de befintliga träden som
stomme, utgör en viktig komponent i förslaget. Trädvolymer omsluter
kvarteren och solitärer ges förutsättningar att växa sig stora och vackra i
kvarterens inre.
Gående och cyklister rör sig obehindrat genom området med
Hardebergaspåret som självklar huvudled.
Markanvändning och gestaltning
Kvarter 1 – Bostäder och centrumlokaler
Längs Gylleholmsgatan föreslås ny
bostadsbebyggelse i fyra våningar mot gatan.
Bebyggelsen förses med förgårdsmark på två meter.
Tanken är att denna ska fungera som en grön entrézon till byggnaderna
och förses med växtlighet och viss cykelparkering. För att ge variation i
gaturummet bör bebyggelsen ges korta fasadliv samt förses med burspråk,
balkonger eller liknande.
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Modellbild med kvarteret från nordväst.

I kvarterets västra del föreslås en mindre entréplats i anslutning till den
bevaringsvärda gamla garage- och lagerbyggnaden.
En liknande entréplats förslås i kvarterets östra del i mötet mellan
Gylleholmsgatan, Arkivgatan och Hardebergaspåret.
För att tydliggöra platsernas funktion föreslås den nya bebyggelsen vara
något resligare här samt gestaltas med tydliga entréer mot platserna.
På kvarterets gårdssida, mot förskolegården och det större park- och
torgrummet, föreslås en större skala med möjlighet till byggnadsdelar i sex
våningar.
Då gårdsytorna är relativt små och underbyggda med parkering ska särskild
omsorg ägnas åt att ge dem en grön gestaltning samt förse byggnaderna med
generösa balkonger, takterasser och en god visuell kontakt med de gröna
rummen i söder.
Med planbestämmelser regleras följande i kvarteret:
BC1 – Bostäder med möjlighet till centrumverksamhet i plan 1.
Bostadsändamålet är huvudändamålet för den nytillkommande bebyggelsen.
För att understödja möjligheterna till ett levande stadsliv tillåts dock även
centrumverksamhet i den nedersta våningen. Centrumverksamheten bör i
första hand rikta sig mot de två entréplatserna.
För den befintliga f.d. garage- och lagerbyggnaden innebär
planbestämmelsen att den i sin helhet kan användas för bostadsändamål
eller centrumverksamhet (såsom t.ex. till teater eller för kursändamål).
IV – Högsta antal våningar.
Då byggnaderna inte ansluter till en befintlig kvartersstruktur regleras
byggnaderna huvudsakligen endast med våningsantal och inte exakta
byggnadshöjder.
Våningshöjden per våning med bostadsändamål är ca 2,6-3 meter.
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Bottenvåningar med centrumverksamhet kan komma att göras något
förhöjda och ha en höjd på ca 3,5-4 meter.

– Högsta byggnadshöjd i meter mot gata
För att hålla ner skalan mot Gylleholmsgatan och befintlig bebyggelse
regleras en högsta byggnadshöjd mot gatan.
– Största taklutning i grader mot gata.
För att hålla ner skalan mot Gylleholmsgatan och befintlig bebyggelse
regleras taklutningen mot gata.
e1260 – Största totala byggnadsarea i kvadratmeter för huvudbyggnader,
balkonger ej inräknade. På marken får komplementbyggnader placeras.
Avsikten med ovanstående bestämmelse är att säkerställa att den föreslagna
bebyggelsestrukturen blir i linje med så som den redovisas på
illustrationsplanen utan att styra den exakta placeringen av var de
utstickande byggnadsdelarna mot gården placeras.

1::

– Marken får inte förses med byggnad. Balkonger, burspråk
och skärmtak får skjuta ut över mark.
– På marken får endast komplementbyggnad placeras.
Balkonger och skärmtak får skjuta ut över mark.
Bestämmelserna är avsedda att reglera att huvudbyggnaderna i området
uppförs i enlighet med den bebyggelsestruktur som redovisas på
illustrationen.
f1 – underjordiskt garage får uppföras. Planteringsbart bjälklag ska
uppföras ovan underjordiskt garage.
Planbestämmelsen är avsedd att åstadkomma en hög ambitionsnivå vad
gäller att skapa grönska på gården. Bostadsgården vänder sig mot
förskolegården och tanken är att dessa ska flätas samman
upplevelsemässigt.
f3 - Entré ska finnas mot allmän plats. Bostadsentréerna ska vara
genomgående.
f4 – Entré ska finnas mot platsbildning.
Avsikten är att bebyggelsen ska bidra till en attraktiv och levande stadsmiljö
genom att ha en god kontakt med Gylleholmsgatan och entréplatserna.
g – Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning.
Avsikten med planbestämmelsen är att möjliggöra avstyckning i mindre
fastigheter (t.ex. om de kulturhistoriskt värdefulla småhusen behöver ligga
på egen fastighet i kvarter 1 och 2) och säkerställa att dessa kan nås via
gemensam gångväg.
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u – Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar.
För att säkra eltillförseln i närområdet behöver ledningar dras från den nya
nätstationen till Hyllegränd via den aktuella ytan.
n3 – Träd ska finnas och får endast fällas om det är sjukt eller utgör en
säkerhetsrisk.
Planbestämmelsen är avsedd att säkerställa att särskilt värdefulla
trädindivider bevaras i området. I det fall ett träd är i så dåligt skick att de
måste fällas ska de ersättas med ett nytt träd. Berörda träd inom kvarteret är
lönnen norr om f.d. garage- och lagerbyggnaden, samt en oxel och en ek
längs Hardebergaspåret i kvarterets östra del. Utökad lovplikt för
trädfällning gäller inom aktuellt område.
F.d. garage- och lagerbyggnaden har åsatts rivningsförbud (r) och
varsamhetsbestämmelse (k), se vidare i avsnittet om kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse.
Planbestämmelserna reglerar inte val av material eller färger för den nya
bebyggelsen. Gestaltningen av tillkommande bostadsbebyggelse föreslås
dock ha sin utgångspunkt i den omgivande bebyggelsens tegel- och
putsfasader och färgskala. De enskilda byggnaderna bör ha ett gemensamt
släktskap med varandra men ges en individuell gestaltning för respektive
byggnad.
Föreslagen bebyggelsetäthet (nettoexploateringstal) inom planområdet är ca
1,46. Exploateringstalet är den totala bruttoarean BTA, exklusive garage,
källare och förråd, inom föreslagen kvartersmark samt halva omgivande,
trafikförsörjande gata. Beräknat antal lägenheter inom planområdet är ca 65
st.
Kvarter 2 – Bostäder, förskola och
kulturverksamhet
Planförslaget möjliggör ett bevarande av den stora
f.d. verkstadsbyggnaden vid Kastanjegatan/
Hyllegränd och en fortsatt användning av byggnaden
för kulturverksamhet.
Ambitionen är att byggnaden ska öppnas upp mot omgivningen så att
verksamheten kan synliggöras i de omgivande stadsrummen. Nya entréer
föreslås anordnas mot park- och torgrummet i söder. På förgårdsmarken mot
torget föreslås scen och dylikt anläggas. Tanken är att verksamheten ska
kunna använda sig av torgytan för olika typer av aktiviteter och evenemang
och bidra till ett aktivt stadsliv.
Öster om verkstadsbyggnaden föreslås en högre byggrätt i upp till 13
våningar. De två nedersta våningarna ska innehålla en förskola med 8
avdelningar (ca 2000 kvm). Förskolegården placeras huvudsakligen öster
och söder om byggnaden och kommer att innefatta en stor del av den
befintliga grönskan längs Hardebergaspåret.
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Modellbild med kvarteret från sydväst.

Ovanpå förskolan placeras bostäder. Bostäderna kommer inte att ha en egen
gård utan föreslås ha generösa balkonger samt större gemensamma terrasser
på delar av förskolans tak och även högre upp i byggnaden. Bostäderna får
även tillgång till torg- och parkrummet vilket tillsammans med balkonger
och takterraser bedöms som tillräckligt för att säkerställa kvalitativa ytor för
utomhusvistelse.
Den nya bebyggelsen får tillsammans med verkstadsbyggnaden en
gemensam innergård. Gården ska huvudsakligen användas av
kulturverksamheten men även fungera som entrézon till bostäderna och
förskoleverksamheten samt möjliggöra viss angöringstrafik. En tydlig
koppling mellan Hyllegränd och park- och torgrummet via innegården är
viktig att säkerställa när gårdsmiljön gestaltas. Gestaltningen av innergården
bör ha ett släktskap med gestaltningen av park- och torgrummet.
Mot innegården bör i första hand entréer till kulturverksamheten samt köksoch personalentréer till förskolan förläggas. Entréer till förskolan för barn
och besökare bör i huvudsak förläggas utåt mot torg- och parkrummet
och/eller mot förskolegården.
Utgångspunkten är att den befintliga verkstadsbyggnaden ska bevaras och
användas för kulturverksamhet. I det fall det av någon anledning i framtiden
skulle bli aktuellt med en rivning av den befintliga verkstadsbyggnaden
möjliggör detaljplanen dock att det på dess plats kan uppföras nya
kulturlokaler och bostadshus.
Uppförs bostadshus ska dessa uppföras med fasader i anslutning till
omgivande gator och park- och torgrummet. Bostadshus i fyra våningar
möjliggörs i enlighet med skiss nedan.
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Skisserad bebyggelsestruktur i kvarteret med bostadshus med kulturlokal i
bottenvåning mot torg. Endast aktuellt om det av någon anledning i framtiden
skulle bli aktuellt med en rivning av den befintliga verkstadsbyggnaden.

Den befintliga kontorsbyggnaden i kvarteret föreslås bevaras och skyddas
från rivning. Se vidare under rubriken Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
Byggnaden bedöms lämplig för bostäder, centrumverksamhet eller för
skolverksamhet, då byggnaden ligger i direkt anslutning till föreslagen
förskola.
Med planbestämmelser regleras följande i kvarteret:
SB- Skola och bostäder. I plan 1 och 2 i huvudsak skola.
På så sätt säkras behovet av förskola i detaljplaneförslaget samtidigt som
förtätning av bostäder i centrumnära läge möjliggörs.
SR1 – Skola och kulturverksamhet
Tanken med planbestämmelsen är att möjliggöra att
byggnaden/byggnadsdelen kan användas såväl av förskolan som
kulturverksamheten i området.
R1B – Kulturverksamhet och bostäder. Kulturverksamhet ska finnas i
bottenvåning mot torg.
Utgångspunkten är att den befintliga verkstadsbyggnaden ska bevaras och
användas för kulturverksamhet.
I det fall det av någon anledning i framtiden skulle bli aktuellt med en
rivning av byggnaden möjliggör detaljplanen att det på dess plats kan
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uppföras nya kulturlokaler och bostadshus. Avsikten med bestämmelsen om
att kulturverksamhet ska finnas i bottenvåning mot torg är att även eventuell
framtida bebyggelse ska bidra till ett aktivt stadsliv kring torget.
R1SB – Kulturverksamhet, skola och bostäder
Delar av innergården ska kunna nyttjas av såväl förskoleverksamheten som
kulturverksamheten och bostäderna.
SCB – Skola, centrumverksamhet och bostäder
Tanken med planbestämmelsen är att understödja möjligheterna till ett
levande stadsliv samtidigt som flera användningsalternativ av den befintliga
f.d. kontorsbyggnaden erbjuds.
IV – Högsta antal våningar.
Då byggnaderna inte direkt ansluter till en befintlig kvartersstruktur regleras
byggnaderna huvudsakligen endast med våningsantal och inte exakta
byggnadshöjder.
Våningshöjden per våning med bostadsändamål är ca 2,6-3 meter.
Våningshöjderna för förskola och kulturverksamhet är ca 3,5-4 meter.

– Högsta byggnadshöjd i meter mot gata
För att hålla ner skalan mot Hyllegränd och befintlig bebyggelse regleras en
högsta byggnadshöjd mot Hyllegränd.
– Största taklutning i grader mot gata.
För att hålla ner skalan mot Hyllegränd och befintlig bebyggelse regleras
taklutningen mot gata.
e11100 – Största byggnadsarea i kvadratmeter för huvudbyggnad,
balkonger ej inräknade. På marken får komplementbyggnader placeras.
Avsikten med att begränsa byggrätten är att säkerställa att tillräckligt med
friyta kan tillskapas förskolegården utan att exakt styra placeringen och
utbredningen av byggnaden.
e2550- Största totala byggnadsarea i kvadratmeter per våningsplan för
våning III-XII, balkonger ej inräknade.
Avsikten med ovanstående bestämmelse är dels att säkerställa att takterass
kan tillskapas ovanpå förskolan och dels att reglera exploateringsgraden för
bostadshuset.

1::: ...

– Marken får inte förses med byggnad. Balkonger, burspråk
och skärmtak får skjuta ut över mark.
– På marken får endast komplementbyggnader placeras.
Balkonger och skärmtak får skjuta ut över mark.
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Bestämmelserna är avsedda att reglera att huvudbyggnaderna i området
uppförs i enlighet med den bebyggelsestruktur som redovisas på
illustrationen.
f1 – underjordiskt garage får uppföras. Planteringsbart bjälklag ska
uppföras ovan underjordiskt garage.
Planbestämmelsen är avsedd att åstadkomma en hög ambitionsnivå vad
gäller att skapa grönska på en eventuell bostadsgård.
f2 – Underjordiskt garage får uppföras.
Underjordisk parkering möjliggörs under gården.
f3- Entré ska finnas mot allmän plats. Bostadsentréerna ska vara
genomgående.
Avsikten är att bebyggelsen ska bidra till en attraktiv och levande stadsmiljö
genom att ha en god kontakt med omgivande gator och/eller park- och
torgrummet.
p1 – Nya byggnader ska placeras med fasader huvudsakligen i linje med
markerad egenskapsgräns mot gata och torg.
Avsikten är att eventuell ny bebyggelse ska placeras i direkt anslutning de
omgivande stadsrummen på samma sätt som verkstadsbyggnaden är
placerad idag. Av hänsyn till Kastanjeträden längs gatan måste ny
bebyggelse placeras indragen från verkstadsbyggnadens nuvarande
fasadlinje mot gatan.
v1 – Största tillåtna djupmått för ny bostadsbebyggelse är 13 meter.
Utskjutande byggnadsdelar mot gård är tillåtet.
Djupmåttet för eventuell ny bostadsbebyggelse regleras till 13 meter i likhet
med huvuddelen av byggrätterna för övrig bostadsbebyggelse längs gatorna
i området. Utskjutande byggnadsdelar från huvudvolymerna längs gatorna
är möjliga mot gården på samma sätt som i kvarter 1 och 3.
v2– Passage som möjliggör transporttrafik ska anordnas i markplan med en
minsta fri höjd av 4,5 meter.
Avsikten är att säkerställa transportbehovet till bostäderna, förskolan och
kulturverksamheten via läget för den befintliga portiken i den f.d.
verkstadsbyggnaden.
v3– Marken får inte förses med ny byggnad. Skärmtak får skjuta ut över mark.
Av hänsyn till Kastanjeträden längs gatan måste eventuell ny bebyggelse
placeras indragen från verkstadsbyggnadens nuvarande fasadlinje mot
gatan. Tillbyggnad med skärmtak utskjutande från verkstadsbyggnaden
ovan entréer möjliggörs med planbestämmelsen.
v4- Takvåning motsvarande 60 procent av översta våningens byggnadsyta
får uppföras utöver angivet våningsantal.
Avsikten är att skapa förutsättningar för en takterass längst uppe i
byggnaden samt åstadkomma ett varierat uttryck i byggnadens taklandskap.
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g – Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning.
Avsikten är att säkerställa transportbehovet till bostäderna, förskolan och
kulturverksamheten via en gemensam genomfartsyta.
n3 – Träd ska finnas och får endast fällas om det är sjukt eller utgör en
säkerhetsrisk.
Planbestämmelsen är avsedd att säkerställa att särskilt värdefulla
trädindivider bevaras i området. I det fall ett träd är i så dåligt skick att de
måste fällas ska de ersättas med ett nytt träd. Berörda träd inom kvarteret är
främst ekarna och oxlarna längs Hardebergaspåret, samt en äldre skogslönn.
Utökad lovplikt för trädfällning gäller inom aktuellt område.
n2 – Marken ska höjdsättas för att kunna omhänderta 150 m3 vatten vid
skyfall.
avrinning

- Avrinningsstråk. Marken ska höjdsättas så att ytvatten vid
extrema regn avleds från allmän plats till tillfälligt magasin på
kvartersmark (n2). Pilen pekar nedströms i vattnets riktning.
I samband med extrema regn måste en angiven mängd regnvatten fördröjas
på förskolegården, se vidare under avsnittet Teknisk försörjning –
skyfallshantering.
F.d. kontorsbyggnaden har åsatts rivningsförbud (r) och
varsamhetsbestämmelse (k) och f.d. verkstadsbyggnaden har åsatts
varsamhetsbestämmelse (k), se vidare i avsnittet om kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse.
Planbestämmelserna reglerar inte val av material eller färger för den nya
bebyggelsen.
Den höga byggnaden kommer att vara synlig på håll i staden och särskild
omsorg bör ägnas dess gestaltning. Tanken är att byggnaden ska bli en
märkesbyggnad för området med en karaktärsfull utformning och en
utpräglad grön profil.
Gestaltningen av eventuellt tillkommande bostadsbebyggelse föreslås ha sin
utgångspunkt i den omgivande bebyggelsens tegel- och putsfasader och
färgskala. De enskilda byggnaderna bör ha ett gemensamt släktskap med
varandra men ges en individuell gestaltning för respektive byggnad.
För alternativet där den befintliga verkstadsbyggnaden behålls är föreslagen
bebyggelsetäthet (nettoexploateringstal) inom planområdet 0,90.
Exploateringstalet är den totala bruttoarean BTA, exklusive garage, källare
och förråd, inom föreslagen kvartersmark samt halva omgivande,
trafikförsörjande gata. Beräknat antal lägenheter inom planområdet är ca 50
st.
För alternativet där den befintliga verkstadsbyggnaden ersätts med ny
bebyggelse är föreslagen bebyggelsetäthet (nettoexploateringstal) inom
planområdet 1,27. Beräknat antal lägenheter inom planområdet är ca 105 st.
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Kvarter 3 – Bostäder och centrumlokaler
I det sydvästra kvarteret föreslås nya byggrätter för
bostadsbebyggelse längs med Södra vägen.
Våningsantalet varierar mellan fyra och sex våningar.
På kvarterets gårdssida möjliggörs vinkelställda
byggnadsvolymer mot det större park- och torgrummet.
För att ge en varierad och småskalig upplevelse från Södra vägen bör
bebyggelsen ges korta fasadliv samt förses med burspråk, balkonger eller
liknande. Variationen i höjd ger ett mer uppbrutet intryck av bebyggelsen
från kvarterets insida, som annars skulle kunna upplevas som mörk och
massiv.

Modellbild med kvarteret från sydväst.

Bebyggelsen förses med förgårdsmark mot Södra vägen på ca 3,5-4,5 meter.
Tanken är att denna ska fungera som en grön entrézon till byggnaderna och
förses med växtlighet och cykelparkering.
Lokal för centrumverksamhet bör i första hand lokaliseras till det västra
hörnet av kvarteret. Lokalen ska möta gata eller torg, för att bidra till en
levande stadsmiljö.
Då gårdsytorna är relativt små, skuggiga och underbyggda med parkering
bör särskild omsorg ägnas åt att ge dem en grön gestaltning samt förse
byggnaderna med generösa balkonger och takterasser. Det är också viktigt
att skapa en god kontakt mellan bostadsgården och det intilliggande
parkrummet så att de boende upplever parken som ett lättillgängligt
komplement till gårdsmiljön.
Med planbestämmelser regleras följande i kvarteret:
38 (90)

ANTAGANDEHANDLING
PLANBESKRIVNING
2019-10-04

1281K-P234
PÄ 03/2018

BC1 – Bostäder med möjlighet till centrumverksamhet i plan 1.
Bostadsändamålet är huvudändamålet för den nytillkommande bebyggelsen.
För att understödja möjligheterna till ett levande stadsliv tillåts dock även
centrumverksamhet i den nedersta våningen. Tanken är att den i första hand
ska uppföras i områdets västra del.
III-VI – Högsta antal våningar, alla ska vara representerade
Då byggnaderna inte ansluter till en befintlig kvartersstruktur regleras
byggnaderna huvudsakligen endast med våningsantal och inte exakta
byggnadshöjder.
Våningshöjden per våning med bostadsändamål är ca 2,6-3 meter.
Bottenvåningarna med idrottsändamål och centrumverksamhet kan komma
att göras något förhöjda och ha en höjd på ca 3,5-4 meter.
Bestämmelsen är avsedd att åstadkomma en variation i bebyggelsen mot
Södra vägen.
e1370 – Största byggnadsarea i kvadratmeter för huvudbyggnad, balkonger
ej inräknade. På marken får komplementbyggnader placeras.
Avsikten med ovanstående bestämmelse är att säkerställa att den föreslagna
bebyggelsestrukturen blir i linje med så som den redovisas på
illustrationsplanen utan att styra den exakta placeringen av var de
utstickande byggnadsdelarna mot gården placeras.
..
. .. .. .._;_..:_:_
·
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– Marken får inte förses med byggnad. Balkonger, burspråk
och skärmtak får skjuta ut över mark.
– På marken får endast komplementbyggnader placeras.
Balkonger och skärmtak får skjuta ut över mark.
Bestämmelserna är avsedda att reglera att huvudbyggnaderna i området
uppförs i enlighet med den bebyggelsestruktur som redovisas på
illustrationen.
f1 – underjordiskt garage får uppföras. Planteringsbart bjälklag ska
uppföras ovan underjordiskt garage.
Planbestämmelsen är avsedd att åstadkomma en hög ambitionsnivå vad
gäller att skapa grönska på gården.
f3- Entré ska finnas mot allmän plats. Bostadsentréerna ska vara
genomgående.
Avsikten är att bebyggelsen ska bidra till en attraktiv och levande stadsmiljö
genom att ha en god kontakt med Södra vägen och parkrummet.
Störningsskydd regleras i kvarteret med bestämmelse m, se vidare under
rubriken störningsskydd.
Planbestämmelserna reglerar inte val av material eller färger för den nya
bebyggelsen. Gestaltningen av tillkommande bostadsbebyggelse föreslås
dock ha sin utgångspunkt i den närliggande bebyggelsens tegel- och
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putsfasader och färgskala. De enskilda byggnaderna bör ha ett gemensamt
släktskap med varandra men ges en individuell gestaltning för respektive
byggnad.
Föreslagen bebyggelsetäthet (nettoexploateringstal) inom planområdet är ca
1,67. Exploateringstalet är den totala bruttoarean BTA, exklusive garage,
källare och förråd, inom föreslagen kvartersmark samt halva omgivande,
trafikförsörjande gata. Beräknat antal lägenheter inom planområdet är ca 80
st.
Kvarter 4 – Bostäder och idrottshall

... ,.
p ;\

Den befintliga idrottshallen föreslås ligga kvar i det
sydöstra kvarteret och en ny byggrätt placeras
utmed byggnadens södra fasad. På så sätt ges en
möjlighet att annonsera idrottsverksamheten tydligare
mot Södra vägen och skapa entréer mot gatan. Bottenvåningen ska innehålla utåtriktade verksamheter (centrumverksamhet eller
idrottsändamål). Övriga våningar föreslås även kunna innehålla
studentlägenheter eller liknande boendeformer.

•

Modellbild med kvarteret från nordost.

Längs Gylleholmsgatan föreslås ny bostadsbebyggelse i fyra våningar mot
gatan. Bebyggelsen förses med förgårdsmark på två meter. Tanken är att
denna ska fungera som en grön entrézon till byggnaderna och förses med
växtlighet och viss cykelparkering. För att ge variation i gaturummet bör
bebyggelsen ges korta fasadliv samt förses med burspråk, balkonger eller
liknande.
Idrottshallens nuvarande entrébyggnad föreslås ersättas med en ny byggnad
i fyra våningar. Bottenvåningen ska innehålla entré och andra funktioner
kopplade till idrottshallen. Entrén vänds såväl ut mot park- och torgrummet
som den del som vetter mot Arkivgatan. Övriga våningar föreslås innehålla
studentlägenheter eller liknande boendeformer.
Längs park- och torgrummets östra kant föreslås en ny bostadsbyggnad i
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fyra våningar vinkelställd mot men sammanbyggd med entrébyggnaden.
Byggnaden förses med entré mot park- och torgrummet och förgårdsmarken
ska fungera som en grön entrézon till byggnaderna och förses med
växtlighet och viss cykelparkering.
Längs Hardebergaspåret möjliggörs ny bostadsbebyggelse i tre till sex
våningar i en friliggande volym. Förgårdsmarken mot Hardebergaspåret är
även här avsedd att fungera som en grön entrézon till byggnaden ska och
förses med växtlighet och viss cykelparkering.
Byggnaderna samlas kring en gemensam innergård. Då gården underbyggs
med parkering är det viktigt att särskild omsorg ägnas åt att ge gården en
grön gestaltning. Kvarteret ska hantera en höjdskillnad från norr till söder
vilket innebär att gården eventuellt kommer att behöva terasseras och förses
med tillgänglighetsanpassade ramper.
Med planbestämmelser regleras följande i kvarteret:
BC1 – Bostäder med möjlighet till centrumverksamhet i plan 1.
Bostadsändamålet är huvudändamålet för den nytillkommande bebyggelsen.
För att understödja möjligheterna till ett levande stadsliv tillåts dock även
centrumverksamhet i den nedersta våningen.
R2 – Idrottsändamål
Befintlig idrottshall avses ligga kvar i området och kunna byggas till.
R2B – Bostäder och idrottsändamål. Huvudsakligen idrottsändamål i
bottenvåningen.
Förtätning med bostäder möjliggörs ovanpå entrén till idrottshallen. Tanken
är att bostäderna ska utgöras av mindre lägenheter såsom studentbostäder
eller liknande.
R2BC– Idrottsändamål, bostäder och centrumverksamhet. Huvudsakligen
idrottsändamål och centrumverksamhet i bottenvåningen.
För att understödja möjligheterna till ett levande stadsliv möjliggörs
idrottsändamål och centrumverksamhet i byggrätten mot Södra vägen. Även
bostäder möjliggörs ovan bottenvåningen. Tanken är att bostäderna ska
utgöras av mindre lägenheter såsom studentbostäder eller liknande.
IV – Högsta antal våningar.
Då byggnaderna inte ansluter till en befintlig kvartersstruktur regleras
byggnaderna huvudsakligen endast med våningsantal och inte exakta
byggnadshöjder.
Våningshöjden per våning med bostadsändamål är ca 2,6-3 meter.
Våningarna med idrottsändamål och centrumverksamhet kan komma att
göras något förhöjda och ha en höjd på ca 3,5-4 meter.
III-VI – Högsta antal våningar, alla ska vara representerade
Då byggnaderna inte ansluter till en befintlig kvartersstruktur regleras
byggnaderna huvudsakligen endast med våningsantal och inte exakta
byggnadshöjder.
Våningshöjden per våning med bostadsändamål är ca 2,6-3 meter.
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Bottenvåningarna med idrottsändamål och centrumverksamhet kan komma
att göras något förhöjda och ha en höjd på ca 3,5-4 meter.
Bestämmelsen gäller för den friliggande volymen och är avsedd att
åstadkomma en varierad byggnad som i delar kan göras högre än omgivande
byggnader. De lägre delarna bör placeras närmast intilliggande
bostadsbyggnader.

– Högsta byggnadshöjd i meter mot gata
För att hålla ner skalan mot Arkivgatan och befintlig bebyggelse regleras en
högsta byggnadshöjd mot gatan.
– Högsta totalhöjd i meter
Totalhöjden regleras för idrottshallen och de möjliga utbyggnaderna i direkt
anslutning till idrottshallen.
– Största taklutning i grader mot gata.
För att hålla ner skalan mot Arkivgatan och befintlig bebyggelse regleras
taklutningen mot gata.
e1320 – Största byggnadsarea i kvadratmeter för huvudbyggnad, balkonger
ej inräknade. På marken får komplementbyggnader placeras.
Avsikten med ovanstående bestämmelse är att säkerställa att den föreslagna
bebyggelsestrukturen blir i linje med så som den redovisas på
illustrationsplanen utan att styra exakt var byggnaden placeras.
1: .... · · ·

:1

– Marken får inte förses med byggnad. Balkonger, burspråk
och skärmtak får skjuta ut över mark.
– På marken får endast komplementbyggnad placeras.
Balkonger och skärmtak får skjuta ut över mark.
Bestämmelserna är avsedda att reglera att huvudbyggnaderna i området
uppförs i enlighet med den bebyggelsestruktur som redovisas på
illustrationen.
f1 – underjordiskt garage får uppföras. Planteringsbart bjälklag ska
uppföras ovan underjordiskt garage.
Planbestämmelsen är avsedd att åstadkomma en hög ambitionsnivå vad
gäller att skapa grönska på gården.
f2 – underjordiskt garage får uppföras.
Underjordisk parkering möjliggörs under den planerade markparkeringen
öster om idrottshallen.
f3- Entré ska finnas mot allmän plats. Bostadsentréerna ska vara
genomgående.
f5- Entré ska finnas mot allmän plats. Entréerna ska vara genomgående.
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Avsikten är att bebyggelsen ska bidra till en attraktiv och levande stadsmiljö
genom att ha en god kontakt med omgivande stadsrum.
Störningsskydd regleras i kvarteret med bestämmelse m, se vidare under
rubriken störningsskydd.
Planbestämmelserna reglerar inte val av material eller färger för den nya
bebyggelsen. Gestaltningen av tillkommande bostadsbebyggelse längs
Arkivgatan föreslås dock ha sin utgångspunkt i den omgivande
bebyggelsens tegel- och putsfasader och färgskala. De enskilda byggnaderna
bör ha ett gemensamt släktskap med varandra men ges en individuell
gestaltning för respektive byggnad.
Byggnaden längs Hardebergaspåret föreslås liksom den högre byggnaden i
kvarter 2 utformas som en märkesbyggnad och ges en karaktärsfull och
lekfull gestaltning.
Gestaltningen av byggnaderna som sammanbyggs med idrottshallen måste
ges en utformning som ger en god anpassning till idrottshallens befintliga
arkitektur och ett gott helhetsintryck.
Föreslagen bebyggelsetäthet (nettoexploateringstal) inom planområdet är
1,19. Exploateringstalet är den totala bruttoarean BTA, exklusive garage,
källare och förråd, inom föreslagen kvartersmark samt halva omgivande,
trafikförsörjande gata. Beräknat antal lägenheter inom planområdet är ca 75
st.
Övrig bebyggelse
Den befintliga tvåvåningsbyggnaden i tegel (f.d. Petroleumbolagets
kontorsbyggnad), bedöms som kulturhistoriskt värdefull och förses med
rivningsförbud (r) och varsamhetsbestämmelse (k) se vidare i avsnittet om
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
Byggnaden förses med planbestämmelsen CB – Centrumverksamhet och
bostäder. I bottenvåningen huvudsakligen centrumverksamhet. Tanken med
planbestämmelsen är att understödja möjligheterna till ett levande stadsliv
samtidigt som flera användningsalternativ av byggnaden erbjuds.
Norr om kvarter 4 görs plats för en ny nätstation (E – teknisk anläggning)
med tillgång från Hardebergaspåret. Det är viktigt att omsorg läggs om dess
gestaltning då byggnaden får ett exponerat läge längs spåret.
Byggnadernas våningsantal regleras med planbestämmelse.
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Park- och torgrummet

Modellbild av park- och torgrummet från väster.

Ett större offentligt park- och torgrum föreslås i områdets sydvästra del.
Området delas av aktivitetsstråket Hardebergaspåret i en nordlig del som
kommer att utgöra gatumark, i form av torg (användningsbestämmelsen
TORG), samt en sydlig del som kommer att utgöra parkmark
(användningsbestämmelsen PARK).
Torgdelen ska möjliggöra viss angöringstrafik till angränsande byggnader
samtidigt som den ska kunna fungera som en förlängning av kulturverkstaden
Stenkrossens verksamhet och kunna användas vid publika evenemang som t.ex.
konserter eller liknande. Även den f.d. kontorsbyggnaden föreslås ha en publik
verksamhet som använder sig av torgytan. Markbehandlingen där föreslås därför
utgöras av material som tål ett större slitage såsom t.ex. plattor och målad asfalt.
Parkdelen ska vara fri från biltrafik, med undantag från östra delen där
sällantrafik i form av t.ex. renhållningsfordon ska ha möjlighet att köra.
Markbehandlingen här föreslås få ett större inslag av grönska.
Park- och torgrummet föreslås utformas som en lekfull mötesplats för
spontanidrott och kultur med specialplaner för aktiviteter och streetsporter som
t.ex. streetbasket, klätterlek, utegym och dans. Idrottsoasen i Helsingborg är ett
exempel på en mötesplats som kan fungera som förebild för rummets
utformning.
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Exempel på aktivitetsytor från Idrottsoasen i Helsingborg.

Till parkdelen lokaliseras en större multisportplan som ska kunna användas
såväl till skolidrott (gymnasieskolan Spyken) som av EOS verksamhet och
allmänheten. Multisportplanen planläggs med användningsbestämmelsen
idrottsverksamhet och egenskapsbeteckning idrottsplan. Avsikten med detta är
att möjliggöra bokning av multisportplanen för skolverksamheten under dagtid
de månader på året då det bedrivs utegymnastik. Övrig tid kommer
multisportplanen att vara allmänt tillgänglig som en del av parken.
Park- och torgrummet ska i samband med extrema regn (skyfall) kunna fördröja
vatten. Detta måste beaktas vid höjdsättningen och regleras med
planbestämmelser, se vidare under Teknisk försörjning - skyfallshantering. Av
denna anledning behöver vissa ytor göras nedsänkta, bl.a. multisportplanen. För
denna föreslås att nedsänkningen utnyttjas i gestaltningen och att planen förses
med en sittvänlig läktare längs planens långsidor. För att klara tillgängligheten
till en nedsänkt multisportplan krävs en ramp.
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Multisportpla,n

Typsektion över del av parkrummet med nedsänkt multisportplan försedd med läktare,
från norr till söder.

Entréer till förskolan, EOS-hallen, kulturverkstaden Stenkrossen, anslutande
centrumverksamheter samt kringliggande bostadshus och bostadsgårdar föreslås
vara kopplade till park- och torgrummet. Detta sammantaget med aktiviteterna i
rummet och kontakten med aktivitetsstråket Hardebergaspåret ger goda
förutsättningar för att skapa ett levande stadsrum.
Den levande mötesplats som eftersträvas medför en påverkan på ljudnivån för
de nya bostäderna i området. För att dämpa denna påverkan ska det läggas
omsorg om att hitta material och gestaltningslösningar som fungerar
ljuddämpande för multisportplanen och övriga aktivitetsytor i park- och
torgrummet. Omkringliggande bebyggelse bör också utformas med hänsyn till
ljudmiljön i park- och torgrummet.

Multisportplan på Geijersskolan, Limhamn, där man med markmaterial,
utformning av staket samt inramning med grönska får en ljuddämpande effekt på
bl.a. bollstudsar. Foto taget av park- och naturavdelningen.

Tanken är att hela park- och torgrummet ska ges en sammanhållen
gestaltning. Ambitionen är att innehållet och gestaltningen av rummet ska
spegla de kringliggande verksamheterna och signalera aktivitet/idrott och
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kultur. Även tillfälliga arrangemang (t.ex. Sommarlund) ska kunna
lokaliseras hit. På så sätt ges rummet en tydlig identitet.
Park- och torgrummet föreslås ha ett stort inslag av grönska i form av
bevarade befintliga träd i och kring rummet samt nyplantering av träd.
Hardebergaspåret – det kopplande aktivitetsstråket
Aktivitetsstråket Hardebergaspåret, som är en central del av
stadsutvecklingen i Lund, löper genom området och utgör mittpunkt i det
stora park- och torgrummet. Spåret utgör ett sammanhängande stråk, från
Högevallsbadet i Stadsparken till Södra Sandby.

■

HAROEBERGASPÅRET och anslutande allman
platsmark/p,arl r.om uppltNs som ffl d~I av
stråket

KULTUR/IDROTT . V,,t,ga insotutoontr och
,nä1puri<tor som ligger ldngs str&ket

....

IOICM

,

...

■

SKOlA/FOllSKO!A cw gArdon med r0rdet har

■

HOTELliRESTAURANG

■

BOSTADER med publ i< verksomhet 1
lx,ttoni,wn

■

BERORDA BYGGNADER längs wlket
• r,ya .iler bt~N ga med rry run<t'°"

■

BOSTADER

en put>, \:: funi::tion nar veirli.samN-ten -, it.lngd

STENKROSSEN ' ·

MEJERIET
STADSPARKEN

MAAGaffiOAL

Hardebergaspåret, aktivitetsstråk 10 km från Stadsparken till Södra Sandby.
Material framtaget av Park- och Naturavdelningen.

Som stråk är Hardebergaspåret unikt i Lund i och med att det är så
väletablerat och att det i anslutning till dess sträckning ligger flera viktiga
verksamheter, platser och funktioner med koppling till motion, kultur och
natur. Genom att lyfta och förädla befintliga kvaliteter kan
Hardebergaspåret ytterligare stärkas som aktivitetsstråk vilket kan generera
flera synergieffekter.
Längs sträckan mellan Arkivgatan och Stadsparken ligger flera publika
verksamheter samlade. Tanken är att i samband med pågående
detaljplanearbete lyfta vikten av Hardebergaspåret som stråk och att de
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byggnader och verksamheter som planeras förhåller sig till, och tillsammans
skapar, stråkets rumslighet och karaktär. Denna del av sträckan är även
viktig som en entré till centrala staden.
För att skapa ett sammanhängande stadsrum längs stråket kan man använda
sig av återkommande identitetsskapande element: material, färg, form,
belysning, markbeläggning, etc, som gör att besökaren känner igen sig längs
sträckan och dess olika platser.
Inom planområdet ska stråket ges en karaktärsfull och stadsmässig
gestaltning som skapar tydlighet för rumslighet och riktningar och samtidigt
hänger samman med gestaltningen av park- och torgrummet.
Hardebergaspåret utgör ett huvudcykelstråk och det är således mycket
viktigt med tydlighet i gestaltningen för att undvika konflikter mellan
passerande cyklister och människor som uppehåller sig i park- och
torgrummet. Stråket ska utformas så att gående och cyklister får högsta
prioritet, genom exempelvis cykelöverfarter över Arkivgatan och
Kastanjegatan. Det är av stor vikt att utformningen stödjer ett gott samspel
mellan gående och cyklister samt ger goda och bekväma kopplingar till
angränsande cykelvägnät.

Inspirationsbilder för utvecklingen av Hardebergaspåret. Ovan: Sönders
boulevard, Köpenhamn.
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Inspirationsbilder för utvecklingen av Hardebergaspåret. Ovan: Baana i
Helsingfors. Nedan: Aktivitetsstråket Superkilen, Köpenhamn.

Eventuellt kan sällantrafik i form av t.ex. renhållningsfordon komma att
köra på Hardebergaspårets gång- och cykelväg. Med tanke på den låga
frekvensen (ca 1 ggr/vecka) bedöms detta vara en acceptabel lösning ur
trafiksäkerhetshänseende. Det är dock viktigt att utformningen av spåret
tydligt signalerar att trafikering med bil sker på undantag.

> 2,0m

2,5m

3,5m

Förgårdsmark

Gång
Sopbil

Cykel
gång

Förskolegärd

Hardebergaspåret. Exempelsektion i öst-västlig riktning som visar hur trafiken på
spåret kan organiseras.

Övrig grönska på allmän platsmark
Ambitionen med planförslaget är att kunna bevara så mycket som möjligt av
de befintliga träden i området. De stora befintliga trädraderna längs med
Södra vägen, Kastanjegatan och Hyllegränd föreslås bevaras. Arkivgatan
som idag inte har någon trädplantering föreslås få en ny trädrad på västra
sidan. Södra vägen som idag har en trädrad med lindar föreslås få ytterligare
en trädrad på södra sidan. Lindarna i det sydöstra hörnet föreslås tas bort för
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att ge utrymme för en byggrätt. Kastanjegatans kastanjer föreslås stå kvar.
De träd som är i dålig kondition byts ut.
Längs med Hyllegränd står hamlade lönnar som föreslås finnas kvar och
ligga på gatumark. Längs med Gylleholmsgatan står hamlade lönnar som
inte kan bevaras då ny bebyggelse föreslås uppföras här. En ny trädrad
föreslås istället på gatans norra sida.
De befintliga bevaringsvärda alleérna längs gatorna föreslås tillföras allmän
platsmark för att underlätta deras bevarande.
Grönska på bostadsgårdar
Ambitionen är att området ska vara så grönt som möjligt.
Då bostadsgårdarna underbyggs med parkering krävs att en grön gård
skapas med hjälp av ett planteringsbart bjälklag. Detta regleras med
planbestämmelse.
Bjälklaget kan utformas så att större träd kan utvecklas på gården med hjälp
av lokalt anlagda djupare växtbäddar.
I kvarter 1 skyddas ett antal befintliga träd med planbestämmelsen n3 – Träd
ska finnas och får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk.
Berörda träd är lönnen norr om f.d. garage- och lagerbyggnaden, samt en
oxel och en ek längs Hardebergaspåret i kvarterets östra del. Utökad lovplikt
för trädfällning gäller inom aktuellt område.)
\
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ca 300 mm växtbädd

ca 450 mm växtbädd

ca 650 mm växtbädd

Typsektion för hur planteringsbart gårdsbjälklag kan utformas. På
betongbjälklaget placeras dränerande skikt, fyllning och mellan växtjord. Detta
ger liknande förhållanden som på gårdar utan underliggande betongbjälklag.
Illustration: Material av A.Dahl samhällsplanering AB från Detaljplan för
Vipemöllan 38 m.fl. i Lund.
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Exempel på bostadsgård på planteringsbart bjälklag. Foto: Landskapsgruppen AB. Källa:
Detaljplan för Öresund 4 mm, i Lund.

Förskolegård
En stor del av den bevaringsvärda grönskan längs Hardebergspåret är
placerad på förskolegården. Genom att komplettera den befintliga
växtligheten med nyplantering av träd är det möjligt att skapa en grön
gårdsmiljö. Delar av förskolegården ska göras tillgänglig för kringboende
och allmänhet under tider då gården inte används av verksamheten.
Ett antal ekar och oxlar på förskolegården ges skydd i detaljplan (inom
område betecknat med n3 – Träd ska finnas och får endast fällas om det är
sjukt eller utgör en säkerhetsrisk. Utökad lovplikt för trädfällning gäller
inom aktuellt område.)
De är placerade längs med Hardebergaspåret och möjligen en gång
planterade för att skydda mot gnistor från järnvägen som trafikerades med
ånglok.
Friytan för förskolegården planeras uppgå till ca 4000 - 4100 kvm. För de 8
avdelningar som planeras innebär detta ca 30 kvm per barn. Vid utformning
och planering av förskolans utemiljö ska skriften ”Utemiljö vid förskolor i
Lunds kommun – Råd och riktlinjer” användas för att säkerställa en god
kvalitet och kompensera för den mindre ytan. Viss del av friytan kan
komma att behöva förläggas på tak på huvudbyggnad och på balkong eller
komplementbyggnad 1 våning upp från marknivån.
I samband med extrema regn måste en angiven mängd regnvatten fördröjas
på förskolegården, se vidare under avsnittet Teknisk försörjning –
skyfallshantering.
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Varsamhet och skydd för befintlig bebyggelse
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"~·...zförses
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader som
I

1.
2.
3.
4.

F.d. garage- och lagerbyggnad
F.d. kontorsbyggnad
F.d. kontorsbyggnad (Petroleumlagrets)
F.d. verkstadsbyggnad

Stadsantikvarien har i samband med planarbetet tagit fram ett utlåtande
angående kulturvärden i kvarteren Stenkrossen i Lund. I utlåtandet bedöms
fyra byggnader inom fastigheten Stenkrossen 2 som kulturhistoriskt
värdefulla och föreslås få rivningsförbud och/eller varsamhetsbestämmelser.
Bevarandet av byggnaderna är viktigt inte bara av kulturhistoriska skäl utan
detta ger också en grund för att ge området en egen identitet och en stark
lokal förankring.
Garage- och lagerbyggnaden från 1924 (1) har åsatts rivningsförbud och
varsamhetsbestämmelse. Varsamhetsbestämmelsen innebär att byggnadens
utformning ska bibehållas avseende material och karaktär. Detaljer så som
fönster, lanternin och lastintag är av särskild vikt för byggnadens karaktär
varför de omfattas av varsamhetsbestämmelsen.
Kontorsbyggnaden från 1915 (2) har åsatts rivningsförbud och
varsamhetsbestämmelse. Varsamhetsbestämmelsen innebär att byggnadens
utformning ska bibehållas avseende material och karaktär. Detaljer så som

52 (90)

ANTAGANDEHANDLING
PLANBESKRIVNING
2019-10-04

1281K-P234
PÄ 03/2018

fönster är av särskild vikt för byggnadens karaktär varför de omfattas av
varsamhetsbestämmelsen.
F.d. petroleumlagrets kontorsbyggnad från 1911 (3) har åsatts
rivningsförbud och varsamhetsbestämmelse.
Varsamhetsbestämmelsen innebär att byggnadens utformning ska bibehållas
avseende material och karaktär. Detaljer så som fönster, lastintag och
takkupor är av särskild vikt för byggnadens karaktär varför de omfattas av
varsamhetsbestämmelsen.
Verkstadsbyggnaden från 1963 (4) har åsatts varsamhetsbestämmelser.
Utförande, material och gestaltning som är av särskild vikt för byggnadens
karaktär omfattas av varsamhetsbestämmelserna. Utmärkande karaktärsdrag
som omfattas av varsamhetsbestämmelserna är:
Fasader i blåmålade betongelement, med tydliga indelningar mellan
elementen, gårdsfasadernas utformning med smal stående panel.
Horisontella fönsterband i såväl gatufasad som gårdsfasader. Skorsten
uppförd med brunaktigt hårdbränt tegel i radialform, fri från byggnaden
placerad i portgången men inskuren i det sadeltak som täcker portgången.
Öppen portgång som tillsammans med skorstenen ger spänst åt
gestaltningen och förstärker den historiska funktionen som
verkstadsbyggnad. Flacka pappklädda sadeltak med bitvis kraftigt
utskjutande takfot med för arkitekterna karakteristisk utformning.
Planförslaget innebär att den befintliga portgången måste byggas om för att
möjliggöra transporter. En sådan ombyggnad innebär att takfoten ovan
portgången kan behållas mot gatan medan takfoten ovan portgången måste
justeras mot gården.
Vid fasadfotona på plankartan finns angivet i sin helhet vilka karaktärsdrag
och värden som ska tas tillvara hos de olika byggnaderna.
De kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna innehåller föroreningar och kan
komma att behöva saneras, beroende på vilken användning de kommer att
ha. Eventuell framtida sanering bör ske i samspråk med stadsantikvarien.
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Trafik
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Trafik inom och kring planområdet.
Blåstreckat – Gatu- eller markparkering.
Orangestreckat – Hardebergaspårets gång- och cykelväg.
Rödstreckat – Gator med separata gång- och cykelvägar. På övriga gator sker cykling i
blandtrafik.
Röd punkt – Busshållplats.
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Gång- och cykeltrafik
Området har ett läge i staden som ger direkt tillgång till en väl utbyggd
infrastruktur för gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer. Ambitionen
för området är att dessa trafikslag ska prioriteras före biltrafiken.
Exempel på åtgärder inom området som ger en fysisk struktur som stödjer
gång-, cykel- och kollektivtrafik är:
- Hardebergaspåret är en livfull huvudled i stadens gång- och cykelnät.
Inom planområdet får stråket central plats som länk mellan kvarterets
delar och mellan området och den omgivande staden.
- Hardebergaspårets korsningar med Arkivgatan och Kastanjegatan ska
utformas så att cykelns säkerhet och framkomlighet prioriteras
exempelvis genom cykelöverfarter.
- Säkra och tillgängliga cykelparkeringar för personal, föräldrar och barn
ska anordnas vid förskolan
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Cykelpump och en mindre cykelservicestation kan anordnas i park- och
torgrummet i anslutning till Hardebergaspåret.
Området ges ett gent och sammanhängande gångnät.
Val av belysning och utformning av grönska ska bidra till en högre
trygghetskänsla som understödjer gångtrafiken.
Park- och torgrummet har förutsättningar att bli ett attraktivt och
levande stadsrum huvudsakligen ianspråktaget av fotgängare och
cyklister.
Tillgängligheten för angöringstrafik till förskolan för bilburna föräldrar
begränsas genom att denna hänvisas till omgivande gator.
Omgivande gatusektioner samt torgytan inne i området utformas för att
ge minskade ytor och låga hastigheter för bilar.
Samordning och tidsstyrning av leveranser kan reducera påverkan av
lastbilsleveranser inom området.
Samlad avfallshantering som minskar påverkan från sopbilstrafik
möjliggörs.
Området erbjuder gena och trygga vägar till närliggande busshållplatser.

Kollektivtrafik
Längs Kastanjegatan finns hållplatser för stadsbuss (linje 5) som kopplar
ihop området med stadens centraler för kollektivtrafik. Det är 300-400 meter
gångavstånd till regionala busslinjerna på Södra Esplanaden.
Biltrafik
Biltrafiken hänvisas till det befintliga gatunätet. Inne i området tillåts
angöringstrafik på torgytan söder om Kvarter 2. Transporter med
varuleveranser och liknande till kulturverksamheten, förskolan samt
undantagsvis till bostäderna ovanpå förskolan ska kunna köra en slinga via
torgplatsen, innergården i kvarteret och Hyllegränd. Gestaltningen av dessa
miljöer ska tydligt signalera att transporttrafiken där sker på de gåendes
villkor. Leveranser med lastbilar kräver en fri höjd av minst 4,5 meter vilket
innebär att befintlig portik mot Hyllegränd i verkstadsbyggnaden behöver
byggas om.
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Körslinga för transporter till kvarter 2.

Hardebergaspåret och östra delen av parkområdet kan vara aktuellt för
sällantrafik såsom t.ex. sopfordon en gång/vecka (se vidare under teknisk
försörjning).
I övrigt hålls det inre av området bilfritt.
Nerfarter till garage föreslås ske från Kastanjegatan, Arkivgatan och
Gylleholmsgatan. Infart till markparkering vid idrottshallen föreslås ske från
Arkivgatan.
Utformning av gator
Omgivande gatusektioner byggs om för att förbättra möjligheterna för gångoch cykeltrafikanter samt sänka hastigheterna för bilar.
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Kastanjegatans sektion
Hållplats för busstrafik, korsningar samt in- och utfarter begränsar
möjligheterna till angöring- och parkeringsplatser längs Kastanjegatan. Två
parkeringsplatser föreslås dock i anslutning till den befintliga entrén på
verkstadsbyggnaden. I övrigt föreslås mer utrymme för gångtrafikanter på
gatans östra sida. De befintliga Kastanjeträden läggs till gatumark. Särskild
hänsyn måste tas till träden vid markarbeten och eventuell nybyggnation.
Busshållplatsen föreslås förläggas i direkt anslutning till park- och
torgrummet. Cykling föreslås liksom idag ske i blandtrafik.
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Nya träd föreslås längs Arkivgatans västra sida, där också parkering samt
angöring för buss till idrottshallen föreslås. Gång- och cykeltrafik förläggs
på gatans båda sidor.
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Södra vägens sektion
Södra vägens körbana föreslås smalnas av till 6,5 meter. Nya träd och
parkering föreslås på gatans södra sida. På den norra sidan föreslås
parkering och angöring. De befintliga lindarna läggs till gatumark. Särskild
hänsyn måste tas till lindarna vid markarbeten och nybyggnation. I den östra
delen föreslås lindarna tas bort för att ge plats för ny bebyggelse i anslutning
till idrottshallen. Gång- och cykelvägar placeras liksom idag på respektive
sida om gatan.
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Gylleholmsgatans sektion
Gylleholmsgatan norra sida föreslås förses med trädrad och parkering. På
respektive sida om gatan föreslås gångvägar. Cykling sker som idag i
blandtrafik på gatan.
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Hyllegränds sektion – väst-östlig sträckning
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Hyllegränds sektion – nord-sydlig sträckning
Hyllegränd föreslås få separata parkeringsfickor. På respektive sida om
gatan föreslås gångvägar. Cykling sker som idag i blandtrafik på gatan. De
befintliga lönnarna läggs till gatumark. Särskild hänsyn måste tas till träden
vid markarbeten och eventuell nybyggnation.
Parkering
Gällande parkeringsnorm ska tillämpas. Planförslaget möjliggör en
blandning av funktioner vilket ger utrymme till samnyttjande av
parkeringsplatser för såväl bilparkering som cykelparkering.
Enligt gällande parkeringsnorm kan byggherrar få reducerad norm för
bilparkering under förutsättning att särskilda åtgärder genomförs. 20-30 %
reduktion om byggherren genomför de åtgärder som krävs för åtgärdspaket
bilpool. Och 90-95 % reduktion om byggherren genomför de åtgärder som
krävs för åtgärdspaketet bilfritt boende.
Ambitionen för området som helhet är att arbeta med en reducerad
parkeringsnorm och få ner bilanvändningen genom att bl.a. jobba med
bilpoolslösningar.
Ambitionen med kvarter 2 (med utgångsläget att verkstadsbyggnaden
bevaras) är att åstadkomma ett helt bilfritt kvarter. Ett flertal åtgärder ska
vidtas för att optimera attraktiviteten för cykeltrafiken och på så sätt kunna
minska biltrafiken. Parkeringsåtgärder är ett av de effektivaste verktygen för
att påverka bilanvändningen. Exempel på mobilitetsåtgärder som kan ge en
sänkning av parkeringsnormen och som inblandade byggherrar kan initiera
och driva är:
- Tillgång till bilpool för att minska efterfrågan på egen bil.
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Subventionering av kollektivtrafikkort av byggherrar och
verksamhetsutövare.
Cykelpool med bl.a. lådcyklar och cykelkärra i fastigheten.
Gratis cykelservice.
Attraktiv och lättillgänglig cykelparkering nära entréer.
Subventionering av cykelköp.
Marknadsföring/information av mobilitetslösningar till boende och
anställda.
Intelligenta leveransskåp som t.ex. möjliggör leveranser av mat när som
helst under dygnet.
Gemensam cykelverkstad i huset.
Ett cykelbibliotek av olika typer av cyklar som boende och anställda kan
låna utifrån transportbehov.

Cykelhuset OHboy! i Västra Hamnen i Malmö är ett exempel på ett bilfritt
boende i innerstadmiljö med ett flertal lösningar som kan fungera som
förebild för området som helhet och bebyggelsen i kvarter 2 i synnerhet.

Entré och trapphus utformat med god tillgänglighet för cykel. Hiss med utrymme
för cyklar. Gemensam cykelparkering i rum till höger med entré från gård. Från
cykelhuset Ohboy i Malmö.
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T.v. Trapphus med möjlighet till cykelparkering i direkt anslutning till
lägenhetsentré. T.h. Servicestation för cyklar. Från cykelhuset Ohboy i Malmö.

T.v. Loftgång med möjlighet till cykelparkering direkt anslutning till
lägenhetsentré. T.h. Leveransskåp i trapphus. Från cykelhuset Ohboy i Malmö.

Möjliga parkeringslösningar studeras vidare och det slutgiltiga
parkeringsbehovet fastställs först i samband med bygglovsprövningen. I
samband med planförslaget föreslås följande parkeringslösningar för bil och
cykel inom planområdet:
Cykelparkering:
Kvarter 1
Parkeringsplatser föreslås i anslutning till byggnadernas entréer på
förgårdsmarken mot gatan och de små platsbildningarna. Övriga
parkeringsplatser föreslås lösas i källare eller i bottenvåningarna. Med
lösning i källare ska hiss utformas så att cykel kan tas med.
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Kvarter 2
Ett flertal av ovan nämnda mobilitetslösningar ska användas för att kunna
åstadkomma ett bilfritt kvarter.
För verkstadsbyggnaden kan förgårdsmarken mot Hyllegränd användas för
att lösa cykelparkeringsbehovet.
Cykelparkering till förskolan föreslås på gården dels mot Hyllegränd och
dels mot park- och torgrummet.
Cykelparkering till bostäderna förslås på gården dels mot Hyllegränd och
dels mot park- och torgrummet. En stor del av parkeringsplatserna föreslås
lösas inne i huset. Hiss, trapphus och entré ska utformas för att ge god
tillgänglighet för cyklar.
Kvarter 3
Parkeringsplatser föreslås i anslutning till byggnadernas entréer på den
generösa förgårdsmarken mot Södra vägen. Övriga parkeringsplatser kan
lösas i källare eller i bottenvåningarna. Med lösning i källare ska hiss
utformas så att cykel kan tas med.
Kvarter 4
Parkeringsplatser föreslås i anslutning till byggnadernas entréer på
förgårdsmarken mot gatan, Hardebergaspåret och park- och torgrummet.
Större samlade parkeringsplatser föreslås i anslutning till entréerna till
idrottshallen såväl mot gatan som park- och torgrummet. Övriga
parkeringsplatser föreslås lösas på gården, i källaren eller i
bottenvåningarna. Med lösning i källare ska hiss utformas så att cykel kan
tas med.
Bilparkering:
Kvarter 1
Parkering föreslås huvudsakligen i underjordiskt parkeringsgarage under
byggnader och gård. Infart placeras mot Gylleholmsgatan.
Kvarter 2
På innergården eller på förgårdsmarken mot Hyllegränd krävs plats för 2 st
handikapparkeringsplatser. I övrigt planeras kvarteret bli ett bilfritt kvarter
och uppföras utan parkeringsplatser. Personal till kulturverksamheten
föreslås dagtid kunna samnyttja markparkeringen öster om idrottshallen i
kvarter 4.
I det fall det av någon anledning i framtiden skulle bli aktuellt med en
rivning av den befintliga verkstadsbyggnaden finns möjlighet att uppföra
underjordiskt parkeringsgarage under de nya byggnaderna och innergården.
Infart placeras i så fall från Kastanjegatan eller Hyllegränd.
Kvarter 3
Parkering föreslås huvudsakligen i underjordiskt parkeringsgarage under
byggnader och gård. Infart placeras mot Kastanjegatan.
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Kvarter 4
Parkering föreslås huvudsakligen i underjordiskt parkeringsgarage under
byggnader och gård. Infart placeras mot Arkivgatan.
Öster om idrottshallen föreslås en markparkering. Platserna här är under
kvällstid och helger främst avsedda för besökare till idrottshallen. Under
dagtid på vardagar föreslås parkeringen även kunna nyttjas av personal till
förskolan och kulturverksamheten i verkstadsbyggnaden. Markparkeringen
är även ett bra läge att placera bilpoolsbilar på. Möjlighet ges att
underbygga markparkeringen med underjordiskt parkeringsgarage.
Plats för större bussar att angöra på, t.ex. i samband med evenemang i
hallen,
' föreslås
----::i angöringsficka längs Arkivgatan.
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Ungefärliga lägen för underjordiska parkeringsgarage.

Störningsskydd
Genomförd bullerutredning visar att gällande riktvärden för trafikbuller
överskrids för de bostäder som föreslås mot Södra vägen.
Med planbestämmelse regleras för dessa bostäder att:
”m - I de lägen där bullernivåer överstiger 60 dBA ekvivalent ljudnivå ska
minst hälften av bostadsrummen i en bostad större än 35 kvm ha tillgång till
en sida med bullernivåer som är högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad.
Mindre lägenheter om högst 35 kvm kan byggas där upp till 65 dBA
ekvivalent ljudnivå erhålls vid fasad.”
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Marklov
Inom område betecknat med ”n” gäller, i enlighet med 4 kap 15 § PBL,
utökad lovplikt för trädfällning.
Teknisk försörjning
Energiförsörjning, el, tele och bredband
Föreslagen bebyggelse kan anslutas till befintliga system för värme, el, tele
och bredband. Fjärrvärmenät finns i direkt anslutning till planområdet.
Befintlig nätstation i området kommer att rivas och byggrätt för ny
nätstation ges i områdets östra del i anslutning till Hardebergaspåret. Plats
för elledningar från den nya nätstationen säkras med bestämmelse om uområde (u - marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska
ledningar) söder om kvarter 1.
Vatten-,spillvatten- 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 dagvattnet.
VA SYD har tagit fram en dagvattenutredning 2017-12-19 för det nya
planförslaget. Av denna framgår att kvarteren Stenkrossen och Råbykungen
idag har flertalet servisgrupper som i största möjliga mån bör användas.
Anslutningsmöjligheterna till befintligt VA är goda i samtliga kringliggande
gator utom Södra vägen där man enbart bör nyttja befintliga serviser och
inte upprätta nya.
Den nya bebyggelsen i söder, kräver att befintligt spillvatten utgår och nytt
anläggs. Nytt förslag på kommunalt VA kan ses i bild nedan. Ny
spillvattenledning från Stenkrossen (orange streckad pil i bild nedan) kan
anslutas söderut som den gör idag. Alternativt vänder man flödet och
ansluter till befintligt spillvatten i Hyllegränd.
Dagvatten föreslås anslutas till befintliga nät. Kapaciteten bedöms som god
då den nya bebyggelsen kommer att likna befintlig bebyggelse. Möjligheten
att fördröja vatten i samband med skyfall i park- och torgrummet kommer
också ha en positiv inverkan på belastningen av dagvattennätet.
Gröna gårdar, planteringsbara bjälklag ovan garage, gröna tak och
raingardens föreslås som fördröjningsåtgärder på kvartersmark.
Möjligheterna för infiltration/perkolation av dagvatten är dock begränsade
beroende på lermoränens täta sammansättning i området.
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Förslag på nytt kommunalt VA inom planområdet. Framtaget av VA SYD.

Skyfallshantering
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Översvämningskartering 2016 som visar största översvämningsdjup i olika delar av
området vid ett 100-års regn, innan exploatering.

ÅF Infrastructure AB har gjort en kartläggning av skyfallspåverkan inom
planområdet samt nedströms från planområdet (Skyfallsmodellering
Råbykungen och Stenkrossen 2019-02-05). Kartläggningen visar på vilket
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sätt som skyfall påverkar (hur mycket vatten, var det tar sig fram och var det
samlas) idag och efter exploatering.
Vid normala regn hanteras regnvolymen genom ledning till dagvattenystem
och genom infiltration i mark, Vid extrema regn (skyfall) överskrids
dagvattensystemets kapacitet och markens infiltrationsförmåga och det sker
en avrinning på markytan, vilket i sin tur skapar marköversvämningar. För
att ha möjlighet att hantera detta överskottsvatten utan allvarliga
konsekvenser på bebyggelse m.m. krävs att det finns ytor som kan/får
översvämmas och att vattnet har möjlighet att nå dit.
I ÅF Infrastructures kartläggning har markavrinningsmodellen belastats med
ett så kallat 100-års regn med klimatfaktor 1,3. Det är ett skyfall som
statistiskt har en återkomsttid på 100 år. Klimatfaktorn är en uppräkning
utifrån att skyfall sannolikt kommer att inträffa oftare i framtiden. Ett 100års regn med klimatfaktor 1,3 motsvarar ungefär dagens 200-års regn.
Planområdet lutar mot sydväst och vatten kommer i samband med skyfall att
rinna in i området i huvudsak från norr och nordväst. Idag stannar ca 1150
m3 av vattnet inom planområdet.
För att inte förvärra situationen i samband med skyfall utgår planförslaget
från att åtgärder genomförs inom planområdet så att samma mängd, ca 1150
m3, som idag stannar inom planområdet även stannar inom planområdet
efter exploateringen. För att göra detta krävs att vatten kan ansamlas på i
huvudsak park- och torgytan i områdets mitt samt till viss del på
förskolegården.
På plankartan redovisas hur stor volym vatten (n1 - 1000 m3och n2 – 150 m3)
som ska kunna rymmas i park- och torgrummet samt på förskolegården. På
plankartan redovisas även var avrinning från gata till skyfallsyta ska ske (pil
och texten avrinning). Genomförandet av åtgärderna säkerställs i
bygglovsskedet och i samband med projekteringen av park- och
torgrummet.
Höjdsättningen av park- och torgrummet och förskolegården måste utföras
så att angiven mängd vatten kan samlas inom områdena. Slutlig utformning
av ytorna avgörs i samband med bygglovsskedet och i samband med
projekteringen av park- och torgrummet. I nedanstående planskiss redovisas
en möjlig utformning av park- och torgrummet där erforderlig mängd
skyfallsvatten tas om hand. I förslaget fördröjs ca 350 m3 på torgytan, ca
640 m3 på parkytan samt ca 150 m3 på förskolegården. Höjdsättningen av
området ska anpassas så att vatten inte blir stående invid byggnader.
Särskild omsorg krävs kring höjdsättningen kring idrottshallens västra entré
för att undvika att vatten blir stående i direkt anslutning till den. Då den
befintliga vattenvägen norr om EOS-hallen försvinner och allt vattnet ifrån
det framtida torget istället ska rinna söderut mellan kvarter 3 och 4 behöver
utformningen av detta område göras med hänsyn till att det kommer vara en
skyfallsväg. Vägen bör vara utformad med en lågpunkt i mitten av vägen så
att vattnet rinner så långt från byggnaderna som möjligt. Områdets topografi
och planerade
rinnvägar gör det olämpligt att placera garagenedfart till kvarter 3 från öster.
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Redovisad lösning är framtagen så att den allmänna platsen ska kunna göras
tillgänglighetsanpassad och innebär att multisportplanen nås med en ramp
eller via trappsteg/sittläktare.

Illustration med utritade ytor (mörkt och ljusblått) där det är möjligt att få
fördröjning av skyfall med redovisad utformning av park- och torgrummet. Pilarna
visar var vattnet rinner in och ut i området. Slutlig utformning bestäms först i
samband med att park- och torgrummet projekteras.

Renhållning
Olika alternativ är möjliga för att hantera sophantering och källsortering
inom området.
Underjordiska system för sophantering kan placeras i västra delen av kvarter
2, norra delen av kvarter 2 samt norra delen av kvarter 4 för att ge god
tillgänglighet för samtliga byggnader i området (se kartbild). En sådan
lösning innebär att renhållningsfordon kommer att köra på
Hardebergaspårets gång- och cykelväg (se sektion ovan under
Hardebergaspåret – det kopplande aktivitetsstråket) samt eventuellt i
parkens östra del. Med tanke på den låga frekvensen (ca 1 ggr/vecka)
bedöms detta vara en acceptabel lösning ur trafiksäkerhetshänseende.
Alternativt löses sophantering och källsortering separat i bottenvåningar på
huvudbyggnaderna eller i miljöhus/miljöstationer på gårdarna.
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. 8.
Föreslagna lägen på kvartersmark för underjordiska system för sophantering
(UVS). De föreslagna lägena är inte bindande utan detaljplanen möjliggör även
andra lägen än de föreslagna.

Höjdsättning/topografi
Höjdsättningen kommer att följa områdets befintliga topografi.
Höjdsättningen av byggnaderna och gårdsrummet i kvarter 4 ska hantera en
höjdskillnad från norr till söder vilket innebär att gården kan behöva
terrasseras och förses med mindre ramper.
Höjdsättningen av park- och torgrummet och förskolegården ska anpassas
för att kunna hantera vatten i samband med skyfall.
Räddning
Området ligger inom normal insatstid (10 minuter).
Befintliga brandpostnät behöver kompletteras med ytterligare en brandpost
centralt i området. Förslagsvis placeras den i Södra vägen, i höjd med den
nordsydliga gång- och cykelkopplingen väster om EOS-hallen som ansluter
till Södra vägen. Befintlig ledning i Södra vägen har kapacitet.
Uppställningsplatser för räddningstjänstens fordon ska ordnas så att
avståndet mellan uppställningsplats och byggnadernas angreppspunkter
(vanligtvis entréer) samt brandposter följer Räddningstjänstens anvisningar.
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Om bostäder ska kunna dimensioneras för utrymning med hjälp av
räddningstjänsten krävs tillgänglighet till byggnadens fasader samt
uppställningsplatser för räddningstjänstens höjdfordon eller bärbara stege.
Uppställningsplatser bör utformas i enlighet med Räddningstjänstens
anvisningar. Om uppställningsplatser inte kan utformas enligt
Räddningstjänstens anvisningar krävs att bostäderna dimensioneras för
utrymning utan räddningstjänstens hjälp.
I samband med planarbetet planerades att utrymning ska ske utan
räddningstjänstens hjälp för samtliga nya byggnader inom planområdet.
Planförslaget möjliggör att samtliga byggnaders entréer kan förläggas så att
avstånd från körbar väg (väg, gång- och cykelbana eller torgyta) inte
överstiger 50 meter vilket är i enlighet med Räddningstjänstens anvisningar.
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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.
Tillstånd
Detaljplaneförslaget innebär att biotopskyddade alléer påverkas. En
förutsättning för detaljplanens genomförande är att Lunds kommun erhåller
dispens för biotopskydd från Länsstyrelsen.
Avtal
Markanvisningsavtal är upprättat berörande delar av byggrätterna inom
detaljplaneförslaget till Lunds Kommuns Fastighets AB och Veidekke.
Markanvisningsavtal kommer upprättas även för övriga byggrätter. Lunds
kommun har inte utsett vem som ska tilldelas övriga byggrätter.
På fastigheten Råbykungen 3 är EOS-hallen belägen. Lunds kommun äger
marken där EOS-hallen ligger, men idrottsklubben EOS äger byggnaden.
Det föreligger ett arrendeavtal mellan parterna som nu omförhandlas. Det
nya arrendeavtalet bör undertecknas innan detaljplanen antas.
En förutsättning för detaljplanens genomförande är överlåtelse av
fastigheten Råbykungen 2 till Lunds kommun. Lunds kommun har fört
diskussioner med fastighetsägaren av Råbykungen 2 om ett förvärv, och nått
en överenskommelse.
Tekniska förvaltningen, genom park- och naturavdelningen, kan teckna
avtal med utbildningsförvaltningen angående multisportplanen. Avtalet är
då tänkt att reglera utbildningsförvaltningens möjligheter att hyra ut
multisportplanen till skolverksamhet under specifika tidpunkter.
Tekniska och ekonomiska åtgärder
Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av allmänna
anläggningar
Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar nyanläggs/byggs om:
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Anläggande av nytt park- och torgrum innehållande bl.a. multisportplan.
Ombyggnad och upprustning av Hardebergaspåret.
Anläggande av nya gång- och cykelvägar.
Ombyggnad av samtliga omgivande gator.
Nya ledningar för vatten- och spillvatten, el m.m.
Ombyggnad av spillvattenledning i kvarter 2
Ny nätstation
Ny brandvattenpost i Södra vägen, bekostas av VA-SYD
Rivning av betongkonstruktion vid Hardebergaspåret

Ledningar med tillhörande stationer/anläggningar bekostas av det
ledningsdragande verket genom att byggherrarna betalar den taxa som gäller
vid tidpunkten.
Ledningar som behöver flyttas med anledning av exploateringen bekostas av
Lunds kommun såvida inte annat framgår av tecknade markavtal mellan
Lunds kommun och det ledningsdragandeverket.
Lunds kommun bekostar övriga allmänna anläggningar.
Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av gemensamma
tekniska anläggningar
Planförslaget innebär att följande gemensamma anläggningar nyanläggs/byggs
om:



Ombyggnad av portiken mot Hyllegränd i verkstadslokalen Stenkrossen
Eventuell nybyggnad av underjordiska system för sophantering

Ombyggnaden av portiken bekostas av Lunds kommun.
Inlösen, ersättning
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har
fastighetsägare rätt till ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte
utnyttjas.
Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildning
Mark inom planområdet är utlagd som kvartersmark för bostads-, centrum-,
kultur-, idrott- och skoländamål samt allmän platsmark (gata och park).
Detaljplaneförslaget berör fastigheterna Stenkrossen 2, Råbykungen 2-3,
Lilla Råby 18:38, Innerstaden 2:1 och Galgevången 2:1.
All mark inom Stenkrossen 2, Råbykungen 2 och Råbykungen 3 som utgörs
av allmän gata och park ska överföras till de angränsande kommunägda
fastigheterna Lilla Råby 18:38 och Innerstaden 2:1.
Mark inom Innerstaden 2:1 och Lilla Råby 18:38 som utgörs av
kvartersändamål ska överföras till angränsande fastighet.
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Stenkrossen 2
Från fastigheten frångår mark som i planen är utlagd till allmän platsmark.
Område som frångår Stenkrossen 2, se figur 1 (torg) och 9 (gata) i karta
nedan.
Område som i planen är utlagt till centrumverksamhet och bostäder (figur a
i kartan) behöver styckas av från Stenkrossen 2 och bilda separat fastighet
eftersom de två kvarteren inte kommer att ha något funktionellt samband.
Fastigheten erhåller mark som i detaljplanen är utlagd till skola, bostäder
och centrumverksamhet. Område som tillförs Stenkrossen 2, se figur 2 och
10 i karta nedan. Område som tillförs styckningslotten a, se figur 3 i karta
nedan.
Råbykungen 2
Från fastigheten frångår mark som i planen är utlagd till allmän platsmark.
Område som frångår Råbykungen 3, se figur 4 (gata) i karta nedan.
Råbykungen 3
Från fastigheten frångår mark som i planen är utlagd till allmän platsmark.
Område som frångår Råbykungen 3, se figur 5 (gata), 6 (gata) och 8 (park
och gata) i karta nedan.
Områdena som i planen är utlagda till centrumverksamhet och bostäder
(figur b i kartan) samt idrottsändamål (c i kartan) behöver styckas av från
Råbykungen 3 och bilda separata fastigheter eftersom kvarteren inte
kommer att ha något funktionellt samband.
Fastigheten erhåller mark som i detaljplanen är utlagd till idrotts- och
centrumändamål. Områden som tillförs Råbykungen 3, se figur 7 och 11 i
karta nedan.
Lilla Råby 18:38
Från fastigheten frångår mark som i planen är utlagd till idrotts- och
centrumändamål. Område som frångår Lilla Råby 18:38, se figur 7 i karta
nedan.
Fastigheten erhåller mark som i detaljplanen är utlagd till allmänplatsmark
(gata). Område som tillförs Lilla Råby 18:38, se figur 4 och 6 i karta nedan.
Innerstaden 2:1
Från fastigheten frångår mark som i planen är utlagd till skola-, bostad-, och
centrumändamål. Område som frångår Innerstaden 2:1, se figur 2, 3, 10 och
11 i karta nedan.
Fastigheten erhåller mark som i detaljplanen är utlagd till allmänplatsmark
(torg, gata och park). Område som tillförs Innerstaden 2:1, se figur 1, 5, 8
och 9 i karta nedan.

72 (90)

ANTAGANDEHANDLING
PLANBESKRIVNING
2019-10-04

1281K-P234
PÄ 03/2018

j;

"~----

I '

. .. .. .

;

'
!~ ------ -

'

\_/

Tf0v-cR., sr,

-

--

~--1

~i
,-; ------

B y l 8:3g

Fastighetsbildningskarta

Avstyckning
_J
Ny detaljplan medför att kvarteren Stenkrossen och Råbykungen kan delas
~
in i lämpliga fastigheter/kvarter för skola, bostäder, idrotts-, kultur- och
centrumverksamhet. Möjlighet finns att skapa tomt för område ”E”
(tekniska anläggningar) genom avstyckning från Innerstaden 2:1. Inom
kvarter där bebyggelse med blandad användning tillåts kan
fastighetsbildning ske tredimensionellt.

-----------

Gemensamhetsanläggning
Delar av planområdet tillåts underbyggas med underjordiskt
parkeringsgarage. Om parkeringsgaraget eller andra anläggningar så som
interngatan (inom Stenkrossen 2) ska användas av flera fastigheter
gemensamt kan inrättande av gemensamhetsanläggning prövas.
Ledningsrätt, rättigheter
Ledningsrätten 1281K- 9540:B1351.1 berörs av detaljplaneförslaget. Om
ledningar flyttas ska ledningsrätter omprövas.
Råbykungen 2 och 3 är belastade av avtalsservitutet 12-IM3-40/381.1
Avtalsrättigheter kan förordnas att fortsätta gälla vid fastighetsreglering.
Rättigheten 1281K-9295-C3118.1 (väg) gäller till förmån för Råbykungen 2
och belastar Råbykungen 3. Detaljplaneförslaget medför att rättigheten
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berör byggrätt och markområden med ändamålet allmän platsmark inom
Råbykungen 3. Detaljplaneförslaget medger vidare infart/utfart från
Kastanjegatan till underjordiskt garage som avses uppföras under kvarteret.
Servitutet bör upphävas och det är lämpligt att ägarna till Råbykungen 2 och
3 träffar överenskommelse om upphävande av servitutet innan detaljplanen
antas.
Rätt att framdra allmänna underjordiska ledningar inom planområdet kan
säkerställas med upplåtelse av ledningsrätt inom område betecknat ”u”.
Fastighetsindelningsbestämmelser
Fastighetsindelningsbestämmelser, ursprungligen fastställda som
tomtindelningar med aktnummer 1281K-B844 upphör att gälla inom
planområdet när detaljplanen vinner laga kraft.
Ansökan om fastighetsbildning m m
Det ankommer på Lunds kommun och berörda fastighetsägare att hos
Lantmäterimyndigheten i Lund ansöka om erforderlig fastighetsbildning.
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KONSEKVENSER
Miljökonsekvenser
Miljöbedömning enligt miljöbalken
Stadsbyggnadskontoret bedömer med vägledning av förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 §§
miljöbalken och i 4 kap 34 § PBL. Behovet av miljöhänsyn vid
genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en miljöbedömning
enligt 6 kap miljöbalken.
Program till detaljplan (upprättat 2011-03-07) har upprättats och varit
föremål för samråd. I programmet har en behovsbedömning redovisats och
följande ställningstagande gjorts:
Platsen
Planområdet innehåller en del markföroreningar och måste saneras innan
ny bebyggelse uppförs.
Planen
Genomförande av planförslaget innebär en förtätning med hög
exploateringsgrad i anslutning till stadskärnan vilket ligger i linje med
såväl nationella som regionala och kommunala miljömål. Området avses
anslutas till befintliga tekniska försörjningssystem. Viss
kapacitetsförstärkning och viss ombyggnad av dessa kan komma att krävas.
Påverkan
Genomförande av planförslaget berör närområdet genom ökad
exploatering, vilket innebär såväl negativa som positiva konsekvenser för
boendemiljön.
Bl.a. kommer ljud-, ljus- och trafikmiljön i området att förändras. Som
helhet bedöms dock planförslaget ha en positiv påverkan på stadsbilden och
miljön i området.
Påverkan på yt- och grundvatten måste belysas vidare i det fortsatta
planarbetet.
Motiverat ställningstagande
Genomförande av planförslaget innebär en förändring av framför allt
närområdet som kommer att vara påtaglig. Som helhet bedöms
förändringen vara positiv. Planförslaget innebär en stor exploatering i ett
centrumnära läge vilket är förenligt med kommunala, regionala och
nationella miljömål. Sanering av markföroreningar måste genomföras
innan byggnation påbörjas. Eventuell påverkan på yt- och grundvattnet ska
utredas under planarbetet.
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Miljökvalitetsnormer
Luft
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.
Vatten
Ett genomförande av planförslaget med den tillkommande trafiken anses
inte bidra nämnvärt till ökad föroreningsbelastning. En kontroll av hur
föroreningsbelastningen förändras för recipienten Höje å om detaljplanen
genomförs har gjorts av ÅF Infrastructure AB. Sammanfattningsvis kommer
mängden föroreningar i marken att minska efter saneringen samtidigt som
nederbörden kommer att öka. Mängden metaller som sprids från området i
framtiden bör inte medföra att halterna överskrider de gränsvärden och
klassgränser som finns för vattenförekomsten eftersom de inte överskrids
vid nuvarande situation. Påverkan av näringsämnen på vattenkomsten från
området är marginell, men enkla dagvattenåtgärder för att minska påverkan
kan vara motiverade. Genom att använda gröna tak och minimera
hårdgjorda ytor till fördel för vegetation inom tomtmark kan dagvattnet
fördröjas något.
Skyfall
Konsekvenserna av skyfall har bedömts utifrån antagande om ett 100årsregn med klimatfaktor 1,3 och varaktighet 6 timmar samt med
utgångspunkt från Skyfallsmodellering Råbykungen och Stenkrossen 201902-05.
Delar av park- och torgrummet samt förskolegården översvämmas. Barnen
får under översvämningen en begränsad utemiljö med större krav på närvaro
av vuxna, alternativt kan de inte vistas på gården alls. Parkens användning
blir också begränsad. Gårdar och park avvattnas via dagvattenledning.
Planförslaget är utformat så att samma mängd vatten kan tas om hand inom
planområdet före som efter exploatering.
Föroreningar
Vid extrema regn, med hög återkomsttid, kommer vatten att ansamlas på
planerade skyfallsytor. Ansamling av föroreningar på utpekade skyfallsytor
vid dessa händelser antas vara låg. En så kallad ”first-flush”-effekt förväntas
vilket innebär att majoriteten av föroreningar följer med den första delen av
regnvolymen som hanteras av ledningsnätet. För den senare delen av regnet,
som ställer sig på planerade skyfallsytor, är föroreningskoncentrationen
därmed lägre.
Naturmiljö och biologisk mångfald
Planförslaget innebär en förtätning av området vilket ger en lokal påverkan
på naturmiljön och den biologiska mångfalden. Planförslaget är dock
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utformat med stor hänsyn till den befintliga grönskan inom området.
Alléerna och naturvärdesobjekten längs Kastanjegatan, Hyllegränd,
Hardebergaspåret och Södra vägen kan i stort sett bevaras. Ny grönska
tillkommer på förskolegården och i park- och torgrummet. Allén längs
Gylleholmsgatan försvinner för att ge plats åt ny bebyggelse. De noterade
naturvårdsarter som finns i allén förekommer även i andra delar av området
där befintlig grönska bevaras. Gylleholmsgatan förses med nya träd på dess
norra sida. Även Arkivgatan och Södra vägen förses med nya trädrader.
Sammantaget bedöms området även fortsättningsvis kunna erbjuda en god
naturmiljö och ge utrymme för biologisk mångfald.

Vitt - områden där träd huvudsakligen avses bevaras inom planområdet.
Rött – allé eller del av allé som avses tas bort.
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Detaljplaneförslaget innebär att biotopskyddade alléer påverkas. En
förutsättning för detaljplanens genomförande är att Lunds kommun erhåller
dispens för biotopskydd från Länsstyrelsen.
Mark och grundläggning
En översiktlig geoteknisk utredning över området har genomförts av
Geoexperten AB 2017-12-19. Av denna framgår bl.a:
Vid grundläggning i området måste såväl fyllning som organisk jord
utskiftas mot kontrollerat material. För övrigt har de förekommande
naturliga jordlagren övervägande gynnsamma bärighets- och
sättningsegenskaper.
Grundläggning kan ske på sedvanligt sätt med hel kantförstyvad
bottenplatta, utbredda grundplattor eller längsgående grundsulor i naturligt
lagrad jord och/eller ny kontrollerad fyllning.
Förekommande lermorän har hög kapillär stighöjd och starkt fukthållande
förmåga varför stor omsorg ska iakttas vid utformning av de fuktskyddande
åtgärderna.
Med hänsyn till risk för omgivningspåverkan ska källare utformas som
vattentäta konstruktioner.
Markradon
Området utgör normalriskmark vilket innebär att byggnader ska utföras
radonskyddade.
Föroreningar i mark och byggnader
Enligt genomförda miljötekniska markundersökningar innehåller
planområdet markföroreningar och behöver saneras.
Enligt Naturvårdsverkets terminologi klassas bostäder och skola som
känslig markanvändning. Känslig markanvändning (KM) beskrivs som att
markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning. Alla grupper av
människor kan vistas permanent inom området under en livstid. De flesta
markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas (Naturvårdsverket,
2009).
Kontor, industri och liknande klassas som mindre känslig markanvändning
(MKM). De exponerade vistas inom området under sin yrkesverksamma tid
och barn och äldre vistas inom området tillfälligt. Vegetation kan etableras
och djur tillfälligt vistas inom området. Grundvatten på ett avstånd av ca
200 m och ytvatten skyddas (Naturvårdsverket, 2009).
I utförd undersökning har ytliga föroreningar påvisats i fyllnadsjord. För
dessa har platsspecifika riktvärden beräknats för respektive delområde.
Platsspecifika riktvärden har även beräknats för djupare liggande
föroreningar, under 1,5 m djup.
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Karta som visar delområden för riskbedömning avseende markföroreningar.

En riskbedömning har gjorts för respektive delområde med beaktande av de
platsspecifika riktvärdena enligt följande:
Riskbedömning för Bostäder, område 1-3
Här är det i första hand de boende som är skyddsobjekt och som vistas inom
området dagligen.
Vid beräkning av platsspecifika riktvärden för bostäder har intag av
grundvatten ej beaktats då området kommer att anslutas till det kommunala
vattennätet. Intag av växter odlade inom området har reducerats från 10%
till 1% då planerade trädgårdar är så pass små att mer odling inte anses
rimlig samt att mycket av eventuellt odlade grödor troligtvis kommer att
placeras i pallkragar med ny jord.
I område 1 påträffades framförallt kvicksilver och bly, men även PAH-H
och koppar i fyllningen. Halterna är över riktvärdet för känslig
markanvändning men under riktvärdet för mindre känslig markanvändning.
Flera halter av kvicksilver och bly är under de platsspecifika riktvärdena
dock inte alla. Påträffad halt av PAH-H är under det platsspecifika
riktvärdet.
Område 2 är till största del sanerat 2014. Förorening av barium påträffades i
fyllning i en punkt i sydöstra delen området. För barium är det skydd av
markmiljö som är begränsande och det platsspecifika riktvärdet är samma
som för känslig markanvändning. Påträffad halt är dock under det
hälsoriskbaserade riktvärdet.
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I område 3 påträffades PAH-H i halt över riktvärdet för mindre känslig
markanvändning. Vidare påträffades kvicksilver, PAH-M och PAH-H,
kobolt, krom och nickel i halter över riktvärdet för känslig markanvändning.
Flera halter är över de beräknade platsspecifika riktvärdena.
Riskbedömning för Park och Idrottsplan, område 4
Här vistas människor dagligen utomhus. Ett litet intag av växter från
området har antagits då det delvis är park där eventuellt växter med ätbara
bär etc planteras i framtiden. Då inga byggnader planeras i området tas
inomhusvistelse bort vid beräkning av platsspecifika riktvärden.
I läge för parken har PAH-H, kobolt och nickel påträffats i halter över
riktvärdet för känslig markanvändning. Halterna av PAH-H är i nivå med de
framräknade platsspecifika riktvärdena medan halterna av kobolt och nickel
är över. Halterna av kobolt och nickel är de hälsoriskbaserade riktvärdena.
Riskbedömning för Blandad användning, område 5-8
Dessa områden planeras för kulturverksamhet, centrumverksamhet,
idrottsändamål, skola och bostäder. Då bostäder är tillåtna i samtliga delar
blir det detta som begränsar riktvärdena och samma värden som för
bostadsytorna bör användas. Även skola klassas likt bostäder.
I område 5 påträffades bly, kvicksilver och PAH-H i halter över riktvärdet
för känslig markanvändning men under riktvärdet för mindre känslig
markanvändning. Halterna av kvicksilver och PAH-H är under de
platsspecifika riktvärdena för bostad men halterna av bly är över.
I område 6 har halter av arsenik, bly, koppar, kvicksilver och PAH-M och
PAH-H över riktvärdet för känslig mark påträffats. Vissa av halterna är
under de platsspecifika riktvärdena men inte alla.
I område 7 påträffades alifater, aromater, bly, koppar, kvicksilver, zink och
PAH-M och PAH-H i halter över riktvärdet för känslig mark och vissa
halter även över mindre känslig markanvändning.
I område 8 har inga föroreningar påträffats.
Riskbedömning för Torg, 1,5 m under markytan, område 7
För framtagandet av platsspecifika riktvärden på 1,5 m djup har
exponeringsvägar för intag av jord, hudkontakt med och inandning av damm
från marken och intag av växter tagits bort då jord på detta djup ej är
tillgängligt för dessa exponeringsvägar. Då det är skydd av markmiljö som
är begränsande för riktvärdena ändras de inte med djupet. Påträffade
föroreningar av alifater och aromater uppfyller riktvärdena för de
hälsoriskbaserade riktvärdena.
Är det människor i området som ska skyddas kan föroreningar lämnas kvar
på detta djup. Är det markmiljön man vill skydda får man tänka på att
marken varit påverkad under relativt lång tid, ca 100 år. Detta innebär att
markekosystemet troligen har anpassats till den rådande situationen. Och att
om marken schaktas ur och ersätts med krossmaterial har man inte förbättrat
förutsättningarna för markmiljön. Ska markmiljön ha en chans att
återetablera sig bör området fyllas upp med liknande massor som
omkringliggande mark.
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Slutsatserna av de genomförda undersökningarna är att påträffade
föroreningar inom området, i halter över riktvärdet för känslig mark eller
över platsspecifika riktvärden bör saneras via schaktsanering innan området
exploateras. Då föroreningarna är ytliga anses schaktning vara det mest
kostnadseffektiva sättet att sanera marken.
Av geotekniska skäl behöver all fyllning och organisk jord schaktas ur innan
området är lämpligt för uppförande av nya byggnader och anläggningar.
Större delen av de påträffade föroreningarna finns i fyllningen inom
området och denna jord behöver då ändå schaktas ur av geotekniska skäl.
Efter denna urschaktning är då även merparten av all förorening sanerad.
Påvisad oljeförorening i naturlig jord samt föroreningar under skyddsvärda
träd kvarstår efter schaktningen som behövs avseende de geotekniska
kraven.
Marken runt de skyddsvärda träden utgör inga större risker vilket medför att
en dyr och svår sugsanering, som riskerar att träden skadas, inte bedöms
som motiverad.
De kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna innehåller föroreningar och kan
komma att behöva saneras, beroende på vilken användning de kommer att
ha.
För något enstaka av träden i nordöstra delen av planområdet längs
Hardebergaspåret samt för trädallén längs Hyllegränd kan det bli aktuellt
med sugsanering av jorden kring rötterna för att kunna bevara de
skyddsvärda träden. Detta sker då utan att skada trädets rötter. Sugsanering
skall ej utföras under vintern.

Foto från Miljöundersökning och miljökontroll vid sanering kring träd inom f.d.
lokstallsområde i Malmö, Boklok. Foto från Miljöfirman Konsult Sverige AB.

Med anledning av förekommande föroreningar inom planområdet regleras
med planbestämmelse att ”sanering av förorenad mark ska utföras innan
startbesked för uppförande av nya byggnader eller ianspråktagande av
befintliga byggnader för nytt ändamål ges”.
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Sanering av förorenad mark i området har redan genomförts för den del som
i nuläget innehåller tillfälliga förskolepaviljonger och förskolegård (kvarter
4 i planförslaget).
De avhjälpandeåtgärder som krävs för att sanera marken i övriga delar och
genomföra planförslaget bedöms som realistiska och genomförbara.
Stadsbild och stadssiluett
Planförslaget innebär en förändring av områdets stadsbild. De nya kvarteren
tar sin utgångspunkt i kvartersstrukturen norr om området och Lunds
stadskärna vilket gör området till en tydligare del av Lunds stadskärna.
Förslaget tar vara på områdets kulturhistoriskt värdefulla miljöer och dess
gröna värden och utvecklar stadsmiljön längs aktivitetsstråket
Hardebergastråket i linje med de övergripande strategierna för staden.
Planförslaget innebär en förändring av stadsiluetten. Den höga byggnaden
som föreslås centralt i området, kommer ge ett mindre avtryck i
stadssiluetten. Byggnaden kommer att te sig lika hög som grannkvarterets
fyra höga hus (Lunna töser) och vara synlig i vyerna från Dalby och
Staffanstorp. Byggnaden kommer dock inte att innebära någon markant
förändring och bedöms vara ett acceptabelt tillägg till stadssiluetten.
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Del av stadssiluetten sedd från Dalbyvägen. Den höga byggnaden markerad med
pil. Domkyrkotornen sticker upp till höger i bilden.

Del av stadssiluetten sedd från sydost. Den höga byggnaden markerad med pil.
Allhelgonakyrkans torn syns mellan två av ”Lunna Töser” något till vänster om
pilen.
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Del av stadssiluetten sedd från söder. Den höga byggnaden markerad med pil.
Allhelgonakyrkans torn sticker upp till vänster i bilden.

Kulturhistoriskt intressant bebyggelse
De byggnader som bedömts som kulturhistoriskt intressanta förses med
rivningsförbud och/eller varsamhetsbestämmelser. Samtliga har en placering
som gör dem visuellt synliga från omgivande gator. F.d. Petroleumlagrets
kontorsbyggnad hamnar i park- och torgrummets mitt, vilket innebär att
byggnaden synliggörs och kopplas till Hardebergaspåret på ett tydligt sätt.
Genom bevarandet av dessa byggnader anknyts till 1900-talets historia som
industri- och verksamhetsområde från mejeriet i väster till Arkivgatan i
öster. Miljön kan knytas till Hardebergaspårets historiska funktion som
järnvägsbank och de verksamheter som växte fram i anslutning till dessa.
Arkeologi
Länsstyrelsen har genomfört en arkeologisk utredning inom fastigheterna
Stenkrossen 2 samt Råbykungen 2 och 3. Länsstyrelsens bedömning är att
inga ytterligare arkeologiska insatser är nödvändiga inom planområdet.
För de delar av området som påverkas av känd fornlämning krävs tillstånd
från länsstyrelsen för alla markingrepp.
Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten i övriga delar av
området ska dessa, i enlighet med 2 kap 10§ kulturminneslagen, omedelbart
avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
Solförhållanden
Den föreslagna bebyggelsens skuggning har studerats. Vårdagjämning 21
mars kl.10,12 och 16 samt sommarsolståndet 21 juni kl. 10, 12 och 16.
Studierna visar att bostäderna och förskolan i kvarter 1 och 2 som helhet
kommer att få god tillgång till solbelysta ytor på de egna fastigheterna.
Även bostäderna i kvarter 4 kommer att ha relativt god tillgång till sol på
innergården.
Bebyggelsen i kvarter 3 kommer att skugga sin egen gård under stora delar
av året. För att kompensera för detta bör byggnaderna här utformas med
takterasser och en gårdsmiljö som ger goda möjligheter för de boende att ta
sig ut och använda sig av det angränsande parkrummet.
Park- och torgrummet kommer som helhet att ha väldigt goda
solförhållanden.
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Under vårdagjämning kommer delar av fastigheterna norr om Hyllegränd
och Gylleholmsgatan att påverkas av skuggning från den nya bebyggelsen.
Större delarna av de aktuella fastigheterna kommer dock inte att påverkas av
skuggning från den nya bebyggelsen. Fastigheterna öster om Arkivgatan
kommer att nås av skuggor från den nya bebyggelsen efter kl. 15.
Under sommarsolståndet kommer fastigheterna öster om Arkivgatan att nås
av skuggor från den nya bebyggelsen ca kl. 17. I övrigt kommer inga
fastigheter att nås av skuggor från den nya bebyggelsen under denna del av
året.

Vårdagjämning kl 10, området sett från väster

Vårdagjämning kl 12, området sett från väster
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Vårdagjämning kl 16, området sett från väster
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Sommarsolståndet kl 10, området sett från väster
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Sommarsolståndet kl 12, området sett från väster

Sommarsolståndet kl 16, området sett från väster

Vindförhållanden
Som helhet är området inte särskilt vindutsatt då det ligger inne i staden
omgiven av befintlig stadsstruktur.
Den höga byggnaden i området kan dock leda till att vind från hög höjd leds
ner till marknivå och därmed skapa blåsiga förhållanden framför själva
byggnaden. Genom att låta de högre våningarna vara indragna samt förse
byggnaden med horisontella skärmar eller dylikt kan man minska effekten
av att vind från hög höjd förs ner i markplanet, se bild nedan.
I samband med projekteringen av den höga byggnaden bör man särskilt
undersöka hur byggnaden ska utformas för att minska vindpåverkan.
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Princip för hur man genom horisontell skärm eller dylikt kan minska effekten av att
vind från hög höjd förs ner i markplanet.

Trafik
Den tillkommande trafiken uppskattas till ca 400 fordon/dygn. De befintliga
vägarna bedöms ha kapacitet att klara detta trafiktillskott.
Hälsa och säkerhet
Riksdagen har i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande
antagit riktvärden utomhus vid nybyggnad av bostäder, gällande från 1 juni
2015. Från den 1 juli 2017 har regeringen beslutat om en höjning av
förordningens ursprungliga riktvärden med 5 dB(A). Bostäder kan
lokaliseras så att följande trafikbullernivåer inte överskrids:




Grundkravet är att dygnsekvivalent trafikbullernivå (Leq) inte bör
överskrida 60 dBA utanför fasad. För små lägenheter, högst 35 kvm,
gäller istället att Leq 65 dB(A) inte bör överskridas utanför fasad.
Om Leq 60 dB(A) överskrids bör minst hälften av rummen
lokaliseras mot sida med högst Leq 55 dB(A) / Lmax 70 dB(A).
Om uteplats anordnas gäller att minst en uteplats på en fastighet ska
lokaliseras mot en sida med högst Leq 50 dB(A) / Lmax 70 dB(A).

För planförslaget har trafikbullerutredning genomförts av Ramböll 201712-14. Bullernivåerna har beräknats utifrån prognostiserad trafik för år
2035.
Väg

Prognosår
2035 (ÅDT)

Andel t ung
trafik(%)

Hastighet
(km/h)

Arkivgatan
Kastanjevägen
Södraväg en

2200
2300
9500

0
0
13

40
40
40

Trafikdata på vägar kring planområdet för framtidscenario år 2035. Framtaget av
Ramböll.
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Beräkningarna visar att ljudnivån i delar av området kommer att vara
förhållandevis låga, men eftersom delar av ny bebyggelse planeras nära
befintliga vägar är ljudnivån vid fasad i vissa fall hög. De ekvivalenta
ljudnivåerna vid planerade bostadsfasader mot Södra vägen uppgår till 61
dB(A). Detta med undantag för byggnadsvolymen mot EOS-hallen där
ljudnivån uppgår till som högst 64 dB(A) ekvivalentnivå. Mot
Kastanjegatan uppgår högsta ekvivalenta ljudnivå vid ny bebyggelse till 57
dB(A) respektive 53 dB(A) mot Arkivgatan. Ljudnivå vid fasad på
byggnadernas baksida (mot gårdarna) uppgår till 45 dB(A).
Maximal ljudnivå vid fasad uppgår till 77 dB(A) mot Södra vägen exklusive
idrottshallen där maximala ljudnivån uppgår till 81 dB(A). Maximal
ljudnivå vid fasad på byggnadernas gårdssida uppgår som högst till 63
dB(A). Maximala ljudnivån bakom bebyggelse på innergårdar, 2 meter ovan
mark, överskrider generellt inte 65 dB(A).
Om lägenheterna i bostadshusen mot Södra vägen planeras vara
genomgående med hälften av rummen i varje lägenhet orienterade mot en
ljuddämpad sida eller vara enkelsidiga lägenheter upp till 35 kvm klaras
avstegskraven. Att så görs säkras med planbestämmelse.
För de enkelsidiga lägenheter som kan uppföras vägg i vägg med EOShallen krävs att de görs mindre än 35 kvm för att uppfylla avstegskraven.
Vad gäller riktvärdet vid uteplats i anslutning till bostad anses detta uppfyllt
förutsatt att balkonger finns orienterade mot innergård alternativt att en
gemensam uteplats finns inom bostadstomten. Riktvärdet för maximal
ljudnivå överskrids inte enligt beräkningarna om de placeras enligt ovan.
För bostäderna som kan uppföras söder om EOS-hallen bör en
bullerskyddad gemensam takterass anordnas alternativ bör dessa bostäder
ges tillgång till den gemensamma innergården i kvarteret.
Teckenförklaring

CJ
CJ

Övriga byggnader
Fasadpunkt
Fasadpunkt med
ÖVerskridande
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Beräknade bullernivåer (ekvivalentnivåer) för planförslaget. Framtaget av
Ramböll.

Teckenförklaring

C=3
C=3

Bebyggelseförslag
Övriga byggnader
Fasadpunkt
Fasadpunkt med
överskridande

Beräknade bullernivåer (maxtnivåer) för planförslaget. Framtaget av Ramböll.

Sociala konsekvenser
God bebyggd miljö
Planförslaget som helhet bedöms medverka till en god bebyggd miljö.
Tillkommande bebyggelse medför en ökad blandning av funktioner inom
planområdet vilket är positivt. Befintliga verksamheter tillåts utvecklas för
att tillsammans med befintliga kulturhistoriska byggnader, befintlig
grönstruktur och förtätning med ny bebyggelse skapa stommen för ett
levande stadskvarter mitt i Lund.
De föreslagna byggnadernas placeringar och höjdskala har valts med hänsyn
till omgivande struktur och bebyggelse. Den högre bebyggelsen har
placerats längs Södra vägen och mitt inne i området. Bebyggelsen mot
Hyllegränd, Gylleholmsgatan och Arkivgatan har begränsats till
huvudsakligen fyra våningar.
Tillgång till rekreativ miljö
Området förses med ett nytt park- och torgrum innehållandes bl.a. en
multisportplan. Delar av förskolegården avses vara tillgänglig som rekreativ
miljö under den tid den inte används av förskoleverksamheten.
Sammantaget innebär planförslaget en utveckling av den rekreativa miljön i
området.
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Befolkning och service
Förslaget innebär en fö11ätning av staden, vilket ökar underlag för stadens
service Närservice somt.ex. Ica Sateliten direkt sydöst om planområdet
påverkas särskilt. Förslaget möjliggör service inom planområdet. Den
befintliga förskolan utökas med två avdelningar för att täcka tillkommande
behov.
Barnperspektivet
Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov och
situation i enlighet med barnkonventionen tagits.

Förslaget innebär ett i princip bilfritt område med publika platser och stråk.
Detta ökar barns möjlighet att röra sig fritt inom planområdet. Den
befintliga grönskan sparas till stor del och ett park- och torgrum föreslås.
Grönskan har stor betydelse för barns välbefinnande och utveckling.
Förslaget innebär också att utrymme för förskola säkras i närområdet och
dess friyta har prioriterats framför en bostadsgård i markplan.
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.
Placering av soprum preciseras inte i planen, utan hanteras i
bygglovsskedet.
Säkerhet och trygghet
Bostadsbebyggelsens placering längs med gatorna innebär att fler
människor överblickar gaturummen. Entreerna mot de allmänna platserna
innebär att fler människor befolkar gaturummet. En tät och varierad
bebyggelsestruktur med flera funktioner innebär att fler människor vistas i
närområdet och under större delar av dygnet. Flera gång- och cykelvägar
korsar planområdet vilket bidrar till en öppenhet och möjlighet till vägval.
Detta bidrar till en ökad upplevd trygghet.

STADSBYGGNADSKONTORET I LUND
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