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Vad är en detaljplan? 

Detaljplanen styr hur mark- och vattenområden får användas och 

utformas för ett geografiskt avgränsat område. En detaljplan består av 

plankarta, planbeskrivning och illustration. Plankartan är juridiskt 

bindande. Planbeskrivningen och illustrationen, som inte är juridisk 

bindande, förklarar plankartans innebörd. 

Planprocessen 
Planprocessen regleras av plan- och bygglagen, PBL. I processen prövas 

om den föreslagna förändringen är lämplig utifrån läge, markens 

beskaffenhet och behov. Allmänna och enskilda intressen ska vägas mot 

varandra. 

En detaljplan kommuniceras med berörda myndigheter och allmänhet 

under samråd och granskning innan den antas. Både under samråd och 

granskning finns tillfälle att skriftligen yttra sig över förslaget. Ett 

eventuellt överklagande sker efter att planen har antagits. 

Detaljplaneprocessen är en demokratisk process där bland annat beslut 

om planuppdrag och antagande av detaljplanen fattas av kommunens 

politiker. 

 

Jenny Lindström 

Planingenjör 

Maria Milton 

Biträdande planchef 

Telefon: 046-359 50 00 

E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se 

 
Bilder och illustrationer tillhör stadsbyggnadskontoret om inte annat 

anges.  

Vill du komma i kontakt med oss? 

mailto:stadsbyggnadskontoret@lund.se
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Sammanfattning 

Planen syftar till att möjliggöra uppförandet av ett flerbostadshus i 2,5 

våningar, innehållandes cirka 27 smålägenheter som riktar sig till mindre 

hushåll. Marken är idag obebyggd men planlagd för bostadsändamål, 

dock med en mindre byggrätt än den som föreslås enligt planförslaget. 

Längs planområdets östra del är marken idag planlagd som gatumark 

samt parkmark som utgörs av en klippt gräsyta. Föreslagen bebyggelse 

bedöms möjlig utifrån platsen och dess förutsättningar. Avgörande 

förutsättningar för att kunna genomföra detaljplanen är att två ledningar 

måste flyttas och att allmän mark övergår till kvartersmark. 

Ledningsägaren har bedömt att flytt av ledningarna är möjlig men sker 

helt på planintressentens bekostnad. Vad gäller den allmänna marken, 

park, som behöver övergå till kvartersmark, har kommunen ställt sig 

positiv till att avyttra. Den påverkan som ett genomförande av 

planförslaget innebär för grannfastigheter bedöms inte leda till 

olägenhet enligt vad som avses i 2 kap. 9 § PBL. 

Planområdets area: 1 470 m2 

BTA bostäder, ev även antal: cirka 1 000 m2 (27 stycken) 

Antal bil-/ cykelparkering: 2-9/30-40 
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Inledning 

Planens syfte  
Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av ett flerbostadshus i 

2,5 våningar och därtill hörande uteplatser, komplementbyggnader och 

parkering för cyklar och bilar. Bebyggelsen ska anpassas till 

omkringliggande bostadsbebyggelse samt fastighetens något sluttande 

markyta så att krav på både tillgänglighet och åtgärder för dagvatten går 

att uppfylla. 

Planförfarande  
Detaljplanen hanteras med standardförfarande eftersom planen bedöms  

• vara förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens 

granskningsyttrande, 

• inte vara av betydande intresse för allmänheten eller av stor 

betydelse i övrigt och 

• inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.  

Planhandlingar  
• Plankarta med bestämmelser 

• Planbeskrivning  

Övriga handlingar  
• Bullerutredning för Pilgrimen 2 Lund, ÅF Infrastructure AB, 2019-

04-05 

Plandata 
Planområdet ligger i Södra Råbylund i den sydöstra delen av Lund. 

Området gränsar i öster allmän platsmark i form av park och gata, 

Pilgrimsvägen, i norr och väster till kvartersmark för bostadsbebyggelse 

och i söder till en smal parkremsa och därefter bostäder.  
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Orienteringskarta med gräns för planområdet rödmarkerat 

Läge 

LINERO 

RÅBYLUND 

 

Råbylundsvägen 

Dalbyvägen 

Planområdet omfattar fastigheten Bursan 3 samt del av Stora Råby 

36:22 och är beläget i den östra delen av Södra Råbylund. 

Areal 
Planområdets yta uppgår till 1 470 m2 varav Bursan 3 utgör 1068 m2. 

Markägoförhållande 
Bursan 3 är privatägd medan Stora Råby 36:22 ägs av kommunen. 

Initiativtagare till planen och ärendegång 
Det är Skånska Hem Bursan AB som har tagit initiativ till planen.  
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Tidigare kommunala ställningstagande 

Planuppdrag  
Byggnadsnämnden, BN, fattade beslut om planläggning 2021-04-08. 

Översiktsplanering 
Enligt översiktsplanen, ÖP 2018, är området utpekat som blandad 

bebyggelse. Planförslaget bedöms inte avvika från översiktsplanen eller 

länsstyrelsens granskningsyttrande. Förslagets geografiska placering 

ligger in det som i översiktsplanen är utpekat som blandad bebyggelse 

och vad gäller innehållet i länsstyrelsens granskningsyttrande så gör sig 

ingen av dessa synpunkter sig gällande för planförslaget.  

Gällande detaljplaner  

 
Urklipp ur gällande detaljplan samt redovisning av föreslaget planområde med röd 

linje  

För området gäller detaljplan 1281K-836 (del av Stora Råby 36:22 m.fl.), 

där har genomförandetiden gått ut. Enligt detaljplanen är 

markanvändningen bostadsändamål. Bostäder ska uppföras friliggande i 

maximalt en våning med 4,5 meters byggnadshöjd. Fastigheten ska 

minst vara 800 m2 där den maximala byggnadsarean högst får utgöra 

25% av fastighetsarean.  
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Förutsättningar 

Markanvändning, bebyggelse och stadsbild/landskapsbild  
Fastigheten Bursan 3 är idag obebyggd och till stor del bevuxen med tät 

vegetation. Vegetationen indikerar sitt ursprung från villaträdgård då 

både örter, perenner och fruktträd påträffats. Detta bestyrks av att 

fastigheten tidigare ingick i Bursan 2. Bursan 2 är en bostadsfastighet 

med ett boningshus uppfört cirka 1817 och angränsar planområdet i 

väster. 

  

Boningshus på Bursan 2 

  

Vy från söder med Bursan 3 på vänster sida. Gång- och cykelvägen samt gräsremsan utgör 
del av Stora Råby 36:22. 

Den del av Stora Råby 36:22 som ingår i planområdet men som idag är 

allmän platsmark för parkändamål utgörs av klippt gräs samt gång- och 

cykelväg. 
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Historik och kulturmiljö  

Fornlämning  
Den planerade exploateringen ligger i ett område med många kända 

fornlämningar. Stora delar av området redan har varit föremål för 

arkeologiska undersökningar i samband med exploateringen av Södra 

Råbylund och har bedömts som slutundersökta. Även Bursan 2 och 3 har 

varit föremål för arkeologisk utredning (1998) och arkeologisk 

förundersökning (2002). Vid dessa arkeologiska arbeten konstaterades 

inga fornlämningar och därför krävs inget tillstånd enligt 2 kap. 

kulturmiljölagen. Det finns inga hinder ur fornlämningssynpunkt att 

genomföra arbetet.  

Bevaringsprogram  

Bostadsbyggnaden på Bursan 2 redovisas som en byggnad som ingår i, 

eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull 

miljö och del av Bursan 3 ingår i det som betecknas som landskap eller vy 

av betydelse för kulturmiljö. Dock har stora delar av detta område blivit 

bebyggt då Södra Råbylund har exploaterats.  

Grönstruktur och offentliga rum  

Topografi och vegetation  
Marken inom planområdet sluttar från nordost mot sydväst. Markhöjden 

i det nordöstra hörnet ligger på cirka +32,5 meter medan höjden i det 

sydvästra hörnet ligger på cirka +29,9 meter.  

Vegetationen inom planområdet är tidvis tät. Marken och dess vegetation 

har legat orörd under en tid och växtligheten har blivit förvildad. Många 

av arterna som finns där är typiska för vanliga trädgårdar såsom olika 

arter av äpple- och körsbärsträd, ask, björk, liguster och örter som 

oregano, smultron och jordgubbar.  

Friytor, lek och rekreation 
Inom cirka 200 meter når man både Slåttervallsparken i väster och 

Mariaparken i söder, där det finns plats för både lek och rekreation. 

Större lekplats samt multisportarena finns i Fossilparken i den västra 

delen av Råbylund. I nära anslutning ligger även Råbysjön. 

Service  

Offentlig service  
Södra Råbylund innehåller idag både skola och förskolor. Vårdcentral, 

folktandvård, skola, förskolor och bibliotek finns på Linero.  

Kommersiell service  
Längs huvudgatan i Råbylund finns ett torg som i dagsläget innehåller 

viss kommersiell service. Då stadsdelen är under uppbyggnad kommer 
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ytterligare service, såsom bland annat en större livsmedelsbutik, att 

finnas längs huvudgatan. 

Trafik och gator  

Gatunät, angöring och in-/utfarter  
Planområdet ligger i anslutning till Pilgrimsvägen som är en av 

infartsgatorna till Södra Råbylund. Fastigheten Bursan 3 har en 

förberedd infart över Bursan 2 via ett servitut. Infarten är inte anlagd. 

Mot Pilgrimsvägen finns enligt gällande detaljplan en bestämmelse om 

förbud mot utfart. 

Trafikmängder på Pilgrimsvägen har prognosticerats till att år 2040 

uppgå till cirka 2 000 fordon (årsdygnstrafik) med en andel tung trafik 

som uppgår till 7 %. Prognosen togs fram i samband med planläggning av 

kvarteret Pilgrimen tvärs över gatan. Utredningen är framtagen 2019 

men bedöms kunna utgöra underlag även i föreliggande planarbete. 

Trafikmängderna på Pilgrimsvägen, som ligger till grund för beräknade 

ljudnivåer, bedöms inte ha ökat nämnvärt sedan utredningen gjordes då 

Råbylund nås av biltrafik till största andel från Sydöstra vägen. 

Kollektivtrafik  
Regionbussar trafikerar Dalbyvägen och hållplatser finns strax norr om 

planområdet. Precis öster om planområdet finns hållplats för stadsbuss. 

Gång- och cykeltrafik  
Södra Råbylund kännetecknas av ett väl utbyggt och finmaskigt gång- och 

cykelvägnät. Gång- och cykelvägar löper både längs med kvarteret 

Bursan i öster och i väster. Dessa gång- och cykelstråk kopplar mot de 

centrala delarna av Lund och norrut mot Linero centrum respektive 

söderut mot Mariaparken och det öppna landskapet.    

Parkeringsnorm och parkering 

Parkeringsbehovet ska tillgodoses inom fastigheten eller genom 

parkeringsköp. För bebyggelse i denna del av staden med inriktning mot 

bostäder/studentbostäder ska parkeringsnormen om 9/2 

bilplatser/1000 m2 bruttoarea, BTA, uppfyllas. För cykel är motsvarande 

siffra 30/40 platser/1000 m2 BTA. Åtgärder kan utföras för att sänka 

parkeringsbehovet. I samband med bygglovsprövningen redovisar 

byggherren om, och i så fall vilka, åtgärder som avses och en omräkning 

av parkeringsbehovet görs. 

Teknisk försörjning  
Ledningar för va, fjärrvärme, el och fiber finns i anslutning till 

planområdet. 
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Dagvatten  
Lunds kommun har tillsammans med VA Syd tagit fram Dagvattenplan 

för Lunds kommun. Enligt Åtgärdsplan för dagvatten ligger planområdet 

i ett avrinningsområde för dagvatten vars belastning på recipient till 

största del innebär erosionsproblem samt föroreningsproblematik då 

E22 ligger inom samma avrinningsområde. 

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten. 

I stort sett allt dagvatten i Lunds kommun rinner till Höje å och 

Kävlingeån via dagvattenledningar, diken och små vattendrag. 

Vattendragen, som fungerar som dagvattenrecipienter, har i 

dagvattenplanen klassificerats efter hur stort flöde och vilka mängder av 

närsalter och föroreningar recipienterna kan tåla/ta emot beroende på 

deras speciella förutsättningar. Vattenmyndigheten har fattat beslut om 

statusklassificering och miljökvalitetsnormer för alla vattenförekomster.  

Planområdet ingår i huvudavrinningsområdet Höje å och 

delavrinningsområdet som mynnar i Höje å. Enligt dagvattenplanen är 

Höje å känslig för ökad vattenföring och närsalter samt mycket känslig 

för föroreningar. Enligt Vattenmyndighetens beslut om 

statusklassificering och miljökvalitetsnormer för ytvatten har Höje å 

dålig ekologisk status med kravet att uppnå god ekologisk status 2027. 

Den kemiska ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) är bedömd som 

god.  

Enligt tidigare gjord dagvattenutredning framgår att dagvatten från 

kvartersmark för bostäder ska föras i konventionella system till det 

öppna dagvattensystemet på allmän platsmark men att andelen helt täta 

ytor på kvartersmark ska minimeras för att minska ytvattenavrinningen. 

Dagvattnet som avleds till Råbysjön är dimensionerad för ett 100-

årsregn. 

I dagsläget ligger det två ledningar, en spillvatten och dagvattenledning, 

inom planområdet. Ledningarna kommer in från nordöst och korsar den 

sydöstra delen av området, för att sedan vika av åt nordväst och tangerar 

därmed även planområdets sydvästra del. I det tidiga skedet av 

planprocessen har det diskuterats med ledningsägaren om det finns 

förutsättningar för att flytta dessa ledningar. Då det finns plats utanför 

planområdet att flytta ledningarna till så bedömer ledningsägaren det 

möjligt. Det är en förutsättning att dessa ledningar flyttas för att kunna 

genomföra planförslaget. 

Markens beskaffenhet  
Matjordstjockleken varierar mellan 0,2 – 0,8 meter och jordlagren 

domineras av lermorän och lerig morän som sträcker sig till stort djup. 
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Moränjorden innehåller ställvis inlagringar och skikt med sediment 

bestående av sand, silt och lera. Berggrunden ligger på ett djup av cirka 

40 – 60 meter och utgörs av sand- och lersten. Yt- och 

grundvattenströmningen är i stort riktat mot söder och beroende på 

jordlagrens relativt täta sammansättning avrinner stor del av 

nederbörden som ytvatten. 

Vatten och spillvatten  
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dricksvatten och 

spillvatten.  

Hälsa och säkerhet  

Farligt gods  
Planområdet ligger drygt 100 meter från rekommenderad färdväg för 

farligt gods, Dalbyvägen. Planområdet ligger utanför 

uppmärksamhetsavstånd enligt ”Bebyggelseplanering och farligt gods - 

Strategi för bebyggelseplanering intill rekommenderade färdvägar för 

transport av farligt gods”. De rekommenderade skyddsavstånd som 

redovisas i denna rapport har tagits fram med en fördjupad 

riskbedömning och kan således användas vid utformning av planer utan 

att det finns behov av ytterligare riskanalyser. 

Buller  
Ljudnivåerna från intilliggande gata, Pilgrimsvägen, har beräknats för 

prognosticerad trafikmängd år 2040. Den ekvivalenta ljudnivån uppgår 

till cirka 60 dBA medan den maximala ljudnivån når upp 85 dBA.  

Ekvivalent ljudnivå 
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Maximal ljudnivå 

Luft  
Miljökvalitetsnormerna, MKN, för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken, 

MB, gäller för kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), 

marknära ozon, bensen, kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och 

bens(a)pyren. Enligt kommunens översiktliga kartläggning av luft 

innehålls MKN för utomhusluft inom planområdet. 

Markradon  
Planområdet klassificeras som ett normalriskområde då halterna av 

markradon varierar mellan 10 – 25 kBq/m3 enligt översiktlig 

radonkartläggning.  

Förorenad mark 
Det finns inget som tyder på att marken är förorenad. 

Översvämning och skyfall  
Lunds kommun har tillsammans med VA Syd tagit fram 

Översvämningsplan för Lunds kommun. Området är naturligt sluttande 

och varken vattendjup eller flöden bedöms orsaka skador på planerad 

bebyggelse under förutsättning att inga ytor skapas där vattnet stängs in 

och hindrar det från att rinna vidare. 

Räddning 
Planområdet ligger inom normal insatstid. 

Undersökning om planen kan medföra en betydande 
miljöpåverkan 
Stadsbyggnadskontoret bedömer med vägledning av miljöbedömnings-

förordningen (2017:966) att planförslaget inte kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 5–8 §§ 

miljöbalken, MB. Det innebär att miljöeffekterna inte redovisas i en 

strategisk miljöbedömning enligt 6 kap MB utan integreras i 
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planbeskrivningen. I bedömningen av planförslagets miljöpåverkan har 

följande omständigheter vägts in;  

Fastigheten är idag obebyggd och planförslaget innebär att mark som 

idag är planlagd för parkändamål istället planläggs för bostadsändamål. 

Ett plangenomförande innebär att exploateringsgraden kommer att öka 

på platsen.  

Några följdinvesteringar avseende infrastruktur etcetera för allmänna 

behov bedöms inte nödvändigt.  

Föreslagen markanvändning, bostäder, kräver varken anmälan eller 

tillstånd enligt MB. 

Platsen berörs inte av några regleringar eller skyddsvärden. 

Ett genomförande av planförslaget bedöms inte medföra negativ 

påverkan på miljön eller människors hälsa. 

Det föreslås därför att en formell miljöbedömning enligt MB inte 

genomförs. 

Länsstyrelsen, de kommuner och andra myndigheter som på grund av 

sitt särskilda miljöansvar som kan antas bli berörda av planen ska yttra 

sig särskilt om denna bedömning. 
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Planförslag 

Övergripande karaktär och disposition  
Planförslaget innebär ett flerbostadshus om cirka 1 000 kvm bruttoarea, 

BTA. Byggnaden uppförs i 2,5 våningar och placeras i nordsydlig 

riktning, parallellt med Pilgrimsvägen. Beräknat antal lägenheter är cirka 

27 som riktar sig till mindre hushåll, exempelvis studenter, då planerade 

lägenheter inte är större än 35 kvm. Lägenheterna på andra våningen nås 

via loftgång och i dessa lägenheter är även vindsvåningen en del av 

bostaden. Byggnaden följer markens naturliga sluttning mot söder 

genom att byggnadskroppen delas in i tre sektioner som trappas av. På 

husets västra sida finns uteplatser samt ytor för parkering för bilar och 

cyklar. Viss komplementbebyggelse i form av förråd får också plats här.  

  
Illustration 

• Kvartersmark för bostadsändamål 

Markanvändning och bebyggelse  
Bursan 3 och del av Stora Råby 36:22 föreslås få markanvändning för 

bostadsändamål, [B] samt gatumark, [GATA] (4 kap. 5 § p. 3). 

Bebyggelsens höjd föreslås regleras genom att ange högsta totalhöjd i 

meter över nollplanet, [h1] samt en högsta byggnadshöjd i meter, där 
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takkupor får uppföras utan att räknas in i byggnadshöjden och får 

maximalt uppta 25 % av takfallets längd [h2] (4 kap. 11 § 1). 

Planbestämmelserna motiveras av att byggnaden anpassas bättre till sin 

omgivning om den följer markens naturliga lutning. Utöver byggnadshöjd 

föreslås bestämmelse, [f] om att taket ska utföras som sadeltak (4 kap. 16 

§). 

Bestämmelse om att marken inte får förses med byggnad, så kallad 

punktprickad mark, föreslås kring huvudbyggnaden dock föreslås att 

loftgångar, trappor och hissar får förekomma mot norr, öster och söder. 

Bestämmelsen motiveras med att byggnadens placering i förhållande till 

befintliga byggnader i norr och i väster samt gång- och cykelvägen i 

öster. Dock föreslås att plank eller mur samt komplementbyggnader med 

en högsta byggnadshöjd om 3,5 meter får uppföras inom vissa ytor, vilket 

regleras med så kallad korsmark (4 kap. 11 § p. 1).  

Grönstruktur 
Del av allmän platsmark, park, öster om fastigheten Bursan 3 föreslås att 

övergå till kvartersmark för bostadsändamål. Marken föreslås till största 

del utgöras av förgårdsmark för bostadsbyggnaden.  

På kvartersmarken planeras plats för gemensamma vistelseytor som kan 

förses med uteplatser för rekreation, umgänge och lek men även ytor för 

plantering och odling.  

Trafik och gator  

Gatunät, angöring och in-/utfarter  
Befintligt gatunät används för att nå planerad bostadsbebyggelse. För att 

ta sig till bostadsfastigheten med fordon föreslås det befintliga 

vägservitutet i nordväst fungera som infart. Servitutet som går över 

Bursan 2 ansluter mot Månstorpsvägen och vidare norrut mot 

Decimantvägen och Pilgrimsvägen. Vägservitutets bredd uppgår till 4 

meter. Bredden bedöms vara tillräcklig då planerade bostäder främst 

riktar sig till studenter där bilanvändningen är betydligt lägre jämfört 

med bostäder generellt. För att förhindra utfart över gång- och 

cykelvägen, tillika läget för busshållplats i öster, föreslås en bestämmelse 

som reglerar förbud mot utfart, (4 kap. 9 §). 

Då utfarten till Månstorpsvägen korsar en gång- och cykelväg föreslås att 

utformningen av utfarten görs så trafiksäker som möjligt, till exempel 

genom en upphöjd korsning och att man ombesörjer att uppnå god sikt. 

Tillgänglig angöring till bostadshuset kan tillgodoses på den östra sidan, 

längs Pilgrimsvägen eller på den västra sidan inne på gården. 
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Gång- och cykeltrafik  
Gång- och cykeltrafikanter till kvarteret kan angöra både från öster och 

väster.  

Parkeringsnorm och parkering  
Gällande parkeringsnorm ska tillämpas. Parkeringsplatserna föreslås 

placeras i den nordvästra delen av fastigheten. Övriga delen av 

gårdssidan föreslås förses med bestämmelse [n] om att parkering inte får 

finnas, undantaget handikapparkering (4 kap. 13 §). Parkeringsplatser 

för cykel föreslås i den västra delen av fastigheten.  

Teknisk försörjning  

El, vatten, spill och övriga ledningar 
Tillkommande bebyggelse föreslås kopplas på befintligt ledningsnät. 

Befintliga ledningar på fastigheten förses med bestämmelse [u] att 

marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar (4 kap. 

6 §). 

Dagvatten 
En begränsning av markens hårdgörande föreslås som en generell 

planbestämmelse för planområdet. Bestämmelsen innebär att minst 

15 % av markytan ska vara genomsläpplig och får därmed inte hårdgöras 

(4 kap. 16 § p. 1). Genom att begränsa hårdgörande av marken kan 

infiltration, och därmed fördröjning och rening, av dagvatten säkerställas 

till viss nivå. Detta motiveras av att dagvattnet behöver både fördröjas 

och renas innan det når recipient. En därtill hörande generell 

administrativ bestämmelse föreslås därför som innebär att marklov 

krävs för åtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet (4 kap. 

15 § p.3). 

Renhållning 
Avfallskärl placeras i den södra delen av fastigheten. Uppställningsplats 

för sopbil finns längs Pilgrimsvägen. 

Hälsa och säkerhet  

Buller  
Beräkning av ljudnivåer har gjorts för prognosticerade flöden 2040. 

Beräkningarna av ekvivalent ljudnivå visar att fasaderna utmed 

Pilgrimsvägen ligger mellan 55 – 60 dBA. Genom planbestämmelse [m] 

regleras åtgärder som krävs för att klara riktvärdena för trafikbuller; 

enkelsidiga lägenheter mot Pilgrimsvägen inte får vara större än 35 m2 

och i genomgående lägenheter ska minst hälften av bostadsrummen 

orienteras mot en ljuddämpad sida samt att varje bostadslägenhet ska ha 
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tillgång till balkong eller motsvarande, eller uteplats (som kan vara 

gemensam) mot ljuddämpad sida (BFS 2020:5, 7 kap. 12 §).  

Markradon 
Radonskyddat utförande rekommenderas.  

Översvämning och skyfall 
På grund av markens lutning behöver det beaktas att det inte uppstår 

ytor där vattnet blir instängt. Byggnaden placeras så att avrinning sker 

från byggnaden. 

Räddning  
Byggnadens placering och utformning i förhållande till uppställnings-

plats för räddningsfordon och byggnadernas angreppspunkter 

understiger 50 meter.  

Avvägning mellan motstående intressen  
Detaljplaneförslaget innebär ett tillskott av småbostäder och det finns ett 

allmänt intresse av att bygga fler bostäder. Marken är till största del 

redan planlagd för bostadsändamål dock med en lägre exploateringsgrad 

och byggnadshöjd jämfört med föreliggande planförslag. En mindre del 

av allmän platsmark park föreslås dock övergå till kvartersmark för 

bostadsändamål. Aktuell parkmark ingår inte i ett större parkområde och 

besitter inte några värden för rekreation eller värdefull vegetation. 

Förändringen som föreliggande detaljplaneförslag innebär bedöms inte 

medföra olägenhet för intilliggande fastigheter.  
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Genomförande 

Organisatoriska åtgärder 

Genomförandetid 
Planen har en genomförandetid på 5 år från det datum planen 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). 

Ändrad lovplikt  
Marklov krävs för åtgärder som kan försämra markens 

genomsläpplighet. 

Avtal  
Exploateringsavtal kommer upprättas innan detaljplanen antas.  

Tekniska och ekonomiska åtgärder 

Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av allmänna 
anläggningar 
Genomförande av detaljplanen förutsätter att allmänna ledningar flyttas. 

Projektering, genomförande av flyttning samt återställande av gata och 

mark bekostas av exploatören.  

Fastighetsrättsliga åtgärder 

Fastighetsbildning 
Mark som i detaljplanen läggs ut som kvartersmark inom Stora Råby 

36:22, i anslutning till Bursan 3, ska genom fastighetsreglering överföras 

från Stora Råby 36:22 till Bursan 3.  

Prövas i enlighet med Fastighetsbildningslag (1970:988). 

Ledningsrätt  
Rätt att framdra ledningar inom planområdets kvartersmark kan 

regleras med ledningsrätt endast inom u-område alternativt inom allmän 

platsmark. U-området från plan "del av Stora Råby 36:22 m.fl." akt 

1281K-836 upphävs delvis varför ledningsområdet bör anpassas till de 

nya förutsättningarna. Omprövningen bör ske så att ägaren av Bursan 3 

kan utnyttja den genom planen nytillkomna byggrätten. 

Prövas i enlighet med Ledningsrättslagen (1973:1144). 
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Ansökan om fastighetsbildning, kostnader m m 
Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos 

Lantmäterimyndigheten i Lund ansöka om fastighetsbildning och/eller 

omprövning av ledningsrätt. Med ansökan följer lantmäterikostnader 

samt eventuell skyldighet att utge ersättning för mark eller utrymme för 

rättighet. Lantmäterikostnader åläggs den som har nytta av respektive 

åtgärd eller annan vid överenskommelse. 
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Konsekvenser 

Konsekvenser som följd av avvägningar mellan motstående 
intressen  
Konsekvenser orsakade av ett genomförande av planförslaget bedöms bli 

ringa för intilliggande fastigheter. Den trafikökning som alstras genom 

planförslaget bedöms som begränsad och leder inte till att riktvärden för 

trafikbuller inte kan innehållas. Bebyggelsens påverkan på omgivningen i 

fråga om skuggning konstateras inte utgöra någon större negativ 

påverkan då fastigheten norr om planområdet redan idag skuggas av 

växtlighet. 

Konsekvenser för fysisk miljö 

Kulturhistoriskt intressant bebyggelse och stadsbild 
Ett genomförande av planförslaget innebär att mindre område för 

allmänt ändamål park tas i bruk för bostadsbyggande och stadsbilden 

kommer därigenom att förändras. Skalan på föreslagen bebyggelse 

skiljer sig något från vad gällande detaljplan anger men bedöms ändå att 

harmoniera med omkringliggande bebyggelse såsom den 

kulturhistoriskt intressanta bostadslängan i en våning i väster och de 

nybyggda radhusen i tre våningar i öster. Förändringen av skalan 

bedöms inte medföra olägenhet för intilliggande fastigheter. Inte heller 

ianspråktagandet av den allmänna marken bedöms innebära olägenhet 

för allmänhetens behov av parkmark då ytans rekreativa värde bedöms 

låga. 

Mikroklimat  
Skuggbildningen som den föreslagna byggnaden ger upphov till påverkar 

intilliggande bostadsfastighet i norr under del av dagen då solen står i 

syd. I dagsläget ligger dock delar av denna grannfastighet i skugga fast 

från vegetationen.   

Grönstruktur 
Ett genomförande av planförslaget innebär att vegetationen till största 

del ersätts med bostadsbebyggelse.  

Natur och biologisk mångfald 
Förutsättningarna för biologisk mångfald förändras från att ha varit 

obebyggd mark till att övergå i mark som bebyggs. Den biologiska 

mångfalden påverkas sannolikt negativt. 
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Miljökvalitetsnormer 

Luftkvalitet  

Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom planområdet. 

Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär bedöms 

inte förändra nivåerna för befintlig bebyggelse. 

Vattenkvalitet 

Mängden föroreningar från fastigheten kommer att öka. Föreslagna 

åtgärder innebär vid genomförande av planförslaget att möjligheterna att 

uppnå MKN för vatten inte försämras. Tillräcklig rening av dagvattnet 

uppnås genom att fördröja och rena dagvattnet dels inom 

bostadsfastigheten, dels i Råbysjön som är dimensionerad att 

omhänderta ett 100-årsregn över Södra Råbylund. Människors hälsa och 

säkerhet bedöms därför inte påverkas. 

Dagvatten 
Åtgärder för fördröjning och rening av dagvatten utförs i enlighet med 

vad som framgår i dagvattenutredningen. 

Konsekvenser för hälsa och säkerhet  

Buller  
Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär bedöms 

inte leda till att riktvärdena för trafikbuller inte kan innehållas.  

Markradon  
De radonmätningar som utförts visar att området betraktas som 

normalriskmark varför byggnader utförs radonskyddade. 

Skyfall och översvämning 
Bebyggelsen som föreslås bedöms inte påverkas av oönskat vatten under 

förutsättning att markhöjderna anpassas så att inga innestängda ytor 

skapas där vattnet kan orsaka skada. 

Sociala konsekvenser 

Barnperspektiv  
Fler bostäder ger möjlighet för barn i olika familjekonstellationer att 

hitta ett boende som speglar deras önskemål och behov. Närhet till skola, 

förskola och park kan innebära att barn får möjlighet att växa upp i en 

trygg miljö. När planförslaget har arbetats fram har hänsyn tagits till 

barns intressen, behov och situation i enlighet med barnkonventionen.  

Service  
Utökat behov av service bedöms inte krävas med anledning av 

planförslaget. 
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Tillgänglighet  
Genomförande av planen innebär att kravet på god tillgänglighet och 

användbarhet för funktionshindrade kan uppnås. Hur kraven på 

tillgänglighet i detalj kommer att tillgodoses redovisas i samband med 

byggnads- och markprojekteringen och avgörs därmed vid kommande 

bygglovsprövning.  

Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Fastighet Fastighetsrättslig konsekvens 

Bursan 3 Bursan 3 behöver tillföras mark öster om fastigheten 

mot Pilgrimsvägen från Stora Råby 36:22 genom 

fastighetsreglering. 

Stora Råby 36:22 Stora Råby 36:22 behöver avstå område till Bursan 3, 

där mark överförs genom fastighetsreglering. 

Bursan 2 1281K-

21284.1 

Vägservitutet till förmån för Bursan 3 1281K-21284.1 

räcker för varaktig tillgång till väg. Belastningen på 

servitut 1281K-21284.1 för väg kommer öka genom 

att byggrätten i detaljplanen utnyttjas. 

Väster 6:16 1281K-

8651:C2809.1 

Ledningsrätten för avloppsledning 1281K-

8651:C2809.1 kommer behöva omprövas så att 

ägaren av Bursan 3 kan utnyttja sin byggrätt. 

Beskrivning av fastighetsrättsliga konsekvenser  

 

Stadsbyggnadskontoret i Lund  

 

Maria Milton  Jenny Lindström 

Biträdande planchef  Planingenjör 




