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1281K-Pxx 
 

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 
 
Föreslagen detaljplan har tagits fram för att i enlighet med fördjupningen av 
översiktsplanen för Stångby bidra till att Stångby ska kunna utvecklas till ett 
fristående samhälle med en egen identitet och en attraktiv boendemiljö.  
 
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse med 
tillhörande gator och närparker, nytt stationsområde med torg, perronger och 
gång- och cykeltunnel, skola (F-3), förskola, handel och närservice 
 
Detaljplanen ska bidra till att Stångby kan utvecklas till ett samhälle där 
gångavstånd till tåg, handel och service skapar förutsättningar för minskat 
bilberoende. 
 
Den småskaliga bebyggelsen tillsammans med det finmaskiga gatunätet 
med tydliga kvartersgränser och parkrum ger Stångby dess karaktär. Den 
tillkommande bebyggelsen föreslås ha trädgårdsstaden och småstadens 
stadsrum och bebyggelse som förebild. Stadsrummen ska utformas utifrån 
fotgängarnas och cyklisternas villkor.   
 
Planförslaget innefattar: 
• Blandad och varierad bostadsbebyggelse med cirka 860 nya bostäder  
• Stationsområde med torg, perronger och gång- och cykeltunnel 
• Möjlighet till kommersiell och social service samt verksamheter  
• En skola och en förskola  
• Park i anslutning till skolan  
• Nytt gatunät som försörjer den nya bebyggelsen och som 

sammankopplas med omgivande gatunät 
• Bevarande av befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 

 
 

 
PLANDATA 
Planområdets area: 26,7 hektar 
Antal/BTA bostäder: 860 bostäder/100.000 m2 
BTA allmän service: 8.000 m2 
BTA kommersiell service: 4.000 m2 
Parkmark: 25.200 m2 

Antal bil-/cykelparkering: 1000/2300 
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Handlingar 
Till detaljplanen finns följande handlingar: 

• Plankarta med planbestämmelser  
• Illustrationsplan 
• Planbeskrivning (denna handling) 
 
Övriga handlingar som ligger till grund för förslaget (tillgängliga på 
Stadsbyggnadskontoret):  
• Fördjupning av översiktsplanen för Stångby, antagen 2002-08-29 
• Kartläggning av skyfall och utredning av dagvattenkvalité, DHI, 

april 2017 
• Dagvattendamm Stångby Väster II – StormTac-beräkningar, 

SWECO, 2015-05-04 
• Rapport bedömning påverkan på MKN för yt- och grundvatten 

Stångby, Tyréns, 2015-05-04 
• Trafikbuller Stångby Öster II, Tyréns, 2017-06-19 
• Riskbedömning, WUZ risk consultancy AB, 2015-04-27 
• Vibrationsutredning, Ramböll, 2016-11-06. 
• Översiktlig geo-teknisk utredning, SigmaSävab, 2001-04-17 
• Översiktlig markundersökning del av fastigheten Vallkärratorn 8:88, 

PQ Geoteknik & Miljö AB, 2015-12-22. 
• Länsstyrelsen angående resultat från arkeologisk utredning utförd av 

Arkeologerna Statens historiska museer, rapport 2016:21, 2015-12-
15.  

• Länsstyrelsen angående resultat från arkeologisk förundersökning 
steg 1 utförd av Arkeologerna Statens historiska museer, 
meddelande 2016-12-09. 

• Kulturmiljöunderlag Stångby stationssamhälle, Sweco, 2015-03-25 
 
Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.  

 
Utökat förfarande ska tillämpas då ett förslag till detaljplan inte är förenligt 
med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande och/eller 
bedöms vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor 
betydelse och/eller antas medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Aktuellt planförslag bedöms vara av betydande intresse för allmänheten då 
planförslaget medger flytt och ombyggnad av stationsområde och ny 
centrumbebyggelse. Aktuellt planförslag avviker även till mindre del från 
gällande översiktsplan. I planområdets nordvästra hörn planeras för bostäder 
och parkering på den södra spetsen av ett i översiktsplanen utpekat 
verksamhetsområde. Planområdet överlappar också område som enligt 
översiktsplanen planeras bebyggas med bostäder först från år 2030 och 
framåt. 
Planförslaget hanteras därför med utökat förfarande.  
Förslaget till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 
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Medverkande 
Planarkitekter: Ella Swahn och Daniel Hansson 
Planchef: Ole Kasimir 
Trafikplanerare: Christoffer Karlsson 
Gatuingenjör: Anna Karlsson och Marina Johansson 
Landskapsarkitekt: Maria Borisson Lindvall, Nina Lindegaard, Clara 
Lundqvist 
Kartingenjör: Beata Szyszko Bibel 
Administratör: Madeleine Rosqvist 
Exploateringsingenjör: Maria Linge 
Visualiserare: Benjamin Walfridzon Eriksson 
Lantmätare: Kristin Håkansson 
Bygglovsarkitekt: Pia Laike 
Stadsantikvarie: Henrik Borg 
VA-ingenjör: Martin Schjånberg 

 
Planarbetet har skett i nära samarbete med JM AB och White arkitekter. 

Plansökande 
JM AB Region Syd. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

Tidigare ställningstaganden 
Översiktliga planer 
 

 
Gällande översiktsplan, ÖP 2010. Planområdet markerat med blå linje. 
 
Enligt Översiktsplanen för Lunds kommun ÖP 2010 ska planområdet (blå 
linje) användas för: blandad bebyggelse (randigt), bostäder (orange och 
gult), verksamheter (lila) och järnvägsstation (svart prick).  
 

 
Fördjupning av översiktsplanen för Stångby, 2002, markanvändningskarta.  
Planområdet markerat med blå linje.  
 
Enligt Översiktsplanen förutsätts utbyggnaden följa strategin i Fördjupning 
av översiktsplanen för Stångby, antagen 2002-08-29. Enligt fördjupningen 
ska planområdet (blå linje) användas för: bostäder (rött och orange), 
verksamheter (lila), handel (rosa), park/natur (grönt). Stångby ska vara ett 



SAMRÅDSHANDLING 1281K-P218 
PLANBESKRIVNING PÄ 31/2017 
2017-08-11 
 

 

8 (66) 
 
 
 

fristående stationssamhälle med en egen identitet och en attraktiv 
boendemiljö. Gångavstånd till tåg, handel och service skapar förutsättningar 
för minskat bilberoende. För att uppnå detta ska:  

• Stångby planeras med pågatågstationen i centrum 
• järnvägens barriäreffekt och bullerstörningar mildras, så att Stångby 

så långt som möjligt upplevs som en enhet 
• kommunikationerna till Lund förbättras med nya cykelvägar  
• bebyggelsen vara småskalig och ha högst täthet i de centrala, 

stationsnära lägena där stadsmässighet med måttfull skala 
eftersträvas 

• det skapas ett attraktivt centrum med möjligheter till att utveckla 
såväl offentlig, kulturell och kommersiell service som arbetsplatser 
och bostäder 

• vackra gaturum, parker, byggnader, platser och utblickar 
karaktärisera orten 

• Stångby planeras med barns och ungdomars behov av goda boende- 
och uppväxtmiljöer i åtanke 

• det finnas en utvecklad grönstruktur med kopplingar till stråk ut i 
landskapet 

• planeringen av Stångby ha höga ambitioner vad gäller hållbart, 
miljöanpassat och energieffektivt byggande och boende 

 
En utbyggnad av Stångby enligt fördjupningen av översiktsplanen innebär 
1 400 nya bostäder. Lunds kommun har planlagt för ca 1 100 bostäder efter 
det att fördjupningen antogs. I fördjupningen av översiktsplanen beräknades 
aktuellt planområde rymma mellan 300 och 600 bostäder.  
 

Detaljplaner 

 
 
Området är tidigare planlagt till en mindre del. För denna del gäller 
detaljplan 1281K/784.  
Genomförandetiden för gällande detaljplan gick ut 2015-01-27. 
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Dispositionsplan  
 

 
 
Dispositionsplan. Aktuellt planområde markerat med svart linje. 
  
Under 2014 tog stadsbyggnadskontoret i samverkan med tekniska 
förvaltningen, Brunnberg och Forshed arkitektkontor, JM AB och White 
arkitekter fram en dispositionsplan utifrån fördjupningens intentioner och 
omfattning. Dispositionsplanen redovisar kvarters-, grön- och 
gatustrukturen och ska ligga till grund för kommande detaljplaner för att 
säkerställa en välfungerande helhet. Dispositionsplanen har under 2016-
2017, parallellt med att aktuellt samrådsförslag tagits fram, bearbetats 
ytterligare av stadsbyggnadskontoret i samverkan med JM AB och White 
arkitekter. 
 
Dispositionsplanens struktur möjliggör en högre exploatering än vad 
fördjupningen av översiktsplanen för Stångby redovisar. Den västra sidan 
kan rymma ca 1 300 bostäder och den östra sidan ca 1 150 bostäder.  

 
Gestaltningsprogram 
Stadsbyggnadskontoret tog fram ett färg- och materialprogram i samband 
med detaljplanen för Stångby Väster II. Motsvarande planeras att tas fram 
för denna detaljplan inför granskningsskedet. 
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Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet  
I grönstruktur- och naturvårdsprogrammet (GSNVP) föreslås ett nytt 
regionalt rekreationsstråk från Ladugårdsmarken, via Stångby och norrut 
mot Kävlinge, via Stångby kyrkby och Västra Hoby kyrkby. Ett lokalt stråk 
från Stångby norrut mot Kävlingeån föreslås också. I GSNVP redovisas 
fördjupningens förslag på nya ridstigar längs västra sidan av Stångbys 
utbyggnadsområde och vidare norrut.  
 

Dagvattenstrategi 
Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram en dagvatten-
strategi för Lunds kommun daterad 2013-05-28. Den är godkänd av 
kommunstyrelsen 2013-09-04 samt godkänd av VA SYDs ägarnämnd 2013-
10-09.  
 

Riksintresse för järnväg 
Området berörs av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ 
miljöbalken. Riksintresset omfattar Södra stambanan som sträcker sig från 
Malmö till Stockholm. Banan är idag dubbelspårig. Sträckan mellan Lund 
och Hässleholm är utpekad som en av de första etapperna för 
höghastighetståg och måste då kompletteras med ytterligare spår. 
Utredningar pågår angående placering av dessa spår, de kan komma att gå 
genom eller vid sidan av Stångby. 
 

Plandata och markägoförhållanden 
 

 
Orienteringskarta, planområde blåmarkerat. Flygfoto från Lantmäteriet. 
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Planområdet är ca 26,7 hektar stort och omfattar fastigheterna Vallkärratorn 
8:7, Vallkärratorn 8:8, Vallkärratorn 8:32, samt del av Vallkärratorn 7:2, del 
av Vallkärratorn 7:11, del av Vallkärratorn 8:88, del av Vallkärratorn 8:80, 
del av Vallkärratorn 8:81, del av Vallkärratorn 8:85, del av Vallkärratorn 
17:1, s:12, del av Vallkärratorn 8:51, del av Vallkärratorn 8:18. 
 
Inom planområdet finns ett flertal ledningsrätter på fastigheterna 
Vallkärratorn 8:80 och Vallkärratorn 8:88 (längs väg 936), en 
gemensamhetsanläggning (GA:6) på fastigheten Vallkärratorn 8:32 
(Stationsvägen), en gemensamhetsanläggning (GA:7) på fastigheten 
Vallkärratorn 8:8 (längs spårets östra sida), en gemensamhetsanläggning 
(GA:8) på fastigheterna Vallkärratorn 8:80 och Vallkärratorn 8:88 (från väg 
936 till nuvarande Stångby Maskin AB, gården centralt i planområdet), ett 
servitut på fastigheten Vallkärratorn 17:1 (från Stationsvägen norrut till 
fastigheten Vallkärratorn 8:84), en samfällighet (S:22) för avloppsgrop och 
avloppsdike (tvärs över planområdet i östvästlig riktning), samt servitut på 
båda sidor om järnvägen.  
Inom planområdet finns även ett dikningsföretag (Vallkärratorn nr 8, år 
1924) på fastigheterna Vallkärratorn 8:8 (till största delen), Vallkärratorn 
8:88 och Vallkärratorn 8:85 (till mycket liten del).  
 
Fastigheterna Vallkärratorn 8:7, Vallkärratorn 8:80, Vallkärratorn 8:32 och 
Vallkärratorn 17:1 ägs av kommunen.  
 

Befintlig landskapsbild och  markanvändning  
Stångby omges av ett öppet och storskaligt jordbrukslandskap. De utspridda 
gårdarna ligger relativt tätt och omges ofta av större träd och uppvuxna 
trädgårdar. Samhällets äldre bebyggelse har en mer lummig karaktär än de 
nybyggda delarna där vegetationen ännu inte vuxit upp. 
 
Marken inom planområdet omfattar jordbruksmark, järnvägsområde, 
stationsområde med stationshus, två bostadshus och mindre vägar till dessa 
samt en väg till bostadshuset direkt norr om planområdet (Vallkärratorn 
8:64). 
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Historik 

 
De gamla sockengränserna finns delvis kvar i åkerlandskapet.  
 
Den mark som omger Stångby stationssamhälle har brukats i över 1 000 år 
och var fram till 1800-talets jordbruksreformer rikt på landskapsstrukturer. 
På 1850-talet drogs stambanans spår fram genom det odlade slättlandskapet 
och den 1 oktober 1901 öppnade Stångby station. Flera verksamheter 
etablerade sig i Stångby stationssamhälle under 1900-talets första hälft.  
 
Vid kommunreformen 1952 slogs ett antal mindre kommuner samman till 
Torns kommun där Stångby stationssamhälle utsågs till huvudort. Åren 
innan Torns kommun införlivas med Lund byggdes drygt 150 bostäder i 
Stångby, därefter avstannade expansionen och verksamheterna försvann en 
efter en.  
 
Kring millennieskiftet diskuterades en indragning av de pågatåg som 
trafikerar Stångby. Lunds kommun beslutade att påbörja arbetet med en 
fördjupning av översiktsplanen med syfte att konkretisera en långsiktig 
utbyggnad av Stångby som underlag för en fortsatt pågatågtrafikering. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stångby] 

Vallkärra] 

Håstad] 

Ladugårdsmarken] 

Vallkärratorn] 
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Kulturmiljö  
Kulturhistorisk intressant bebyggelse och byggnadsminnen 
 

 
Stationshuset 
 
Inom planområdet ligger Stångby stationshus, invigt 1901 och ritat av Folke 
Zettervall. I Kulturmiljöunderlag Stångby stationssamhälle (Sweco, 2015-
03-29) beskrivs stationshuset som ”Stångbys främsta symbolbyggnad och 
upphovet till samhällets uppkomst och utveckling”. Stationshuset 
klassificeras tillsammans med tillhörande avträde som kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader. 
 

Fornlämningar 
En arkeologisk utredning utfördes hösten 2015 (Arkeologerna Statens 
historiska museer, rapport 2016:21). Utredningsområdet omfattar större 
delen av det som senare skulle föreslås bli planområdet.  
I samband med metalldetektering påträffades kulor, knappar och andra 
föremål som kan knytas till det danska härlägret inför Slaget vid Lund 1676. 
I sökschakt påträffades två olika, eller delar av samma, förhistoriska 
boplatser, boplats A och B.  
Bevarande eller arkeologisk förundersökning med efterföljande arkeologisk 
slutundersökning förordas för boplatsen/boplatserna, jämte en fördjupad 
metalldetekteringsinsats för platsen för det danska lägret. 
 
En arkeologisk förundersökning steg 1 utfördes under vintern 2016 av 
Arkeologerna Statens historiska museer (meddelande Länsstyrelsen Skåne, 
2016-12-09). Syftet med undersökningen var att detaljavgränsa 
fornlämningarna så att det framgår vilka områden som kräver vidare 
arkeologiska åtgärder alternativt ska bevaras. Vid undersökningen 
påträffades fem gropar, sju härdar, tre lagerrester, en ränna och ett stolphål i 
de båda boplatserna. Samtliga anläggningar dokumenterades och beskrevs. 
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Arkeologisk utredning. Utredningsområde blå linje, planområde grön linje. Utredningsområdet 
kompletteras till att motsvara planområdet inför detaljplanens granskningsskede. 
 
Vidare arkeologiska undersökningar krävs. Detta sker i två etapper, och 
utförs vanligen efter att detaljplanen har vunnit laga kraft. Först i form av en 
fördjupad förundersökning som innebär att ett antal schakt eller ytor öppnas 
med grävmaskin för att ta reda på omfattning, bevarandegrad och framför 
allt vetenskapligt värde för kvarvarande lämningar. Därefter görs en 
arkeologisk (slut)undersökning där fornlämningarna slutgiltigt 
dokumenteras och tas bort så att önskad utbyggnad kan genomföras.   
 
Alla markingrepp kräver tillstånd från länsstyrelsen enligt 2 kap. 
Kulturmiljölagen.  
 

Service 
Kommersiella verksamheter och företagande 
Stångby saknar kommersiell service, men har över 100 registrerade 
verksamheter. Det finns runt 180 registrerade verksamheter i Stångbys 
närliggande omgivning, varav en äppelgård med gårdsbutik och café. 
Närmaste mataffär ligger i stadsdelscentrum på Norra Fäladen, knappt tre 
kilometer söderut.  
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Allmän service 
I Stångby finns tre förskolor och två skolor, Kulparkskolan och 
Prästängsskolan. Från årskurs 7 till årskurs 9 går eleverna i skola i Lund.  
 
Stångby har en idrottsplats med idrottshall som ägs och drivs av Torns IF. I 
direkt anslutning till idrottsplatsen ligger församlingshemmet och 
Torngården där Stångbys bibliotek är inhyst. Strax utanför Stångby finns två 
ryttarföreningar, ett museum med konferens- och festanläggning och en 
föreningslokal som bland annat fungerar som scoutgård. 
 

Statistik 
2005 bodde 677 personer i Stångby, vilket kan jämföras med 1 930 personer 
år 2017. Det innebär att antalet invånare nästan har tredubblats på drygt 10 
år.  
Stångby är den ort i kommunen som har lägst medelålder, 32 år. Lunds 
övriga orter har en medelålder på mellan 36-40 år. I Stångby bor idag 730 
invånare som är under 18 år. 
År 2015 hade Stångby 540 förvärvsarbetande. 
 

Trafik 
Planområdet är beläget mellan Södra stambanan i nordväst och väg 936 i 
söder. Väghållare för väg 936 är i dagsläget Trafikverket. Vägen trafikeras 
av cirka 1700 fordon/dygn. Trafikverket planerar för en separerad cykelväg 
längs med väg 936 mellan Stångby och Håstad.  
Planområdet kopplas till befintlig bebyggelse genom Haraldfältsvägen, 
Signalvägen samt Tågvägen.  
 
Stångby stationssamhälles läge längs stambanan ger goda förutsättningar för 
arbetspendling till flera städer i regionen. Med tåg från Stångby tar det fyra 
minuter till Lund C, 16-23 minuter till Malmö C och drygt en timme till 
både Köpenhamn H och Kristianstad C. 
 

Natur 
Topografi 
Stångby ligger norr om den höjdrygg som delar Höje ås och Kävlingeåns 
avrinningsområden. Planområdet sluttar svagt mot nordväst, mellan 54 
meter och 47 meter över havet.  
 

Natur, park och vegetation  
Till stor del består planområdet av åkermark som är otillgängligt för 
rekreation samt har få biologiska värden.  
Det gamla stationsområdet väster om järnvägen har uppvuxen grönska. Det 
gröna långsmala området mellan villaträdgårdarna och järnvägen, söder om 
gamla stationshuset, kantas av stora buskage med en del stora träd på båda 
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sidorna. Mellan buskagen breder en gräsmatta ut sig. Mellan stationshuset 
och järnvägen finns en illa skött plantering som ska efterlikna spåren av en 
äldre stationspark. Norr om stationshuset finns flera stora träd.  
På det gamla gårdsläget inom Vallkärratorn 8:88 finns ett fåtal äldre träd 
kvar. Marken är förorenad och behöver sannolikt saneras, vilket gör att den 
vegetation som är kvar också kommer att förvinna i samband med detta.  
Inom Vallkärratorn 8:7 finns en uppvuxen trädgård med fruktträd, gräsmatta 
och buskage och några större träd, bland annat hästkastanj, lönn och ask.  
 

Geotekniska förhållanden 
I samband med att detaljplanen för området direkt söder om aktuellt 
planområde togs fram gjordes en översiktlig geo-teknisk undersökning 
(SigmaSävab, 2001-04-17). I undersökningsområdet ingick även del av (ca 
halva) aktuellt planområde. Enligt undersökningen utgörs marken generellt 
av lermorän med ovanpåliggande mulljord. Resultaten indikerar inte några 
större geotekniska problem. Ytterligare undersökningar för hela 
planområdet kommer att göras i samband med förprojektering inför 
detaljplanens granskningsskede.  Mer detaljerade undersökningar bör sedan 
göras inför detaljutformning av grundkonstruktioner mm. 

 

Markföroreningar 

 
Planområdet är markerat med mörkblå linje. 
Markundersökningsområdet, del av Vallkärratorn 8:88, är markerat med ljusblå linje.  
Haraldsfältsgårdens mark inom planområdet (från ekonomiska kartan år 1968), 
fastigheterna Vallkärratorn 8:7 och del av Vallkärratorn 8:8, är markerad med röd linje. 
 
Del av Vallkärratorn 8:88 
En översiktlig markundersökning (PQ Geoteknik & Miljö AB, 2015-12-22) 
har utförts inom del av fastigheten Vallkärratorn 8:88.  
Fram till 1980-90-talet användes marken till bostad och jordbruksmark. 
Därefter togs fastigheten över av Stångby Maskin AB, med maskinstation, 
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materialhantering, återvinning mm. Marken utgörs, förutom befintliga 
byggnader och trädgård, huvudsakligen av med asfaltkross hårdgjorda ytor 
och kringgärdande jordvall. Vid provtagning har man funnit en del 
föroreningar, dels i asfaltkross och viss annan ytjord, bland annat vid en 
dieseltank, dels bitvis i jordvallen där man funnit aska från en halmpanna.  
Ytterligare markprover ska tas på ytan direkt sydväst om fastigheten där det 
idag ligger massor. Det finns inga indikationer på föroreningspåverkan på 
grundvattnet.  
Konstaterade markföroreningar ska åtgärdas via en anmälan om 
avhjälpandeåtgärd. Anmälan ska lämnas in till miljönämnden innan 
åtgärden påbörjas. Detta sker lämpligen i anslutning till ansökan om 
bygglov eller innan exploatering av det berörda området. Sanering av mark 
ska utföras innan startbesked ges. 
 
Vallkärratorn 8:7 och del av Vallkärratorn 8:8 
Under första delen av 1900-talet dog varje år ett antal djur i mjältbrand runt 
om i landet. I Lunds kommun finns ett fåtal inrapporterade fall, bland annat 
från Haraldsfältsgården (Vallkärratorn 8:7 och del av Vallkärratorn 8:8) som 
drabbades år 1926. Anvisningen vid den tiden var att gräva ner kadavren på 
avlägsen plats. Att gården har varit spärrad säger därför ingenting om var 
djuret grävts ned, och det finns heller inga uppgifter om det i arkiven. 
 
Mjältbrandsbakterier i kontakt med luft bildar en mycket hållbar kapsel som 
bevarar bakterien levande i 50-80 år beroende på jordens beskaffenhet och 
surhetsgrad (källa: Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt). 
Även om det idag är drygt 90 år sedan Haraldsfältsgården drabbades bör 
viss försiktighet iakttas vid grävning i området. Om man vid grävning 
påträffar något som skulle kunna vara djurkadaver bör arbetet avstanna och 
kadavret täckas över. Man kan sedan på lokal nivå söka efter om det finns 
noterat i hembygdsböcker eller om någon ännu minns var en grav grävdes, 
eller så kan man ta prover på kadavret. 
 
Vid grävmaskinsarbete i mjältbrandsgrav behövs ingen särskild 
skyddsutrustning för maskinförare. Däremot avråds från grävarbete för hand 
i en mjältbrandsgrav, och måste sådant arbete utföras rekommenderas att 
skyddsutrustning används. Massor som tas bort ska inte läggas på mark som 
betas av idisslare. Idisslande djur (kor, får, getter) är mest känsliga för 
mjältbrand. I de fall hundar och katter infekteras är det för att de ätit av ett 
djurkadaver som har dött i mjältbrand. Människor kan smittas om de har 
kontakt med djur som nyligen har dött i mjältbrand. Infektionen behandlas 
med antibiotika. 
 
De sista mjältbrandsgravarna i Sverige kom till på 1950-talet. Sedan dess 
har det bara varit tre konstaterade fall av mjältbrand på djur i Sverige, trots 
att det under dessa 60 år utförts många omfattande grävarbeten utan specifik 
kännedom om var dessa mjältbrandsgravar finns. Risken för smitta till följd 
av grävarbeten bedöms därmed vara låg.  
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Markradon 
Radonprovtagningar har utförts i samband med geo-teknisk utredning 
(SigmaSävab, dat 2001-04-17). Radonhalten uppmättes till 0,7 - 7,2 kBq/ 
m3, vilket tyder på radonhalter inom lågriskintervallet (under 10 kBq/ m3). 
Radonhalter i morän under 5 kBq/ m3 kan indikera hög grundvattennivå. 
Halterna kan öka vid dränering av tomterna, men enligt utredningen ökar 
den troligen endast upp till gränsen mellan låg- och normalriskmark. 
Detaljerad undersökning bör göras vid detaljprojektering av bostadshus. 
 

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.  
 

Teknisk försörjning 
I Signalvägen och Stationsvägen finns vatten- och spillvattenledningar samt 
el och tele.  
Till fastigheten Vallkärratorn 8:7, Haraldsfältsgården, finns en teleledning 
söderifrån (via Lokgränden) samt en teleledning och en elledning 
västerifrån.  
Till fastigheten Vallkärratorn 8:88 (Stångby Maskin AB) finns en 
teleledning söderifrån. Längs fastighetsgräns mot Vallkärratorn 7:2, 
österifrån, löper en elledning. 
Norr om och parallellt med Trafikverkets väg 936 finns ett ledningsområde 
med fjärrvärme och elledningar. Fjärrvärmeledningen är en 
distributionsledning (diameter DN500) som går från Örtoftaverket till Lund. 
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Kartbild med befintliga ledningar (rött) och dikningsföretag med båtnadsområden (blått). 
Planområdet är markerat med svart linje. 
 
I stort sett allt dagvatten från Stångby släpps i dagsläget till Stångby 
dikningsföretag av år 1954, aktnummer 1122, som leds vidare genom 
Stångby kyrkby och därefter till recipienten Kävlingeån. Bebyggelse direkt 
söder om aktuellt planområde, norr om väg 936, fördröjer sitt dagvatten 
innan det leds till ledningsnätet. 
 
Planområdet berörs till en mindre del av dikningsföretag Vallkärratorn nr 8 
år 1921, väster om spåret, och i sin helhet av dikningsföretag Vallkärratorn 
nr 8 år 1924, öster om spåret. 
 
Dikningsföretag Vallkärratorn nr 8 år 1921 är under omprövning och är 
tänkt att utgå när området blir en del av verksamhetsområdet för dagvatten i 
samband med att Stångby Väster II byggs ut. 
 
Dikningsföretag Vallkärratorn nr 8 år 1924 är tänkt att utgå när området blir 
en del av verksamhetsområdet för dagvatten i samband med att Stångby 
Öster II byggs ut. 
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PLANFÖRSLAG 
 

 
 

Planens syfte  
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse med 
tillhörande gator och närparker, nytt stationsområde med torg, perronger och 
gång- och cykeltunnel, skola (F-3), förskola, handel och närservice 

 
Detaljplanen ska bidra till att Stångby kan utvecklas till ett samhälle där 
gångavstånd till tåg, handel och service skapar förutsättningar för minskat 
bilberoende. 
 
Den småskaliga bebyggelsen tillsammans med det finmaskiga gatunätet 
med tydliga kvartersgränser och parkrum ger Stångby dess karaktär. Den 
tillkommande bebyggelsen föreslås därför ha trädgårdsstaden och 
småstadens stadsrum och bebyggelse som förebild. Stadsrummen ska 
utformas utifrån fotgängarnas och cyklisternas villkor.   

  
Planförslaget innefattar: 
• Blandad och varierad bostadsbebyggelse med cirka 860 nya bostäder  
• Stationsområde med torg, perronger och gång- och cykeltunnel 
• Möjlighet till kommersiell och social service samt verksamheter  
• En skola och en förskola  
• Park i anslutning till skolan  
• Nytt gatunät som försörjer den nya bebyggelsen och som 

sammankopplas med omgivande gatunät 
• Bevarande av befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
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Övergripande karaktär och disposition 

 
 
 
 
 

Dispositionsplan 
 

Aktuellt planområde bildar tillsammans med Stångby Väster II (del av 
Stångby 5:28 m fl. detaljplan antagen 2015-12-17) Stångbys nya centrala 
delar. De båda områdena ligger på varsin sida av spåret och sammanlänkas 
av Stångbystråket.  
 
Tågstationen flyttas i detaljplaneförslaget norrut så att den ligger mellan det 
gamla stationshuset på västra sidan och det nya torget på östra sidan samt i 
direkt anslutning till Stångbystråkets gång- och cykeltunnel. Här kommer 
många människor att röra sig varje dag på väg till och från jobbet, skolan, 
affären eller olika fritidsaktiviteter. 
 
Stångbystråket med stationen i centrum knyter samman östra och västra 
Stångby och samlar många olika målpunkter längs vägen - från skola, park 
och allaktivitetshus på västra sidan via stationen till torg med 
livsmedelsbutik, sjuksköterskemottagning mm och skola och park på östra 
sidan. Målpunkterna är samlade längs Stångbystråket så att de boende lätt 
ska kunna uträtta ärenden på väg till eller från kollektivtrafik och skola. 
Samlade målpunkter gör också att fler människor får ärende till samma 
plats, vilket i sin tur ökar möjligheten att man möts. Och att människor möts 
och känner igen varandra i Stångby kan i sin tur vara ett bidrag till att 
bykänslan både bevaras och fortsätter utvecklas när tätorten växer. 
Planförslaget bygger vidare på Stångbys karaktär idag, med tät och 
småskalig bebyggelse, finmaskigt gatunät med tydliga kvartersgränser, små 

Stångbystråket 
Stångby allé 
Aktuellt planområde 
Stationsområde och järnväg 
Möjlig framtida koppling söderut 
(Översiktsplan för Lund 2010) 
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gröna platser och vida utblickar mot landskapet. Småstadens och 
trädgårdsstadens skala och gröna karaktär står som förebild för 
utbyggnaden, med tätare bebyggelse i som mest fyra våningar närmast 
stationen och lägre bebyggelse längre ut.  
 
Stångby allé (slutligt gatunamn är ännu inte bestämt) är den gröna 
huvudgatan. Den kopplar utåt till de större omgivande vägarna, går genom 
samhället, delvis längs med Stångbystråket, förbi det nya stationsområdets 
östra sida, och, i en framtida etapp, under järnvägen i norr. I övrigt föreslås 
större delen av gatorna utformas som så kallade gångfartsområden med all 
trafik i gånghastighet. 
 

Illustrationsplan 
 
Inom detaljplaneområdet planeras ca 860 bostäder i både flerbostadshus och 
enbostadshus.  
 
Parken placeras centralt och i direkt anslutning till skolan, med gröna stråk 
mot station, bostäder och omgivande åkerlandskap.  
 

Markanvändning och gestaltning 
Bostadsbebyggelse 
Planområdet kommer till största delen att bebyggas med bostäder (B) med 
inslag av centrumanvändning (C) i områdets centrala delar. Med 
centrumanvändning menas handel, service, samlingslokaler och andra 
verksamheter som behöver ligga centralt och ska vara lätta att nå.  
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B1 medger bostäder men ger även möjlighet att uppföra mindre lokal för 
kontor, hantverk eller liknande i anslutning till bostadshuset. Stångby har 
många egenföretagare och många småbarnsfamiljer. Möjlighet att anordna 
en lokal i anslutning till bostaden kan vara ett sätt att minska 
arbetspendlingen och samtidigt lättare kunna lösa hämtning, lämning, 
fritidsaktiviteter mm. Bestämmelsen gäller flertalet av planområdets kvarter. 
 
BC. De användningsområden som är markerade med både B och C får 
användas på båda sätt i valfri grad. Där index finns (BC1 och BC2) måste 
viss del av bottenvåningen rymma någon form av centrumanvändning. 
Bestämmelsen gäller för kvarter i anslutning till torget och för kvarter längs 
Stångby allé fram till skolan. 
 
I trädgårdsstaden/småstaden är de små och tydligt definierade gaturummen 
viktiga för upplevelsen och karaktären. För att uppnå detta krävs inte bara 
relativt smala gator utan också en nära koppling mellan gata och byggnad. 
Byggnader, och andra byggnadsverk som plank eller mur, ska därför i stora 
delar av planområdet placeras i den inre förgårdslinjen som är placerad 1,5-
2,5 meter från fastighetsgräns mot allmän plats (p1). I de områden som inte 
vetter mot större stadsrum medges i vissa fall även att byggnader placeras 
4,5 meter innanför fastighetsgräns (p2). Inslag av bredare förgårdsmark 
skapar variation i gatumiljön, för ut en privat och kanske mer variationsrik 
grönska i gaturummet och ger även möjlighet till västervända uteplatser där 
trädgårdar är vända mot öster. De byggnader som ligger på hörntomter inom 
egenskapen p1 ska placeras mot båda förgårdslinjerna i kvarterens hörn. Där 
hörnet inte är rätvinkligt ska byggnaden placeras så långt ut i hörn som 
möjligt. Korsningar ger stora hårdgjorda ytor och byggnader ut i hörn 
hjälper till att definiera gaturummet och minska korsningens skala. 
 
På förgårdsmarken får byggnader eller byggnadsverk (som plank eller mur) 
inte uppföras. Förgårdsmarken kan rymma till exempel en entrétrappa, en 
sittplats och växtlighet. Skärmtak får sticka ut max 0,8 meter över 
förgårdsmark och balkonger max 1,3 meter. Utanpåliggande balkonger ska 
ges en nätt utformning. Om de vetter mot allmän plats får de inte glasas in 
och räcket ska till största delen vara genomsiktligt. 
 
Byggnadernas skala är måttlig, i huvudsak två till tre våningar. I de centrala 
delarna mot de större stadsrummen (mot torg, Stångby allé och spårområde) 
medges bebyggelse upp till fyra våningar. För att uppnå variation i 
gaturummet och en mjuk övergång till den lägre bebyggelsen finns här även 
inslag av bebyggelse i tre våningar. Tätt mellan bostäderna mot torget och 
längs Stångby allé ger fler bostäder med närhet till service och 
kollektivtrafik och ökar upplevelsen av liv och trygghet längs det centrala 
rörelsestråket. I de inre delarna av större bostadskvarter medges även 
bebyggelse i en till två våningar för att möjliggöra ett rikt utbud av olika 
typer av boende.  
Byggrätten regleras med olika egenskapsbestämmelser. Förgårdsmarken 
mot gata får inte bebyggas, egenskapsområdet innanför förgårdsmarken får 



SAMRÅDSHANDLING 1281K-P218 
PLANBESKRIVNING PÄ 31/2017 
2017-08-11 
 

 

24 (66) 
 
 
 

bebyggas fullt ut med huvudbyggnad eller komplementbyggnad, och 
egenskapsområdet i kvarterets mitt får endast bebyggas med uthus i en 
våning. Byggrätten för huvudbyggnad är relativt generös med ett djup från 
gata på mellan 15 och 20 meter. Det innebär att flerbostadshus som byggs 
längs gata delvis även kan sträcka sig in mot gården och på så sätt rymma 
fler lägenheter per trapphus. För enbostadshusen ger det större möjligheter 
till variation bland hustyper. Det ger också möjlighet att bygga till bostaden 
efterhand som familjen växer. 
I större delen av detaljplanen ska byggnader vara sammanbyggda längs gata 
(f2). I de mest centrala delarna ska huvudbyggnader vara sammanbyggda 
med varandra (f1). Den djupa byggrätten bedöms därför inte påverka 
upplevelsen av gaturummet. Hur mycket som byggs in mot gården 
begränsas framför allt av andra funktioner som gårdsmiljö och parkering.  
Den relativt stora byggrätten ger utbyggnadsmöjligheter för den enskilda 
fastighetsägaren, men innebär också att grannfastigheten kan komma att 
omges av byggnader ganska långt in på fastigheten. Egenskapsområdet i 
kvarterens mitt medger endast låg bebyggelse och säkrar på så sätt 
ljusinsläpp till den inre delen av tomten.  
 
Stångbys nya centrala delar kommer att ligga på båda sidor om spåret, från 
väst till öst. Spåret utgör en kraftig barriär men är också, tack vare stationen, 
samhällets mittpunkt och centrala nod. För att Stångby ska upplevas som en 
helhet och spårens barriäreffekt minskas är det extra viktigt med 
igenkänning och gemensam karaktär längs Stångbystråket, det centrala stråk 
som har till uppgift att koppla de båda sidorna till varandra.  
I detaljplanen för Stångby Väster II (Stångby 5:28 m fl.) ska samtliga 
byggnader ha sadeltak. Sadeltaken utgör både en sammanhållande karaktär 
för den nya bebyggelsen och en koppling till Stångbys äldre bebyggelse. För 
att tydligt koppla samman västra och östra sidan har bestämmelse om 
sadeltak införts även i aktuell detaljplan. Bestämmelsen gäller i de centrala 
delarna och mot de större offentliga rummen; torget, parken, längs 
Stångbystråket, mot väg 936 och delvis mot åkerlandskapet i norr. I övriga 
delar medges både sadeltak och andra takformer.  
 
 
 
 

Inspirationsbilder sadeltak. Till vänster Utopia Arkitekter, till höger        
Arkitema Architects, Enskededalen. Foto Enskededalen: Erik Lefvander.  
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Bostadsbyggnader får, för att uppnå variation och småskalighet, vara högst 
30 m långa och ska uppföras som individuella byggnadskroppar.  
Takvåningar får förses med frontespiser och takkupor, vilket både skapar 
variation i gaturummet och möjliggör en högre exploatering. I de fall taken 
förses med anläggning för lokal energiförsörjning (som solceller) och 
sadeltaken skulle bli mindre fördelaktiga ur energisynpunkt, kan undantag 
medges från bestämmelse om sadeltak. 
 
Tegel är väl representerat i Stångby, både i nya och äldre delar, och utgör en 
viktig del av ortens karaktär. I detaljplanen har bestämmelse införts om att 
inslag av tegel ska finnas inom varje tomt. Det kan vara i fasad eller tak, 
men också i mark eller mur, det viktiga är tegel som ett återkommande 
material. 

 
Entréer ska placeras så att de är synliga mot gatan för att skapa liv och 
trygghet till gaturummen. Entréer i flerbostadshus ska vara genomgående 
för att göra det möjligt för de boende att direkt nå sin bostadsgård. 
 
Uthus, gårdshus och garage får ha en byggnadshöjd om max tre meter och 
bör ligga i tomtgräns. Byggnadshöjden räknas vid den lägsta takfoten vid 
pulpettak. Varje bostad ska inom fastigheten ha tillgång till en tillräcklig 
friyta, i enlighet med gällande plan- och bygglag. Samlade parkeringar får 
inte ligga i kvartershörn eller i en gatas fond eftersom gaturummen då 
förlorar sin rumslighet.  

 
Bestämmelse har införts om att den mark som idag används av Stångby 
Maskin AB ska saneras före startbesked och anläggande av park (a1 och a2). 

 
Täthet och bostäder 
I fördjupningen av översiktsplanen beräknades aktuellt planområde rymma 
mellan 300 och 600 bostäder. Aktuellt planförslag enligt illustrationsplanen 
motsvarar cirka 860 bostäder. Täthetsberäkningarna utgår från antagandet 
att flerbostadshusen byggs till maximalt antal våningar enligt plankarta, men 
utan att möjligheten till inredd vind utnyttjas, samt att enbostadshusen i 
genomsnitt byggs i två våningar.  

 
 bruttotal * nettotal** 
Antal 
bostäder 

Exploaterings-
tal  

Antal 
bostäder/ha 

Exploaterings-
tal  

Antal 
bostäder/ha 

860 0.52 36 0.65 52 
*Bruttoarean baseras på BTA inom planområdet (bostäder, skolor, p-hus och butikslokal (125.800 
kvm)). Markytan baseras på detaljplaneområdet öster om järnväg och bullerskydd (240.200 kvm) 
**Bruttoarean baseras på BTA inom kvartersmark för bostäder (106.700 kvm). Markytan baseras på 
kvartersmark för bostäder + halva omgivande gator (165.100 kvm). 
 
Föreslagen bebyggelsetäthet (nettoexploateringstal) inom planområdet är 
0,65. Exploateringstalet visar den totala bruttoarean BTA för bostäder, 
exklusive garage, källare och förråd, inom föreslagen kvartersmark enligt 
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illustrationsplan samt halva omgivande, trafikförsörjande gata. Tätheten 
motsvarar ungefär centrumkvarteren i detaljplanen för Stångby Väster II 
(Stångby 5:28 m fl.) 
 
Illustrationsplanen redovisar ett av många möjliga sätt att bebygga 
planområdet. Där illustrationen redovisar enbostadshus medges oftast 
byggnader i tre våningar, vilket innebär att det även är möjligt att bygga 
trevånings flerbostadshus. På motsvarande sätt kan en del av de illustrerade 
flerbostadshusen istället bli enbostadshus i två våningar.  
 
Illustrationsplanen redovisar, utifrån antaganden ovan, cirka 860 bostäder 
fördelade på 650 lägenheter i flerbostadshus och 210 enbostadshus. Om 
samtliga flerbostadshus som i illustrationsplanen ligger på mark som får 
bebyggas i två våningar istället bebyggs med enbostadshus kan fördelningen 
bli 440 lägenheter och 300 enbostadshus, sammanlagt 740 bostäder.  

 
Stationsområde och torg 
Stationsområdet med anslutande torg ligger som en central nod längs 
Stångbystråket. Den centrala placeringen av tågstationen är ett grepp från 
FÖP Stångby, dels för att uppmuntra till att åka kollektivt men också för att 
ge förutsättningar för att samla viktiga funktioner kring ett torg. Planen 
förbereder utrymme för busshållplatser på båda sidor spåret invid 
tågstationen. Tåg, bussar och en central gång- och cykeltunnel (GC-tunnel) 
som förbinder samhällets båda sidor placerade tillsammans samlar många 
människor i denna punkt och ger därmed goda förutsättningar för 
kommersiella etableringar.  
 
GC-tunnel 
För att tydligt koppla samman Stångbys östra och västra delar samlas i 
planförslaget service och offentlig service längs Stångbystråket som går 
tvärs järnvägen. Vid tågstationen behövs därför en tunnel för gång- och 
cykeltrafik. På den västra sidan är utrymmet begränsat och backen ner i 
tunneln kommer att behöva en ganska kraftig veckning. Ambitionen är att 
den ska bli så gen och bekväm som möjligt. Öster om spåren kan 
cykelslänten rätas ut mer och bli genare mot Stångbystråket. 
Tunneln kommer även att fungera som en del av tågstationen.  
 
Stationsområde 
I detaljplanen förbereds för en förflyttning av Stångby stationsområde norrut 
längs spåren. Huvudstationsläget (där väderskydd är placerade och tågen 
stannar) ska sammanfalla med Stångbystråket (GC-tunneln), Stångbys 
gamla stationshus och det nya torget på den östra sidan. Utformingen ska 
göra att tågstationen känns som en naturlig och väl integrerad del av 
Stångby centrum. Cyklister kommer att kunna angöra alldeles intill 
plattformarna. För bilar kommer den befintliga pendlarparkeringen att 
finnas kvar. Ett par parkeringsplatser för funktionsnedsatta anordnas i nära 
anslutning till väderskydden på respektive sida. 
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 Visualisering stationsområdet  
 
Torg 
Ett relativt stort torg skapas på den östra sidan om spåren. Torgets längd 
bestäms av cykelrampen ner till tunneln och bredden på slänter mot denna 
samt funktionsmått för den trafik som behöver komma fram på respektive 
sida. För att bryta ner torget till en lämplig skala för Stångby kan 
cykelvägens slänter utnyttjas till en ”stationspark” som rumsligt skiljer 
stationsområdet vid spåren från det kommersiella torget vid Stångby allé 
utan att blockera överblickbarheten. Service och handel placeras lämpligen 
runt den östra och norra delen av torget, där det även finns utrymme för 
marknadsstånd eller andra tillfälliga aktiviteter. Cykelvägen ner till tunneln 
skär av den södra delen av torget. Därför bedöms detta vara ett bra 
bostadsläge även i markplan. På plan 2 och uppåt föreslås bostäder runt hela 
torget för att ge liv och trygghet över hela dygnet. 
 
 Planbestämmelsen Torg återkommer på både västra och östra sidan om 
spåren. Användningen medger att platsen används för torg med tillhörande 
verksamheter, det kan till exempel vara torghandel, kiosker och serveringar, 
kollektivtrafik med hållplatsskydd eller parkeringsplatser. Bestämmelsen 
innefattar också normal fordonstrafik, motsvarande det som ingår i 
användningen gata. Infart till fastigheten Vallkärratorn 8:84, norr om 
stationshuset, är kvar i befintligt läge på det som i detaljplanen föreslås bli 
torg. 
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Service 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handel, närservice och skolor samlas längs Stångbystråket 
 
Handel och andra utåtriktade verksamheter placeras i huvudsak vid torget 
och längs Stångbystråket. Målet är att samla så många servicefunktioner 
som möjligt nära det framtida tågstationsläget och längs Stångbys 
huvudstråk. 
 
Planområdet kommer till största delen att bebyggas med bostäder (B) med 
inslag av centrumanvändning (C) i områdets centrala delar. För det gamla 
stationshuset medges endast centrumanvändning. Med centrumanvändning 
menas olika kombinationer av handel, service, samlingslokaler och andra 
verksamheter som behöver ligga centralt och ska vara lätta att nå.  
 
Där index finns (BC1 och BC2) måste viss del av bottenvåningen rymma 
någon form av centrumanvändning. I tre kvarter (BC1) längs Stångbystråket 
ska bottenvåningarna rymma vardera minst en lokal på 30 kvm. Detta har 
bedömts som en lägsta nivå för att uppnå variation och ge Stångbystråket 
karaktären av central gata. Fler lokaler är både möjligt och välkommet.  
I kvarteret på torgets norra sida (BC2), som är tänkt att rymma 
livsmedelsbutik, andra mindre butiker och en sjuksköterskemottagning, ska 
bottenvåningen till minst 80% användas för centrum.  

 
En skola, planerad för årskurs F-3, placeras centralt i planområdet, direkt 
norr om parken. Illustrationsplanen redovisar en skolenhet för 400 elever 
samt en mindre idrottshall (ensalsposition). Med något färre elever finns 
även möjlighet att bygga en större idrottshall. Det är i huvudsak antalet 
elever och behovet av utemiljö som styr byggnadernas möjliga utbredning.  

Stångbystråket  
Detaljplanegräns 
Skola och förskola 
Livsmedelsbutik och annan service 
Lokal 
Park  
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Norr om Stångbystråket, mitt emot skolan, görs plats för en förskola som 
kan rymma 8 avdelningar. 

 
Skolbyggnaderna ska i första hand, om utbyggnaden sker etappvis, placeras 
längs Stångby allé. Huvudentréerna placeras i tomternas hörn, vända mot 
varandra och med varsin plats framför sig. Byggnaderna får uppföras i högst 
två våningar och ska i de delar som ligger längs med Stångby allé och mot 
park förses med sadeltak. Takkupor och frontespiser på högst 50% av takets 
längd får uppföras utan att det påverkar beräkningen av våningsantal. 
Leveranser till skola och förskola sker från lastzon längs Stångby allé. 
Hämtning och lämning med bil sker från parkeringsfickor längs Stångby 
allé.  
 
Skolornas gårdar utformas delvis skålade så att de tillfälligt kan magasinera 
vatten vid skyfall, och på så sätt skydda den egna och omgivande 
bebyggelse från översvämning. På plankartan anges den vattenvolym (n2) 
som ska kunna rymmas på gårdarna och var avrinningsstråk (pil) från park 
eller gata behöver anordnas. 
Skoltomten ingår delvis i område (a1) där marken ska saneras innan 
startbesked ges.  
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Grönska och rekreation 
 
 
 
 

Grönstruktur dispositionsplan 
 
Stångby omges på alla sidor av jordbruksmark som inte är tillgänglig för 
allmänheten. De landsvägar som löper längs med de omgivande åkrarna är 
också Stångbybornas promenadvägar. Den begränsade tillgången på 
grönska att röra sig i, och inte bara längs med, gör att de gröna 
stadsrummens rekreativa värden blir särskilt viktiga när Stångby växer.  
 
Parkmarken inom planområdet är totalt cirka 2,5 hektar, varav närparken i 
planområdets mitt utgör cirka 1 hektar.  

 
Inom detaljplaneområdet finns olika sorters gröna stadsrum med delvis olika 
funktioner: den centralt placerade närparken, kopplande stråk med små 
gröna platser längs vägen och den omgärdande gröna randzonen. 
 
Den grönska som behöver kompenseras enligt balanseringsprincipen från 
fastigheten Vallkärratorn 8:7 kan med god marginal räknas in inom 
tillkommande gröna miljöer inom planområdet. 
 

Närparken  
Närparken är centralt placerad intill den planerade skolan. Parken är tänkt 
att komplettera stadsdelsparken på västra sidan avseende funktion och 
karaktär. Den västra parken är stor och öppen med vida vidder för lek och 
spring, och den östra mindre, mer omsluten och skyddad för vinden. Parken 
utformas delvis skålad så att den tillfälligt kan magasinera vatten vid skyfall 
(n1). Marken ska saneras senast i samband med anläggandet av parken (a2).  
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Grönstruktur inom detaljplaneområdet (svart linje), närparken i planområdets mitt. 

De gröna stråken 
Gång- och cykeltunnel och torg kopplas till parken via ett inre grönt stråk 
placerat mellan Stångbystråket och Signalvägen. Från parken finns sedan ett 
antal olika stråk som leder vidare ut mot randzonen och omgivande 
åkerlandskap. Gångstråken mellan de gröna platserna i de befintliga 
bostadskvarteren söder om planområdet, kopplas vidare till parken via det 
nordsydliga grönstråket mellan väg 936 i söder och parken.  
Bredare gator kantas av alléträd. Längs de smalare gatorna finns små gröna 
platser, ibland bara ett träd i en utvidgning av gatan, eller rader av träd som 
bidrar till den gröna upplevelsen.  
 

Randzonen 
Längs planområdets östra och norra gräns föreslås ett grönt rekreationsstråk, 
som vid en fortsatt utbyggnad av Stångby kan flyttas utåt mot 
åkerlandskapet. I dispositionsplanen ligger den slutliga randzonen i den 
gamla sockengränsen, som också är ett befintligt lågstråk i åkermarken 
(blått på kartan). 
Randzonen i aktuellt planförslag utformas som gator med träd, buskar och 
dike mot åkerlandskapet. Där Stångby allé utgör randzon planteras träd på 
båda sidor. Den östra sidans gång- och cykelbana utförs, före fortsatt 
utbyggnad österut, som en enklare gångstig med dike mot åkern.  
Planerade bostäder längs randzonen kommer att ligga alldeles intill mark 
som brukas. För att skydda bostäderna från det damm som uppstår när 
jorden harvas och skörden tröskas (några gånger per år) bör randzonens 
vegetation bestå av både träd och buskar. På motsvarande sätt behöver 
jordbruksmarken skyddas från ogräs, varför buskar och marktäckare 
närmast åkern är att föredra framför gräs. 
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Varsamhet och skydd för befintlig bebyggelse 
 

 
Stationshuset (tidig bild, Järnvägsmuséet i Gävle) 
 
Inom planområdet ligger Stångby stationshus, invigt 1901 och ritat av Folke 
Zettervall. I Kulturmiljöunderlag Stångby stationssamhälle (Sweco, 2015-
03-29) klassificeras stationshuset tillsammans med tillhörande avträde som 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 
 
De kulturhistoriska värdena i miljön utgörs huvudsakligen av platsens 
historia som järnvägsstation på södra stambanan, vilket var en förutsättning 
för stationssamhällets utveckling. Både stationshuset och avträdet är 
välbevarade och i omgivande järnvägspark/trädgård finns rester av odlingar 
och äldre markbeläggning. 
 
Sambandet mellan stationsbyggnad och spår, stationsbyggnad och 
stinsbostad (i norr) samt mellan stationsbyggnad och övrig äldre 
bostadsbebyggelse är viktiga karaktärsdrag. 
 
Stationsmiljön med stationshus och tillhörande avträde samt räcke till hästar 
och lyktstolpe i trädgård har i detaljplanen åsatts varsamhetsbestämmelser, 
skyddsbestämmelser samt rivningsförbud i enlighet med 8 kap 13 § PBL.  
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Avträdet 

Varsamhetsbestämmelser 
Följande ska särskilt beaktas:  
Stationsbyggnad (k1): Valmat sadeltak belagt med skivtäckt plåt och 
ståndränna. Inga takkupor kan tillföras, ytterligare takfallsfönster endast i 
mindre omfattning. Skylt på taket med stationsnamn och avstånd är 
nytillverkad men en viktig del av den historiska miljön som station. 
Utvändig ramp i grovt virke.  Interiört beaktas underliggande klinkergolv i 
väntsalen samt övriga brädgolv. 
Avträde (k2): Valmat sadeltak lagt med svart papp. Ursprungliga fönster, 
ursprungliga dörrar i den mån de finns under sentida panelklädsel bör 
bevaras. 
Trädgård/miljö (varsam): Räcke till hästar, delvis av rälsjärn, samt 
lyktstolpe bör bevaras. De kan vid behov omplaceras på tomten.  
 

Skyddsbestämmelser 
Stationsbyggnad (q1): Fasader med sockel av granitblock, rött hårdbränt 
tegel med pärlfog bevaras. Dekorativt utformade stöttor till takfoten 
bevaras. Ursprungliga fönster och småspröjsat över- och sidoljus till 
huvudentrén, samt dörrblad till norra huvudentrén bevaras. Fönstersättning 
och dörrsättning i fasad bevaras. Granittrappor med skrapjärn bevaras. 
Murade skorstenar i rött tegel bevaras. Interiör planlösning med murade 
väggar och äldre brädväggar bevaras. Fast inredning i form av takstuckatur, 
äldre fönster-, dörr- och sockelfoder bevaras. 
Avträde (q2): Fasader med sockel av granitblock, rött hårdbränt tegel med 
pärlfog bevaras. Fönstersättning och dörrsättning i fasad bevaras.   
 
Både stationsbyggnaden och avträdet åsätts rivningsförbud (r). 
 
För att säkerställa de kulturhistoriska värdena ska eventuell ombyggnad 
föregås av en antikvarisk förprojektering. 
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Trafik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gatustruktur 
 
Enligt fördjupningen av översiktsplanen för Stångby ska utbyggnaden ske 
kring det framtida stationsläget. Ambitionen är att gång- och cykeltrafik ska 
dominera de interna resorna till stationen och den service som etableras. Ju 
fler människor som rör sig till fots eller med cykel desto tryggare blir 
Stångby, vilket i sin tur ökar människors vilja att vistas i stadens rum. 
 
Stångby allé som är huvudgatan i den föreslagna strukturen går genom 
planområdet och görs tillgänglig för samtliga trafikslag. Den föreslagna 
strukturen innebär ett gent huvudnät för gående och cyklande och ett 
finmaskigt lokalt gatunät där trafikrörelser sker på gåendes villkor.  
 
Huvudnät är de stråk i gaturummen där fotgängaren är separerad från såväl 
motorfordonstrafik som cykeltrafik. Huvudnätet för gångtrafik ska vara 
belyst och gå utmed de stora vägarna för att ge fotgängarna en god 
trygghetskänsla även kvällstid. 
 
Väg 936 föreslås i den del som löper genom planområdet omvandlas från 
landsvägskaraktär till en mer stadsliknande karaktär, som bättre passar in i 
Stångbys gatustruktur. På denna sträcka föreslås två cirkulationsplatser. En 
mindre vid vägens sydvästra del samt en något större vid anslutningen till 
Stångby allé. Detta markerar tydligt för trafikanter att man kör in i 
tätbebyggelse.   

Planområde 
Södra stambanan 
Stångbystråket 
Stångby allé med separat gc-väg 
Lokalgata med separat gångbana 
Gränd/gångfartsområde  
Gc-väg  
Park 
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Gångtrafik 
I lokalnätet rör sig fotgängaren i blandtrafik eller på separata gångbanor. 
Skalan på stadsrummen gör att fotgängaren är tydligt exponerad. 
Tillsammans med en reglering av hastighetsgränsen till gångfartsområde 
uppnås god trafiksäkerhet. 
 

Cykeltrafik 
Huvudnätets utformning varierar mellan blandtrafik, separat gång- och 
cykelbana samt gång- och cykelbana längs gata. Cyklisten ska tydligt 
prioriteras i korsningspunkter med motorfordonstrafik. I lokalnätet bedöms 
biltrafiken bli mycket begränsad varför cykling kan ske i blandtrafik med 
god trygghet och säkerhet.  
 

Säkra skolvägar 
Stor vikt läggs vid att barns färdvägar till skolan är trygga och säkra. Den 
centralt belägna skolan ligger i anslutning till Stångby allé och kan därmed 
nås via separerade gång- och cykelbanor från stora delar av planområdet 
Från väg 936 i söder till skolan löper ett separat gång- och cykelstråk via 
grönområdet och parken. Detta ska vara väl belyst för att öka tryggheten 
längs med stråket. Elever från väster om stambanan anländer till 
planområdet via stationstorget. Därefter kan de nå skolan antingen via 
Stångby allé eller via gena gång- och cykelvägar samt lokalgator. Vid 
samtliga punkter där cyklister korsar gator med motorfordonstrafik ska 
särskild omsorg läggas vid utformningen för att säkra en hög trafiksäkerhet 
för cyklister.  
 

Kollektivtrafik 
Pågatåg avgår två gånger i timmen i båda riktningar. Det befintliga läget för 
tågstationen i Stångby föreslås flyttas norrut. Den västra plattformen 
förlängs upp till det gamla stationshuset. På den östra sidan anläggs en ny 
plattform vid det nya torget.  
 
I nuläget trafikerar stadsbuss 21 Stångby station via Vallkärravägen. 
Busshållplatsen flyttas längre norrut intill grönområdet för att komma 
närmre det nya stationsläget. Stångby allé gestaltas på den östra sidan så att 
bussar kan trafikera gatan och så att utrymme finns för hållplatser. 
Busshållplats kan anordnas längs norra sidan av det nya stationstorget, 
bussen vänder då genom att köra runt torgets norra kvarter. 
Ersättningsbussar till tågtrafiken kan vända runt kvarteret söder om torget 
och tillfälligt stanna längs torgets södra sida. 

 

Biltrafik 
Den bärande stommen i trafiksystemet utgörs av Stångby allé. Viktiga och 
trafikalstrande verksamheter orienteras längs gatan. För att minska 
trafikintensiteten i de mindre gaturummen används silningsprincipen. Från 
Stångby allé silas biltrafiken till det finmaskiga lokalnätet. 
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Vid utformning av detaljplanens stadsrum har stor vikt lagts på 
trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna. I lokalnätet färdas man i 
blandtrafik och hastighetsgränsen sätts efter långsammaste trafikanten. De 
olika trafikslagen kan på ett säkert sätt interagera med varandra genom att 
de oskyddade trafikanterna tydligt lyfts fram och uppmärksammas. Längs 
med Stångby Allé samt på andra utvalda sträckor separeras gång- och 
cykeltrafiken från motortrafiken för att uppnå en god trafiksäkerhet. 

 
Nyttotrafik 
Verksamheter med ett större transportbehov koncentreras utmed Stångby 
allé som är dimensionerad för tung trafik. Beroende på typ av verksamhet 
och dess placering ordnas angöring med lastzon, i gata eller på 
kvartersmark.  
 
Samtliga gränder möjliggör framkomlighet av Renhållningsverkets och 
Räddningstjänstens standardfordon med en längd av tio meter.  
 

Parkering 
Bil-och cykelparkering löses enligt gällande norm på kvartersmark. Det 
skapas även möjlighet för allmän parkering som ska kunna understödja 
lokal handel i bottenplan, främst i anslutning till torget och längs 
Stångbystråket. Möjlighet att samutnyttja parkering bör eftersträvas. Samlad 
parkering i bostadskvarter bör utformas i mindre enklaver omgärdade med 
häck. Asfalt bör undvikas på uppställningsytor, använd hellre grus eller 
armerat gräs. Bilparkering för villor och radhus placeras efter varandra, inte 
i bredd, för att minimera avståndet mellan byggnader mot gata.  
 
För att möjliggöra högre exploatering i de centrala kvarteren reserveras plats 
för parkeringshus och/eller markparkering mellan spårområdet och östra 
sidans bebyggelse. Parkeringen lokaliseras till mark som inte är lämplig 
eller möjlig för bostäder eller annan användning. Den får en central 
placering där Stångby byggs som tätast och där station, torg och handel är 
starka målpunkter. Parkeringen kan antingen lösas på mark eller i 
parkeringshus i två våningar. Parkeringshus möjliggör ett högre 
markutnyttjande i kvarteren och bör därför eftersträvas. 
 
Parkeringsberäkningarna nedan har gjorts utifrån samma antaganden som 
den täthetsstudie som redovisas under Markanvändning och gestaltning, 
Bostadsbebyggelse. Behovet beräknas utifrån 860 bostäder varav 650 är 
lägenheter. Enbostadshusen löser parkeringen på egen tomt. 500 av 
lägenheterna ligger inom 300 meter från den gemensamma parkeringen och 
antas utnyttja denna i olika grad. De flerbostadshus som ligger längre bort 
förutsätts lösa parkeringen inom de egna kvarteren.  
 
Den gemensamma parkeringen har, med p-hus, cirka 350 bilplatser. 100 av 
dessa reserveras för handel. Därmed återstår 250 bilplatser till bostäder. 
Med reducerad parkeringsnorm med 20% (förutsatt att byggherren gör olika 
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åtgärder enligt Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun) blir det 
sammanlagda parkeringsbehovet för flerbostadshusen 400 bilplatser. 150 av 
dessa ryms enligt illustrationsplanen i de egna kvarteren. Det återstående 
behovet, 250 bilplatser, kan lösas på den gemensamma parkeringen. 

Störningsskydd 
Riktvärden för buller vid bostäder från spårtrafik och vägar anges i 
Trafikbullerförordningen 2015:216 inklusive förordningsändringarna 
beslutade den 11 maj 2017.  
 
En bullerutredning har genomförts av Tyréns (Trafikbuller Stångby Öster II, 
Rapport 2017-06-19).  
 
Utredningen visar att bullernivåerna från vägtrafiken är som högst längs 
med Stångby allé samt längs med väg 936. Nivåerna längs med Stångby allé 
beräknas som högst uppgå till Leq 59 dBA och Lmax 79 dBA. För 
bostäderna längs med väg 936 beräknas bullernivåerna som högst uppgå till 
Leq 55 dBA och Lmax 74 dBA. Samtliga byggnader klarar 60 dBA på 
samtliga våningsplan och kan därför utformas fritt enligt de krav som finns i 
förordningsändringarna. 
 
För flerbostadshusen längs med järnvägen beräknas bullernivåerna till Leq 
57-66 dBA och Lmax 75-87 dBA. Där Leq 60 dBA överskrids gäller för 
lägenheter över 35 m2 att minst hälften av bostadsrummen ska lokaliseras 
mot sida med Leq högst 50 dBA. Lägenheter om högst 35 m2 kan byggas 
vid upp till Leq 65 dBA. Detta regleras genom planbestämmelse (m3).  
 
Byggnaders placering och höjd är de viktigaste åtgärderna för att skydda 
mot trafikbuller. Längs järnvägen ska huvudbyggnader vara sammanbyggda 
(f1) och uppföras i minst tre våningar med sadeltak.  
Det är även möjligt att använda sig av olika åtgärder på fasaden. Loftgångar 
kan byggas mot järnväg för att dämpa bullernivåerna. Med loftgångar med 
tätt räcke mot järnväg i kombination med ljudabsorbenter på loftgångarnas 
undersida kan Leq < 60 dBA innehållas generellt utanför flertalet fasader.  
Ytterligare åtgärder för att dämpa bullernivåerna vid fasad kan vara att 
använda lokala glasskärmar vid fasad eller framför fönster enligt Tyréns 
rapport. Skärmar framför fönster kan dock endast användas i begränsad 
omfattning, i praktiken 5 % av lägenheterna. 
 
Samtliga bostäder kan få tillgång till uteplats på byggnadens baksida/ 
gårdssida där riktvärdet för uteplats uppfylls. För bostäder med gavlar eller 
trädgård mot väg 936 kan riktvärdet Lmax ≤70 dBA överskridas. Skyddad 
uteplats kan anordnas genom att lokal skärm byggs vid uteplatsen eller att 
byggnaden utformas så att skyddad plats skapas. Detta regleras genom 
planbestämmelse (m4). 
  
Livsmedelsbutiker och andra lokaler kan medföra varuleveranser, fläktar 
och andra externa bullerkällor som ofta upplevs störande i anslutning till 
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bostäder. I projekteringsskedet bör man tidigt säkerställa att riktvärdena för 
industri- och annat verksamhetsbuller innehålls i bostäderna inomhus och 
utomhus. 
 
För skolor och förskolor finns inga regler vad gäller bullernivåer utomhus. 
Lunds Kommun har en målsättning att bullernivåer inte ska överskrida 50 
dBA ekvivalent ljudnivå vid skolor och förskolor. Detta ligger i linje med 
vad som anges i Boverkets rapport 2015:8 Gör plats för barn och unga! En 
vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och 
förskolans utemiljö. I den framgår att: 
 
”På skolgårdar eller förskolegårdar är det önskvärt med högst 50 dBA 
ekvivalentnivå dagvärde på de delar av gården som är avsedda för lek, 
rekreation och pedagogisk verksamhet. En målsättning kan vara att resten 
av ytorna ska ha högst 55 dBA.” 
 

 
 
På skolgården klarar hela ytan riktvärdet på högst 50 dBA ekvivalent 
ljudnivå. På förskolegården klarar ungefär hälften av ytan riktvärdet 50 dBA 
medan resten av ytan har nivåer på högst 55 dBA. Detta bedöms som 
tillräckligt goda förhållanden för att förskolan ska kunna bedriva sin 
verksamhet. Åtgärder för att ytterligare förbättra skolgårdens utemiljö kan 
dock göras genom omsorgsfull utformning samt placering av eventuella 
komplementbyggnader.  
 
Bullerskydd ska uppföras på järnvägens båda sidor. Placering, höjd och 
utformning regleras med planbestämmelse (m1, m2). Längs torgets kortsida 
ska bullerskärm som är genomsiktlig till minst 50% uppföras på båda sidor 
om spåret. De ytor som inte är genomsiktliga ska vara ljudabsorberande mot 
järnvägen. I planområdets norra del, mot åkermarken, bör bullerskyddet 
vara ett plank eftersom växtligheten på en vall sprider ogräs till odlingarna. 
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Stångbys gaturum 
Stångbystråket – det kopplande stråket 
 

Stångbystråket kopplar 
den östra sidan via det 
nya stationsläget till 
den västra sidan. 
Platser och målpunkter 
orienteras i första hand 
till detta stråk. Från 
stationshuset till torget 
på östra sidan är 
Stångbystråket enbart 
gång- och cykelväg. 
Vidare österut är 
stråket en del av 
Stångby allé. 

 

 
 

 

Stångby allé  
Stångby allé ligger i Haraldsfältsvägens förlängning och är samhällets 
huvudgata. Längs Stångby allé separeras gående från cyklister och gående 
och cyklister från bilister. För att hålla nere hastigheten på alla fordon 
vinklas gatan med jämna mellanrum. Den trädplanteras som en allé, men 
avbrott görs vid platsbildningar för att ge variation och upplevelserikedom.  
 

 
Typsektion Stångby allé.  

Stångbystråket blå linje, Stångby allé röd, planområde svart. 
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Lokalgator med separata gångbanor 
 
 

Lokalgatorna fördelar 
trafiken från Stångby 
allé till de smalare 
gångfartsområdena. 
Längs lokalgatorna är 
gående separerade från 
cyklister och bilister. 
Gatorna ska utformas 
så att cyklisterna har 
företräde framför 
bilisterna.  

 
 
 
 
 

 
 
Typsektion lokalgata i Signalvägens förlängning. Lokalgata med gångbanor finns även runt kvarteret 
norr om torget. Där är körbanan 6,5 m och gångbanorna 2 m, sammanlagt 10,5 m. 
 
 

  
Inspirationsbilder. Exempel på utformning av lokalgata; Trelleborg och Staaken. 
Bild till höger tagen av Brunnberg och Forshed Arkitektkontor.  

    
     

 

Lokalgator med separata gångbanor blå linje, Stångby allé röd, planområde svart. 
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Gångfartsområde 
 

Gångfartsområdena har 
blandtrafik och byggs upp 
av en smal asfaltsgata 
kantad av en bård av 
storgatsten som går 
obruten som en vacker 
ram runt kvarteret. På 
kvartersmarken närmast 
fasaderna skapas 
förutsättningar för 
blommande växter eller 
buskar. Denna 
förgårdsmark kan ta hand 
om eventuella trappsteg 
och ramper, liksom 
brevlådor, plintskåp och 
andra nödvändigheter.  

 
 
     

     
Typsektioner gångfartsområde utan träd (5,5 m) och med träd på ena sidan (8 m). Inom planområdet 
finns även ett gångfartsområde med träd på båda sidor (13,5m). 
 

 
 

Inspirationsbilder förgårdsmark. Köpenhamn. 

Gångfartsområde orange linje, planområde svart. 
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Teknisk försörjning 
Energiförsörjning 
Det finns möjlighet att bygga ut befintlig fjärrvärme i området. 
 

Vatten-, avlopp- och dagvattenhantering 
Planområdet kommer att ingå i VA SYD:s verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten och dagvatten.  
VA-ledningar kommer att byggas ut i samband med att gatorna byggs ut.  
VA SYD kommer att anlägga dagvatten-, spillvatten- och 
dricksvattenledningar under Södra Stambanan till Stångbys västra sida. 
Ledningarna placeras intill den nya gc-tunneln vid stationstorget, och kan 
anläggas med schaktfria metoder. 
 
Dagvatten inom planområdet tas om hand i konventionella ledningssystem 
och leds med självfall till den nya dagvattenledningen under Södra 
Stambanan. Väster om järnvägen kommer nya dagvattenledningar samt ett 
fördröjningsmagasin att anläggas i samband med utbyggnaden inom 
detaljplan PÄ 21/2011 (Stångby Väster II). Fördröjningsmagasinet 
dimensioneras för att kunna hantera ett 100-års regn för både Västra och 
Östra Stångby enligt de utsläppskrav som gäller för att få släppa dagvatten 
till dikningsföretaget Stångby dikningsföretag av år 1954. VA SYD planerar 
inga fördröjningsvolymer för dagvatten inom Stångby Öster. 
 
Spillvatten leds under Södra Stambanan till en ny pumpstation i nordvästra 
Stångby och pumpas därifrån mot Källby avloppsreningsverk.  
Höjdförhållanden gör det osäkert om det går att anordna självfall för de 
nordöstliga delarna av östra Stångby. VA SYD rekommenderar därför att 
dessa områden byggs ut sist, framtida planarbete och exploateringar kan då 
möjliggöra effektivare och mer samhällsekonomiska lösningar.   
 
Ledningar för dricksvatten kommer att anläggas under Södra Stambanan 
vilket möjliggör rundmatning av dricksvatten i hela Stångby. 
 
Inom området ligger ett dikningsföretag, Vallkärratorn nr 8 år 1924. 
Dikningsföretaget planeras att övergå i kommunal regi och läggas ner då 
detaljplanen vinner laga kraft.  
 

Skyfall 
DHI har gjort en kartläggning av skyfallspåverkan inom planområdet samt 
nedströms från planområdet (Kartläggning av skyfall och utredning av 
dagvattenkvalitet, DHI, april 2017). Kartläggningen visar på vilket sätt 
skyfall påverkar (hur mycket vatten, var det tar sig fram och var det samlas) 
idag och efter exploatering, samt utan och med åtgärder inom planområdet.  
 
Vid normala regn hanteras regnvolymen genom ledning till dagvattensystem 
och genom infiltration i mark. Vid extrema regn (skyfall) överskrids 
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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 mm, krävs att det finns ytor som kan/får 
översvämmas och att vattnet har möjlighet att nå dit. 
 
I DHI:s kartläggning har markavrinningsmodellen belastats med ett så kallat 
100-årsregn 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 100-årsregn med 
klimatfaktor 1,3 motsvarar ungefär dagens 200-årsregn. 
 
Planområdet lutar mot nordväst, från väg 936 mot järnvägsspåret. Väg 936 
utgör en barriär mot markavrinning söderifrån varför planområdet endast 
påverkas av det regn som faller över planområdet. Detta motsvarar, vid ett 
klimatanpassat 100-årsregn, ca 20 400 m3 vatten.  Idag stannar 16 400 m3 

(80%) av vattnet inom planområdet och skapar en översvämning intill 
järnvägsvallen. 4 000 m3 flödar ut över jordbruksmarken i norr. 
 
Efter exploatering leds 3 900 m3 av vattnet till det nya dagvattennätet. 
Övrigt hanteras ovan mark. Två scenarier har analyserats, ett helt utan 
åtgärder (1) och ett där skyfallsytor anläggs längs vattnets väg kombinerat 
med olika åtgärder för styrning av vattenflödena (2). Åtgärderna medför att 
utflödet från området minskar från 9 800 m3 till 7 900 m3 och att delar av 
vattnet förflyttas från viadukt (gång- och cykeltunnel) och vägytor till 
planerade skyfallsytor.  
 
I scenario 1, utan åtgärder, samlas vattnet framför allt i viadukten, på 
parkeringsytan norr om den och på vägytor. I scenario 2, med åtgärder, 
samlas vattnet även på skolgård, förskolegård och i park.  
 
Aktuellt planförslag utgår från scenario 2, med åtgärder.  
 

DHI:s kartläggning kommer att utgöra underlag för höjdsättning och 
skyfallsplanering av området. En uppdaterad skyfallskartläggning samt 
förprojektering med höjdsättning kommer att tas fram under hösten 2017. 

Utöver hanteringen av skyfall ska höjdsättningen bland annat ta hänsyn till 
möjligheten att uppnå god tillgänglighet. Skyfallshantering och 
tillgänglighet står ofta i motsättning till varandra; om bottenvåningens golv 
placeras högt över omgivande mark kan det bli svårt att lösa tillgängligheten 
till husets entré, samtidigt som byggnaderna skyddas mot det vatten som 
kan bli stående på gatan. Plankartan kommer eventuellt och i vissa delar att 
kompletteras inför granskningsskedet med bestämmelse om lägsta höjd på 
färdigt golv över marknivå. Var detta blir aktuellt kan avgöras först efter 
förprojektering. 
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Där skyfallskartläggningen visar höga ytvattenflöden i smala gator har 
förgårdsmarken breddats under arbetet med denna samrådshandling. 
Förgårdsmarkens bredd kan dock, utifrån vad som kommer fram i 
förprojekteringen, komma att justeras ytterligare inför detaljplanens 
granskningsskede.  

 
 
 
 
 
 

Skyfallsåtgärder inom planområdet, scenario 2 
 
Större öppna ytor i vattnets väg utnyttjas i planförslaget som skyfallsytor. På 
plankartan redovisas hur stor volym vatten (n1 och n2) som ska kunna 
rymmas på skolgård och förskolegård, i park och på parkeringsyta. På 
plankartan redovisas även var avrinning från gata eller park till skyfallsyta 
ska ske (pil och texten avrinning). Skyfallsytor och avrinningsstråk 
lokaliseras till mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas alternativt 
(vid skola och förskola) endast får bebyggas med uthus. Hur mycket vatten 
som kan rymmas på de olika skyfallsytorna kommer att studeras närmare i 
samband med förprojektering. I detaljplanens samrådsskede beräknas 
medelvattendjupet på de olika ytorna bli 10 cm i park och på parkering, 40 
cm på skolgård, 20 cm på förskolegård och 130 cm i viadukt. 
Genomförandet av åtgärderna säkerställs i bygglovsskedet. 
 
Skyfallsytorna ligger delvis på allmän plats (viadukt och park) där 
kommunen har full rådighet över marken, och delvis (förskola, skola och 
parkering) på kvartersmark. Funktionerna inom kvartersmark kan komma 
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att drivas i kommunal regi, vilket ger kommunal rådighet över marken, men 
det är också möjligt att de i framtiden drivs i privat regi. Genomförandet av 
åtgärderna säkras i bygglovsskedet, men bibehållandet av skyfallsytan och 
vattnets väg dit är, med nu gällande lagstiftning, svår att helt säkra utan 
kommunal rådighet över marken. Om skyfallsvägar eller skyfallsytor på 
kvartersmark i framtiden hindras respektive minskas kommer 
överskottsvattnet att fördelas på parkeringsytor, i viadukt, på gator och norr 
om planområdet (kartläggningens scenario 1). 

 

El, tele och bredband 
Befintligt ledningsnät byggs ut så att ny bebyggelse kan anslutas.   
Placering av tekniska anläggningar såsom nätstationer anges på plankartan 
(E1). 
 

Renhållning 
För att värna om gaturummet och upplevelsen av detta som en 
trädgårdsstadsgata, där småskaligheten och detaljerna är viktiga, bör 
förgårdsmarken hållas fri från sopkärl. Sophanteringen bör istället ges en 
gemensam plats inne på kvartersmark bakom bebyggelsen. Placering och 
utformning integreras i bebyggelsen så att lösningen blir estetiskt och 
funktionellt tilltalande. Där sopkärl placeras på förgårdsmark ska detta 
gestaltas med omsorg om gaturummet. 
 

Höjdsättning 
Förprojektering med höjdsättning kommer att tas fram inför detaljplanens 
granskningsskede. 
 

Räddning 
Räddningstjänsten Syd har en normal insatstid som överstiger tio minuter i 
Stångby, oavsett vilken station insatsen utgår ifrån. Detta innebär 
restriktioner för utrymning från fönster med hjälp av räddningstjänsten.  
 
Bostäder i en- till tvåvåningsbyggnader ska normalt kunna utrymmas utan 
hjälp av räddningstjänst, vilket innebär att det är bostadsbebyggelse i tre 
våningar eller högre (med undantag för småhus i tre våningar) som behöver 
utformas så att utrymning kan ske utan hjälp av räddningstjänst.  
 
Avståndet mellan byggnads angreppspunkt och uppställningsplats för 
räddningstjänstens fordon får inte överstiger 50 meter. 
 
Brandposter kan ordnas på allmän platsmark och byggs ut i samband med 
övrig infrastruktur.  
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GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska åtgärder 
Genomförandetid 
Planen har en genomförandetid på 15 år från det datum den vinner laga 
kraft.  

Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares 
bestridande detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt 
på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses 
vid planläggningen. 

Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att 
rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. (4 kap 40 § PBL). 

 
Huvudmannaskap för allmänna platser 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.  
 
Kommunen föreslås ta över väghållaransvaret för den del av Trafikverkets 
väg 936 som ligger inom planområdet. 
 

Lov med villkor 
Markförorening på kvartersmark ska vara avhjälpt innan startbesked ges, på 
parkmark ska den vara avhjälpt senast i samband med anläggande. 
 

Avtal och andra genomförandedokument  
Avtal och andra genomförandedokument som behövs tas fram för att 
genomföra detaljplanen: 

• Exploateringsavtal 
Exploateringsavtal, med fastighetsägare till Vallkärratorn 8:8 och 
8:88, kommer att upprättas innan detaljplanen antas.  

• Avtal 
Avtal kommer att upprättas med Lunds domkyrka, ägare till 
fastigheten Vallkärratorn 7:2.  

• Avsiktsförklaring Trafikverket 
Avsiktsförklaring mellan kommunen och Trafikverket avseende 
iordningställande av nytt stationsområde och gång- och cykeltunnel 
under spåren ska upprättas innan detaljplanen antas.  

• Försäljningsavtal 
Kvartersmark som ägs av kommunen, som inte berörs av 
exploateringsavtal med JM, planeras att anvisas till ännu ej utsedd/a 
byggherre/ar.  

• Gestaltningsprogram 
Gestaltningsprogram är ett genomförandedokument och ska vara en 
del av detaljplanen och ska vara kopplat till framtida 
markanvisnings- och exploateringsavtal.  

• Omprövning av befintliga dikningsföretag 
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Omprövning kommer att ske av dikningsföretag Vallkärratorn nr 8 
år 1924 som helt ska utgå när området blir en del av 
verksamhetsområdet för dagvatten. Berörda kommer att hållas 
informerade och omprövning kommer att villkoras så att den inte går 
igenom förrän detaljplanen har vunnit laga kraft. 
 

• Omprövning av dikningsföretag Vallkärratorn nr 8 Vallkärratorn år 
1921 har berörts i detaljplan 1281K-P149. Omprövningen ligger nu 
hos mark- och miljödomstolen för prövning.  

 
Etapputbyggnad 
Exploateringen inom detaljplanen föreslås ske i etapper. Etappindelningen 
kommer att redovisas närmare i exploateringsavtalen.  
 

Tekniska och ekonomiska åtgärder  
Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av allmänna 
anläggningar 
Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar nyanläggs/byggs om: 
 
• Utbyggnad av gatunätet och ombyggnad av del av Trafikverkets väg 936 
• Anläggandet av parkmark 
• Anläggandet av torgplats 
• Anläggandet av gång- och cykeltunnel 

 
Kommunen ansvarar för utbyggnaden av allmän platsmark. Utbyggnaden av 
allmän platsmark bekostas av exploatören/erna.  

 
Kommunen ansvarar och bekostar drift och underhåll av allmän platsmark. 
Drift och underhåll av allmänna platser inom detaljplanen bekostas med 
skattemedel.  
 
Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av 
gemensamma tekniska anläggningar 
Planförslaget innebär att följande gemensamma anläggningar nyanläggs/byggs 
om: 
 
• Utbyggnad av VA-nät 

VA SYD är huvudman som ansvarar för och bekostar VA-anläggningen. 
Kostnaden för utbyggnad av det allmänna vatten- och avloppsnätet samt 
dagvattenanläggningar finansieras genom anslutningsavgifter enligt vid 
tid gällande VA-taxa. Debitering av anslutningsavgiften sker när 
anslutningspunkt finns upprättad. VA SYD ansvarar för och bekostar 
även drift och underhåll av VA-nätet. Drift och underhåll finansieras 
genom brukningsavgifter enligt gällande VA-taxa.  
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• Utbyggnad av energiförsörjningsledningar, nätstationer, tele- och 
bredbandskablar.  
Ledningshavare ansvarar för och bekostar utbyggnad samt drift och 
underhåll av energiförsörjningsledningar, nätstationer, tele- och 
bredbandskablar. Anslutnings- och brukningsavgifter tas ut enligt taxa 
för respektive ändamål av ledningsägare och operatörer. 

• Anläggandet av gemensamma parkeringsanläggningar. 
Parkeringsanläggningarna bör ägas av en och samma juridiska person 
för att underlätta drift, underhåll samt användningen av anläggningarna 
då de kan förändra sitt upptagningsområde över tid. Det är en fördel 
om det kommunala parkeringsbolaget äger och ansvarar för 
anläggningarna för att förhindra att anläggningarna belastas några fåtal 
enskilda personer.  

• Utbyggnad av kommunal service såsom skola och förskola. Kommunen 
ansvarar för och bekostar utbyggnad samt drift och underhåll av ny 
kommunal service. Finansiering sker i huvudsak genom ett ökat 
skatteunderlag på grund av fler invånare i kommunen. 

 
För att genomföra detaljplanen krävs att dagvattenanläggning inom 
detaljplan 1281K-P149 byggs ut och att del av planområdet ansluts till den.  
 
Kostnad för framtagande av detaljplan 
Detaljplanen bekostas av exploatören genom planavtal och planavgift. 
 
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 bl. a. bostad-, skol-, 
parkering-, centrumändamål samt allmän platsmark (gata, park, torg och 
natur).  
 
För att underlätta fastighetsbildningen vid plangenomförandet är det 
lämpligt att en exploateringsfastighet bildas.  
Exploateringsfastigheten bildas lämpligen genom att mark från 
Vallkärratorn 8:80, Vallkärratorn 8:88 och Vallkärratorn s:22 (avloppsgrop 
och avloppsdike) överförs till Vallkärratorn 8:8, enligt kartskiss 1, figur 1-6. 
Med exploateringsfastigheten i kartskiss 2 och tabell 2 nedan avses just 
denna fastighet. 
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Kartskiss 1  
 
I samband med att figur 2 överförs till Vallkärratorn 8:8 ska figur 7 på 
kartskiss 1 överföras till Vallkärratorn 7:2. Området är inte planlagt och kan 
inte självständigt utgöra del av Vallkärratorn 8:88 eftersom det inte 
uppfyller fastighetsbildningslagens krav om lämplighet för en fastighet. 
Marköverföringen ska grundas på en överenskommelse som träffas mellan 
fastigheternas ägare. 
 
Avstyckning från exploateringsfastigheten för att bilda nya 
kvartersfastigheter för bostäder kan ske enligt kartskiss 2, figur I-AT. 
Kvartersfastigheterna tillåts även indelas i mindre fastigheter. I samband 
med att avstyckningar från exploateringsfastigheten genomförs ska figur 8 
på kartskiss 1 överföras till Vallkärratorn 8:64. Området är inte planlagt och 
kan inte självständigt utgöra restfastighet av Vallkärratorn 8:8 eftersom det 
inte uppfyller fastighetsbildningslagens krav om lämplighet för en fastighet. 
Marköverföringen ska grundas på en överenskommelse som träffas mellan 
fastigheternas ägare. 
 
All mark som utgörs av allmän gata och park ska 
överföras till en kommunägd fastighet, lämpligen Vallkärratorn 17:1. Se 
figur a-f på kartskiss 1 och h på kartskiss 2. 
 
Fastigheten Vallkärratorn 8:7 tillförs mark från Vallkärratorn 8:8 enligt 
kartskiss 1, figur G-H (kvartersmark för parkeringsändamål samt bostad- 
och centrumändamål). Från fastigheten styckas därefter kvarter av för 
parkering-, samt bostad- och centrumändamål enligt kartskiss 2, figur AQ-
AR. Fastigheten avstår mark till Vallkärratorn 17:1 (allmän plats mark) 
enligt kartskiss 1, figur e. 
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Kartskiss 2 
 
Fastigheten Vallkärratorn 7:2 avstår mark för bostadsändamål och allmän 
plats mark, enligt kartskiss 1, figur 1.  
 
Fastigheten Vallkärratorn 8:88 avstår mark för skoländamålenligt, kartskiss 
1, figur E.  
 
Fastigheten Vallkärratorn 8:8 avstår mark för skoländamål, kartskiss 1, figur 
C-D och F. 
 
Samfälligheten Vallkärratorn s:22 (avloppsgrop och avloppsdike) berörs av 
detaljplaneförslaget. Delar av samfälligheten som inte överförs till 
exploateringsfastigheten ska överföras till den fastighet som styckas av från 
Vallkärratorn 8:88 för skoländamål, kartskiss 1, figur A-B.  

 
Planen medger ej tredimensionell fastighetsbildning för gång- och cykelbro 
under järnvägen. För att säkra rätten till gång- och cykelvägen kan avtal 
träffas. 
 
När detaljplanen genomförts genom avstyckning och fastighetsreglering 
kommer berörda fastigheter att ha genomgått följande förändringar och nya 
fastigheter ha bildats enligt kartskisser 1-2 och tabeller 1-2, se nedan. 
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Tabell 1 

 
Fastighet Erhåller 

 
Från fastighet Ändamål Avstår mark Till fastighet Ändamål 

Vallkärratorn 7:11    fig. c Vallkärratorn 17:1 allmän plats 
Vallkärratorn 7:2    fig. 1  allmän plats och 

kvartersmark för 
 Vallkärratorn 8:18    fig. f Vallkärratorn 17:1 allmän plats 

Vallkärratorn 8:7    fig. e Vallkärratorn 17:1 allmän plats 
Vallkärratorn 8:8    fig. C E skola 
Vallkärratorn 8:8    fig. D E Skola 
Vallkärratorn 8:8    fig. F F skola 
Vallkärratorn 8:8    fig. G Vallkärratorn 8:7 parkering 
Vallkärratorn 8:8    fig. H Vallkärratorn 8:7 bostäder och parkering 
Vallkärratorn 8:80    fig. 3 Vallkärratorn 8:8 exploateringsändamål 
Vallkärratorn 8:81    fig. b Vallkärratorn 17:1 allmän plats 
Vallkärratorn 8:88    fig. 2 Vallkärratorn 8:8 exploateringsändamål 
Vallkärratorn 8:88    fig. E E skola 
Vallkärratorn 8:88    fig. d Vallkärratorn 17:1 allmän plats 
Vallkärratorn s:12    fig. a Vallkärratorn 17:1 allmän plats 
Vallkärratorn s:22    fig. 4 Vallkärratorn 8:8 exploateringsändamål 
Vallkärratorn s:22    fig. 5 Vallkärratorn 8:8 exploateringsändamål 
Vallkärratorn s:22    fig. 6 Vallkärratorn 8:8 exploateringsändamål 
Vallkärratorn 8:8    fig.7 Vallkärratorn 7:2 ej planlagt 
Vallkärratorn 8:8    fig.8 Vallkärratorn 8:64 ej planlagt 
Vallkärratorn s:22    fig. A E skola 
Vallkärratorn s:22    fig. B E skola 

E fig. A Vallkärratorn s:22 skola    
E fig. B Vallkärratorn s:22 skola    
E fig.C Vallkärratorn 8:8 skola    
E fig. D Vallkärratorn 8:8 Skola    
E fig. E Vallkärratorn 8:88 skola    
F fig. F Vallkärratorn 8:8 skola    

Vallkärratorn 17:1 fig. a Vallkärratorn s:12 allmän plats    
Vallkärratorn 17:1 fig. b Vallkärratorn 8:81 allmän plats    
Vallkärratorn 17:1 fig. c Vallkärratorn 7:11 allmän plats    
Vallkärratorn 17:1 fig. d Vallkärratorn 8:88 allmän plats    
Vallkärratorn 17:1 fig. e Vallkärratorn 8:7 allmän plats    
Vallkärratorn 17:1 fig. f Vallkärratorn 8:18 allmän plats    
Vallkärratorn 8:7 fig. G Vallkärratorn 8:8 parkering    
Vallkärratorn 8:7 fig. H Vallkärratorn 8:8 bostäder och 

 
   

Vallkärratorn 8:8 fig. 2 Vallkärratorn 8:88 exploateringsända
 

   
Vallkärratorn 8:8 fig. 3 Vallkärratorn 8:80 exploateringsända

 
   

Vallkärratorn 8:8 fig. 4 Vallkärratorn s:22 exploateringsända
 

   
Vallkärratorn 8:8 fig. 5 Vallkärratorn s:22 exploateringsända

 
   

Vallkärratorn 8:8 fig. 6 Vallkärratorn s:22 exploateringsända
 

   
Vallkärratorn 7:2 fig. 7 Vallkärratorn 8:8 ej planlagt   
Vallkärratorn 8:64 fig.8 Vallkärratorn 8:8 ej planlagt    

 



SAMRÅDSHANDLING 1281K-P218 
PLANBESKRIVNING PÄ 31/2017 
2017-08-11 
 

 

52 (66) 
 
 
 

Tabell 2 
 

Fastighet Erhåller 
 

Från fastighet Ändamål Avstår 
 

Till fastighet Ändamål 
Exploaterings-  
fastigheten 

   fig. h Vallkärratorn 
17:1 

allmän plats 

Exploaterings-  
fastigheten 

   fig. I I Parkering 

Exploaterings-  
fastigheten 

   fig. J J Bostäder och 
centrum 

Exploaterings-  
fastigheten 

   fig. K K Bostäder och 
centrum 

Exploaterings-  
fastigheten 

   fig. L L Parkering 

Exploaterings-  
fastigheten 

   fig. M M Bostäder 

Exploaterings-  
fastigheten 

   fig. N N Bostäder och 
centrum 

Exploaterings-  
fastigheten 

   fig. O O Bostäder och 
centrum 

Exploaterings-  
fastigheten 

   fig. P P Bostäder och 
centrum 

Exploaterings-  
fastigheten 

   fig. Q Q Bostäder och 
centrum 

Exploaterings-  
fastigheten 

   fig. R R Bostäder 

Exploaterings-  
fastigheten 

   fig. S S Bostäder 

Exploaterings-  
fastigheten 

   fig. T T Bostäder 

Exploaterings-  
fastigheten 

   fig. U U Bostäder 

Exploaterings-  
fastigheten 

   fig. V V Bostäder 

Exploaterings-  
fastigheten 

   fig. X X Bostäder 

Exploaterings-  
fastigheten 

   fig. Y Y Bostäder 

Exploaterings-  
fastigheten 

   fig. Z Z Bostäder 

Exploaterings-  
fastigheten 

   fig. AB AB Bostäder och 
centrum 

Exploaterings-  
fastigheten 

   fig. AC AC Bostäder 

Exploaterings-  
fastigheten 

   fig. AD AD Bostäder 

Exploaterings-  
fastigheten 

   fig. AE AE Bostäder och 
centrum 
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Exploaterings-  
fastigheten 

   fig. AF AF Bostäder 

Exploaterings-  
fastigheten 

   fig. AG AG Bostäder 

Exploaterings-  
fastigheten 

   fig. AH AH Bostäder 

Exploaterings-  
fastigheten 

   fig. AI AI Bostäder 

Exploaterings-  
fastigheten 

   fig. AJ AJ Bostäder 

Exploaterings-  
fastigheten 

   fig. AK AK Bostäder 

Exploaterings-  
fastigheten 

   fig. AL AL Bostäder 

Exploaterings-  
fastigheten 

   fig. AM AM Bostäder 

Exploaterings-  
fastigheten 

   fig. AN AN Bostäder 

Exploaterings-  
fastigheten 

   fig. AO AO Bostäder 

Exploaterings-  
fastigheten 

   fig. AP AP Bostäder 

Exploaterings-  
fastigheten 

   fig. AT AT Transformator-
station 

Exploaterings-  
fastigheten 

   fig. AU AU Transformator-
station 

Vallkärratorn 7:8    fig. AQ AQ Parkering 
Vallkärratorn 7:8    fig. AR AR Bostäder och 

 Vallkärratorn 17:1 fig. h Exploateringsfastigheten allmän plats    

I fig. I Exploateringsfastigheten Parkering    
J fig. J Exploateringsfastigheten Bostäder och 

centrum 
   

K fig. K Exploateringsfastigheten Bostäder och 
centrum 

   

L fig. L Exploateringsfastigheten Parkering    
M fig. M Exploateringsfastigheten Bostäder    
N fig. N Exploateringsfastigheten Bostäder och 

centrum 
   

O fig. O Exploateringsfastigheten Bostäder och 
centrum 

   

P fig. P Exploateringsfastigheten Bostäder och 
centrum 

   

Q fig. Q Exploateringsfastigheten Bostäder och 
centrum 

   

R fig. R Exploateringsfastigheten Bostäder    
S fig. S Exploateringsfastigheten Bostäder    
T fig. T Exploateringsfastigheten Bostäder    
U fig. U Exploateringsfastigheten Bostäder    
V fig. V Exploateringsfastigheten Bostäder    
X fig. X Exploateringsfastigheten Bostäder    
Y fig. Y Exploateringsfastigheten Bostäder    
Z fig. Z Exploateringsfastigheten Bostäder    
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AB fig. AB Exploateringsfastigheten Bostäder och 
centrum 

   

AC fig. AC Exploateringsfastigheten Bostäder    
AD fig. AD Exploateringsfastigheten Bostäder    
AE fig. AE Exploateringsfastigheten Bostäder    
AF fig. AF Exploateringsfastigheten Bostäder och 

centrum 
   

AG fig. AG Exploateringsfastigheten Bostäder    
AH fig. AH Exploateringsfastigheten Bostäder    
AI fig. AI Exploateringsfastigheten Bostäder    
AJ fig. AJ Exploateringsfastigheten Bostäder    
AK fig. AK Exploateringsfastigheten Bostäder    
AL fig. AL Exploateringsfastigheten Bostäder    
AM fig. AM Exploateringsfastigheten Bostäder    
AN fig. AN Exploateringsfastigheten Bostäder    
AO fig. AO Exploateringsfastigheten Bostäder    
AP fig. AP Exploateringsfastigheten Bostäder    
AQ fig. AQ Exploateringsfastigheten Bostäder    
AQ fig. AQ Vallkärratorn 7:8 Parkering    
AR fig. AR Vallkärratorn 7:8 Bostäder och 

centrum 
  

 
 

AT fig. AT Exploateringsfastigheten Transformator-
station 

   

AU fig. AU Exploateringsfastigheten Exploaterings-
fastigheten 
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KONSEKVENSER  

Avvikelser från gällande översiktsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gällande översiktsplan, ÖP 2010. 
Planområdet markeras med blå linje, 
tågstationen med svart prick, område för 
bostäder och parkering inom 
verksamhetsområde med röd linje, område för 
bostadsbebyggelse från år 2030 (enl öp) med 
grön linje. 

 
Aktuellt planförslag avviker till mindre del från gällande översiktsplan. I 
planområdets nordvästra hörn planeras för bostäder och parkering på den 
södra spetsen av ett i översiktsplanen utpekat verksamhetsområde. Området 
ligger direkt norr om tågstationen. Stadsbyggnadskontoret bedömer att det 
stationsnära läget är lämpligt för bostads- och parkeringsändamål. 
Ändringen från verksamheter till bostäder och parkering medför inte att 
miljöpåverkan blir större. 
Planområdet överlappar även område (gult fält i öster) som enligt 
översiktsplanen planeras bebyggas med bostäder först från år 2030 och 
framåt. 
 

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.  
 
Vid den behovsbedömning som utförts har följande ställningstagande gjorts: 
 
Det finns en intressekonflikt mellan exploatering av planområdet och 
brukandet av marken. Planförslaget innebär att högklassad jordbruksmark 
tas i anspråk, men också att ett redan etablerat samhälle kan utvecklas 
vidare. En större befolkning i Stångby ger möjligheter till utökad service, 
vilket ger förutsättningar för ett hållbart och attraktivt vardagsliv för många. 
Stångby föreslås byggas ut kring ett befintligt kollektivtrafikstråk med ett 
befintligt stationsläge, vilket, tillsammans med cykelavstånd till Lunds 
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centrum, ger goda möjligheter till hållbart resande och medger ett effektivt 
utnyttjande av redan utbyggd infrastruktur.  
 
Utbyggnaden av Stångby har bearbetats och konsekvensbedömts i 
översiktsplanen. Kommunen har i ÖP 2010 och FÖP Stångby bedömt att ny 
bostadsbebyggelse, från ett hållbarhetsperspektiv, framför allt ska ske i form 
av förtätning samt lokaliseras till tätorter med spårbunden kollektivtrafik. 
Stångby utgör en av de orter som pekas ut i ÖP 2010. 
 
Sammantaget är den påverkan som planförslaget förutses få sådan att den 
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Ett genomförande av 
planförslaget bedöms som helhet innebära en god hushållning av mark, 
vatten och andra naturresurser.  

 

Påverkan på riksintressen  
Området berörs av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ 
miljöbalken. Riksintresset omfattar Södra stambanan som sträcker sig från 
Malmö till Stockholm. Banan är idag dubbelspårig. Sträckan mellan Lund 
och Hässleholm är utpekad som en av de första etapperna för 
höghastighetståg och måste då kompletteras med ytterligare spår.  
Utredningar pågår angående placering av dessa spår, de kan komma att gå 
genom eller vid sidan av Stångby. 
 
Där byggrätter för bostäder ligger som närmst spåren (söder om torget) har 
dessa ett avstånd på 62,8 meter till närmsta befintliga spår. Byggrätter för 
parkeringshus ligger som närmst 28,5 meter från närmsta befintliga spår 
(norr om torget). 
”Bebyggelseplanering och farligt gods - Strategi för bebyggelseplanering 
intill rekommenderade färdvägar för transport av farligt gods, antagen av 
byggnadsnämnen 2015-11-19” anger rekommendationer till avstånd till 
samtliga leder för farligt gods i Lunds kommun. Enligt denna är 
uppmärksamhetsavståndet till aktuell järnväg 50 meter. Detta innebär att 
känslig verksamhet såsom bostäder anses kunna uppföras 50 meter från 
järnvägen utan att några riskreducerande åtgärder behöver genomföras. En 
sådan åtgärd är bland annat plattformarna vid stationen. En framtida 
dragning av ytterligare spår genom Stångby har alltså 12,8 meter till 
förfogande. Dessutom sammanfaller detta med de planerade plattformarna 
som kan ha en riskreducerande effekt. Avstånden bedöms vara tillräckliga 
för att inte påverka riksintresset. 
 
Sammantaget bedöms inte planförslagets genomförande medföra någon 
betydande påverkan på riksintresset. 

 

Natura 2000 
Natura 2000-området Stångby mosse ingår inte i planområdet men ligger 
nedströms från Stångby. Enligt Tyréns rapport (2015-05-13) bedöms 
Stångby mosse inte påverkas negativt av exploateringen jämfört med dagens 
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situation. Vad gäller ökning av föroreningstransporter från 
dagvattenhanteringen görs bedömningen att ingen negativ påverkan sker på 
området. 
 

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för 
svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10). Enligt 
miljöförvaltningens uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna inom 
Lunds kommun. Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom 
planområdet. Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär 
bedöms inte förändra nivåerna för befintlig bebyggelse.  
 
I stort sett allt dagvatten i Lunds kommun rinner till Höje å och Kävlingeån 
via dagvattenledningar, diken och små vattendrag. Enligt Vattenmyndig-
hetens beslut om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för ytvatten 
har Höje å dålig ekologisk status med kravet att uppnå god ekologisk status 
2027, Kävlingeån har otillfredsställande ekologisk status med kravet att 
uppnå god ekologisk status 2027. De olika vattendragen i Lunds kommun 
som fungerar som dagvattenrecipienter har klassificerats efter hur stort flöde 
och vilka mängder av närsalter och föroreningar recipienterna kan tåla/ta 
emot beroende på deras speciella förutsättningar. I dagvattenstrategin 
redovisas klassificering av de olika recipienternas känslighet. Planområdet 
ingår i avrinningsområdet Kävlingeån. 
 
En fortsatt utbyggnad av Stångby enligt planförslaget bedöms ge endast en 
försumbar påverkan på miljökvalitetsnormerna nedströms, möjligheterna att 
uppnå miljökvalitetsnormerna i Kävlingeån eller den kvantitativa statusen 
för grundvattnet nedströms. 
 
I samband med framtagandet av detaljplanen för Stångby Väster II (PÄ21_ 
2011, antagen 2015-12-17) gjordes ett antal utredningar där även aktuellt 
planområde ingår: 
 
Tyréns rapport (2015-05-13) om exploateringens påverkan på 
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten visar att det främsta hotet 
mot Kävlingeåns möjligheter att uppnå god ekologisk status är belastningen 
av näringsämnen som orsakas av övergödning i vattenförekomsten. 
Eftersom jordbruksmark ersätts med bebyggda markområden och parkmark 
i samband med exploateringen av planområdet kommer 
övergödningsproblematiken att minska nedströms och i recipienten 
Kävlingeån.  

 
Rambölls förprojektering (2015-05-06) för Stångby Väster II hanterar bland 
annat det dagvattenstråk som även kommer att tjäna aktuellt planområde. 
Dagvattenlösningen innebär att dikningsföretaget Stångby av år 1954 akt 
1122, som avrinner mot Kävlingeån, öppnas upp på sträckan inom 
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planområdet för Stångby Väster II, för att bli en del av den allmänna VA-
anläggningen med möjlighet till fördröjning och rening av dagvatten. 
 
Beräkningar av föroreningar i dagvattnet ut från planområdet har gjorts för 
befintliga och framtida förhållanden (Kartläggning av skyfall och utredning 
av dagvattenkvalité, DHI, april 2017). Beräkningarna visar att efter 
exploatering överskrids använt riktvärde något för fosfor och kadmium. Den 
efterföljande reningen i dagvattenstråket i västra Stångby medför dock en 
reduktion av koncentrationerna för fosfor och kadmium med 76-88% 
respektive 59-77% enligt tidigare utredning (Sweco,2015-05-04). 
Koncentrationerna till slutrecipient kan därmed förväntas underskrida 
riktvärdena för samtliga ämnen. 

 
Antalet flödestoppar till dikningsföretaget, Hobybäcken och Kävlingeån 
bedöms inte öka då man efter utbyggnaden inte kommer att släppa ut mer 
vatten än vad man gör i dagsläget. Anläggningen gör istället så att större 
regn kan hanteras utan att marken översvämmas. 

 
Den kvantitativa statusen bedöms inte bli sämre med föreslagen 
dagvattenhantering. Snarare spås förutsättningarna gynnas för större 
grundvattenbildning då ökad infiltrationsmöjligheter ges med ett jämnare 
flöde i dike och vattendrag. 

 
Förprojektering för planområdet kommer att tas fram inför detaljplanens 
granskningsskede. 
 

Skyfall  
Konsekvenserna av skyfall har bedömts utifrån antagande om ett 100-
årsregn med klimatfaktor 1,3 och varaktighet 6 timmar samt med 
utgångspunkt från Kartläggning av skyfall och utredning av 
dagvattenkvalitet, DHI, april 2017. 
 
Inom planområdet 
Viadukten under järnvägen kommer att översvämmas. Man kan därmed inte 
röra sig mellan den östra och västra sidan. Detta påverkar både de som 
vistas i Stångby, och till exempel ska ta sig till eller från skolan, och de som 
ska ta tåget eller bussen. Vid ett skyfall kommer sannolikt även viadukterna 
söder om planområdet att översvämmas. Närmaste koppling över mark blir 
då Norra Ringen. Hur tunneln ska avvattnas vid skyfall kräver fortsatt 
utredning. Med en permanent pump, med dimension motsvarande mindre 
regn och dräneringsvatten, kan avvattning ta ca 10 timmar. Om tunneln 
länspumpas av drift- eller räddningstjänst töms den på ca 20 min. 
 
Parkeringsytan i nordväst översvämmas till ett medelvattendjup om 10 cm. 
Vid höjdsättning av parkeringsytan bör maxdjupet bestämmas till 15-20 cm 
så att vattnet inte kan nå upp till dörr och kupé i en vanlig personbil. 
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Parkeringsytan avvattnas via dagvattenledning. Avvattningen beräknas ta ca 
40 min efter avslutat regn. 
 
Delar av skolgård, förskolegård och park översvämmas. Barnen får under 
översvämningen en begränsad utemiljö med större krav på närvaro av 
vuxna, alternativt kan de inte vistas på gårdarna alls. Parkens användning 
blir också begränsad. Gårdar och park avvattnas via dagvattenledning. 
Avvattningen beräknas ta ca 80 min (skola), 100 min (förskola) och 10 min 
(park) efter avslutat regn. 
 
Om viadukterna i Stångby översvämmas måste Räddningstjänsten välja sida 
redan i centrala Lund, senast vid Norra Ringen. Inom planområdet hindras 
inte Räddningstjänstens framkomlighet på grund av vattnets djup eller 
flöden. Fotgängare kan ta sig fram på alla gator.  
 
Utanför planområdet  
Planområdet gränsar till jordbruksmark i norr och öster. I Översiktsplanen 
för Lunds kommun ÖP-2010 är jordbruksmarken närmast planområdet 
avsatt för framtida verksamheter och bostäder.  

 
Vid ett skyfall kommer, i jämförelse med nuläget, en större andel ytvatten 
att rinna från planområdet till jordbruksmarken i norr. Med föreslagna 
åtgärder inom planområdet reduceras ökningen från knappa 6 000 m3 till 
knappa 4 000 m3 under en period på ca sex timmar. Det ökade utflödet 
bidrar till en ökad översvämningsyta på ca 0,5 ha. Skadekostnaden för 
översvämning av jordbruksmark uppgår till 10-15 000 SEK/ha 
(Jordbruksverket, 2011). 
Det ökade flödet på jordbruksmark skulle också kunna leda till 
erosionsskador. Olika jordarter är olika känsliga för erosion. I området är 
den dominerande jordarten lera. Leror är generellt svåreroderade eftersom 
de små lerpartiklarna hålls ihop av så kallade kohesionskrafter. 
Beräkningarna visar att flödeshastigheten som påverkar erosionsrisken är i 
det närmaste oförändrad. Sammantaget bedöms den förändrade 
erosionsrisken till följd av exploateringen vara marginell.  
 
Vid skyfall samlas idag vatten intill spårområdet, både inom och norr om 
planområdet. Efter exploatering kommer vatten att samlas i viadukten under 
spårområdet och på parkeringsytan norr om torget, dock i mindre mängd än 
i nuläget. Exploateringen medför också att avrinningen norrut, utanför 
planområdet, ökar, och därmed även att mer vatten samlas intill spåret norr 
om planområdet. Vid skyfall kan vattnet komma att flöda över 
järnvägsspåren mot den västra sidan. Detta sker även i dagsläget. 
 
En mindre mängd vatten rinner idag norrut från det befintliga 
bostadsområdet söder om planområdet. Detta kommer istället att ledas 
söderut mot den södra befintliga viadukten. Vid en översvämning ökar 
vattendjupet i viadukten med enstaka centimeter i jämförelse med dagsläget.  
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Vid översvämmad viadukt når vattnet inte upp till bostäderna och 
stationshuset på västra sidan om järnvägen, varken med eller utan 
skyfallsåtgärder inom planområdet.  
 
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. Detsamma gäller det utflöde som sker till jordbruksmark. 
 

Påverkan på grundvattennivån 
Eventuell påverkan på grundvattennivån kommer att utredas i samband med 
förprojektering i detaljplanens granskningsskede.  
Den nya tunneln under spåren kan komma att medföra en lokal 
grundvattensänkning i området.  
 

Naturmiljö och biologisk mångfald 
Planområdet utgörs till största delen av åkermark som generellt är fattig på 
djur och växter. Tillkommande vegetation i park, odlingsområde och 
trädgårdar kommer att öka områdets biologiska mångfald. 
 

Markradon 
Vid normalriskmark ska byggnader utföras radonskyddade. Vid 
högriskmark ska byggnader utföras radonsäkrade. Detaljerad undersökning 
bör göras vid detaljprojektering av bostadshus.  
 

Hushållning med naturresurser 
Cirka 22 hektar produktiv åkermark av högsta klass (10+) överförs varaktigt 
från jordbruksproduktion till tätortsområde. Effekten har i den 
kommuntäckande översiktsplanen vägts mot de negativa effekterna av ökad 
pendling från andra orter, som i många fall också byggts ut på den goda 
åkermarken. Avvägningen ledde till att en utbyggnad på god åkermark kan 
accepteras, om den förenas med krav på god hushållning med marken. 
 
I fördjupning av översiktsplanen uppskattas antalet nya bostäder i Stångby 
vid full utbyggnad till 1 400 bostäder. Efter det att fördjupningen antogs har 
det planlagts för 1 150 bostäder. Aktuellt förslag innebär ytterligare 860 
bostäder. Det innebär att sammanlagt cirka 1 900 bostäder har planlagts i 
jämförelse med de planerade 1400. Delar av fördjupningsområdet är ännu 
inte planlagda.  
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Stadsbild/landskapsbild 
Stångbys stadsbild kommer att förändras både vad gäller täthet, utbredning 
och höjdskala. Planförslaget bygger vidare på Stångbys ursprungliga 
bykaraktär med smala gator med lummiga trädgårdar och kvarter. En något 
tätare och högre bebyggelse medges i de nya centrala delarna runt stationen 
och Stångbystråket.  
Den vida utsikten över det omgivande jordbrukslandskapet utgör en kvalitet 
i Stångby. I och med planförslaget flyttas gränsen för utsikten utåt, och 
befintlig bebyggelse förlorar delvis den direkta kopplingen till landskapet. 
Planstrukturen erbjuder dock många utblickar mot landskapet via gator som 
mynnar ut i de omgivande åkrarna. Den gröna randzonen runt planområdet, 
mellan bebyggelse och åker, ger möjlighet till promenader med utsikt över 
jordbrukslandskapet.   
 

Kulturhistoriskt intressant bebyggelse 
Stationshuset med tillhörande avträde har försetts med skyddsbestämmelser 
i detaljplanen. Båda byggnaderna kan användas till olika former av 
centrumfunktioner. 
Inom planområdet finns, därutöver, två gårdar på fastigheterna 
Vallkärratorn 8:7 och Vallkärratorn 8:88. Båda gårdarna är starkt 
förvanskade och har därför inte försetts med skydds- eller 
varsamhetsbestämmelser i detaljplanen.  
 

Arkeologi 
Alla markingrepp kräver tillstånd från länsstyrelsen enligt 2 kap. 
Kulturmiljölagen. 
 

Solförhållanden 
Den föreslagna bebyggelsens skuggning har studerats för vårdagjämning 21 
mars kl.10,12 och 16 samt sommarsolståndet 21 juni kl. 10, 12 och 16.  
 
Bilden nedan visar skuggning vid vårdagjämning kl 16. Planområdet ligger 
till största delen norr och öster om befintlig bebyggelse. Ny bebyggelse kan 
ge viss skuggning på intilliggande tomter under tidig förmiddag, men 
skuggar inte befintliga fastigheter från kl 10 på dagen och framåt. 
Bostadsfastigheten Vallkärratorn 8:64 ligger norr om planområdet men på 
ett sådant avstånd från bebyggelse att den inte påverkas. Befintlig 
bebyggelse ger en mindre skuggning på tomtmark till den planerade 
bebyggelsen under sen eftermiddag på vinterhalvåret. 
 
Den nya bebyggelsen har en relativt låg höjdskala och ger därför bara 
måttlig skuggning av den egna tomten eller omgivande gator. 
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Bild från skuggstudie vid vårdagjämning kl 16 
Vindförhållanden 
Stångby ligger på slätten och är därmed vindutsatt. Genom att bygga i 
måttlig höjd, låta gatorna vindla sig fram, plantera träd längs gatorna och 
skapa en yttre bromsande randzon med träd och buskage minskar 
olägenheten från stark vind. Parken placeras centralt i planområdet, 
trädplanteras och omges av skyddande bebyggelse. 
 

Befintlig teknisk försörjning 
Befintliga ledningar längs Trafikverkets väg 936, bland annat en 
fjärrvärmeledning, är kvar i sitt läge. Övriga ledningar inom planområdet 
kan komma att behöva flyttas i samband med byggnation.   
 

Hälsa och säkerhet  
Järnvägstrafik 
Södra Stambanan är hårt trafikerad. Enligt prognoserna för 2014 tror man 
att den under ett vardagsmedeldygn kommer att trafikeras av 48 snabbtåg, 
80 Öresundståg, 206 Pågatåg och 65 godståg. Sträckan mellan Lund och 
Hässleholm är utpekad som en av de första etapperna för höghastighetståg 
och måste då kompletteras med ytterligare spår. Utredningar pågår 
angående placering av dessa spår, de kan komma att gå genom eller vid 
sidan av Stångby. 
 
Vägtrafik 
Planområdet uppskattas ge upphov till en trafikalstring på ca 4600 
fordon/dygn. Biltrafiken inom planområdet bedöms till största del trafikera 
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Stångby allé. Biltrafiken utanför planområdet antas i mycket stor 
utsträckning trafikera väg 936 mot/från Lund. Denna trafik kommer i stor 
utsträckning att ytterligare belasta korsningen där väg 936 möter Norra 
Ringen. 

 
Trafikbuller 
Nedanstående riktvärden för buller vid bostäder från spårtrafik och vägar 
anges i Trafikbullerförordningen 2015:216 inklusive 
förordningsändringarna beslutade den 11 maj 2017. 

 
• Buller bör inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå (Leq) vid en 

bostadsbyggnads fasad. Om Leq 60 dBA överskrids bör minst hälften av 
bostadsrummen vara vända mot en sida där Leq 55 dBA inte överskrids 
vid fasad och där 70 dBA maximal ljudnivå (Lmax) inte överskrids 
nattetid. 

• För en bostad om högst 35 kvm gäller istället att Leq 65 dBA inte bör 
överskridas. Inget avsteg medges motsvarande tidigare punkt. 

• Buller bör inte överskrida Leq 50 dBA Lmax 70 dBA vid uteplats. Om 
Lmax 70 dBA överskrids bör nivån inte överskridas med mer än Lmax 
10 dBA mer än fem gånger per timme. 

 
För den befintliga bostadsbebyggelsen längs med Haraldsfältsvägen 
kommer trafikflödet att öka till följd av att en stor del av trafiken till 
planområdet använder denna gata. Trafikökningen har dock enligt Tyréns 
bullerutredning mycket liten påverkan på bullernivåerna (<1 dBA). De 
befintliga bostäderna längs med Haraldsfältsvägen har uppförts så att minst 
hälften av bostadsrummen är vända mot gårdssidan. Den nya bebyggelsen 
kommer även att bidra till bättre bullernivåer genom att den skärmar av den 
befintliga bebyggelsen från järnvägsbullret.  
För befintliga bostäder väster om järnvägen kan de planerade 
bullerskyddsåtgärderna innebära en förhöjd ljudnivå på grund av reflexer i 
bullerplanken. Beräkningar visar att om planken görs reflekterande skulle 
den ekvivalenta ljudnivån öka med upp till 1 dBA för husen närmast 
järnvägen. Det rekommenderas därför att de ytor som inte är i glas görs 
absorberande mot järnvägen, beräkningsmässigt gör det att ljudnivån skulle 
blir oförändrad för husen västerut (Trafikbuller Stångby Öster II, Rapport 
2017-06-09). 
 
Risk 
Inom planområdet ligger Södra Stambanan som är rekommenderad färdväg 
för farligt gods. Planområdet ligger därmed inom uppmärksamhetsavstånd 
enligt ”Bebyggelseplanering och farligt gods - Strategi för 
bebyggelseplanering intill rekommenderade färdvägar för transport av 
farligt gods, antagen av byggnadsnämnen 2015-11-19”. 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. 
Rekommenderat skyddsavstånd är 20 meter från närmsta spårkant till 
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bostäder (småhusbebyggelse), parkering, handel och centrumändamål (i 
mindre omfattning). För flerbostadshus är skyddsavståndet 50 meter. 
 
På den östra sidan om spåren medger planförslaget byggrätter för bostäder 
som närmst 62,8 meter från närmsta spår söder om torget och en byggrätt 
för p-däck som närmst 28,5 meter från spåret norr om torget.  
På den västra sidan om spåren ligger det gamla stationshuset 27,7 meter från 
närmsta spår. Föreslagen användning för stationshuset är centrumändamål. 
Stationshuset bedöms som centrumändamål av mindre omfattning. 
 
Alla byggrätter ligger därmed utanför rekommenderat skyddsavstånd för 
den föreslagna användningen.  
 
Vibration 
Ramböll Sverige AB har tagit fram en vibrationsutredning (2016-11-06) för 
området närmast Södra Stambanan. Utredningen visar en mycket liten risk 
för störning i planerade bostäder.  

 

Balanseringsprincipen 
Enligt KS beslut 15-02-04 ska all kommunal mark (ej jordbruksmark) som 
detaljplaneläggs balanseras enligt balanseringsprincipen. Inom planområdet 
berörs fastigheten Vallkärratorn 8:7.  
Fastigheten består av en trädgård med fruktträd och gräsmatta. De 
värdefulla värdena ur rekreations- och naturvärden är fyra träd, två 
kastanjeträd, en lönn, och en ask. Det är gamla träd som har fin kronstruktur 
och är värdar för flera insekter. Brynbuskagen i trädgården är en bra plats 
för flertalet fåglar och andra smådjur. 
Det kan vara svårt att balansera inom fastigheten på grund av dess mycket 
centrala läge där brynmiljöer inte kommer att vara naturligt förekommande. 
Vidare utredning ska genomföras i detaljplaneprocessen.  

Sociala konsekvenser 
God bebyggd miljö 
Detaljplanen ger förutsättningar för olika typer av boendeformer, 
upplåtelseformer och bostadsstorlekar. Variation av bostäder samt tillgång 
till service och arbetsplatser skapar förutsättningar för ett välfungerande och 
levande samhälle och bidrar till att skapa en uppväxtmiljö som kan spegla 
samhället i stort.  
 

Tillgång till rekreativ miljö 
Antalet rekreativa miljöer kommer att öka i Stångby. En ny park föreslås 
centralt i planområdet och i plangränsen mot norr och väster föreslås ett 
rekreativt stråk. 
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Befolkning och service 
Befolkningen kommer att öka i och med utbyggnaden av aktuellt 
planområde. Detta medför ökat tryck på allmän service såsom skola, vård 
och omsorg. Inom planområdet föreslås förskola, skola och möjlighet till 
sjuksköterskemottagning för att möjliggöra en hållbar utveckling av 
Stångby som ort. Det stora antalet nya invånare medför även ett ökat 
underlag för etablering av verksamheter såsom livsmedelsbutik.  

 

Barnperspektivet  
Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov och 
situation i enlighet med barnkonventionen tagits.  
 
Barn i Stångby ges förutsättningar till en bra uppväxtmiljö med tillgång till 
ytor för lek och idrott samt en god tillgång på gröna miljöer i olika storlekar. 
Det finns ett befintligt föreningsliv i Stångby idag som ger förutsättningar 
för barn och unga att skapa och odla olika intressen. Säkra gång- och 
cykelstråk till skola har eftersträvats liksom en god tillgänglighet inom 
området. Trafikmiljön utformas för att skapa en trivsam och säker miljö 
med hastighetsdämpande åtgärder. 
 
Barn har till viss del medverkat under planprocessen. Tjänstemän från 
Stadsbyggnadskontoret och Tekniska förvaltningen har under planarbetet 
varit på plats i Stångby en eftermiddag varannan vecka för att föra en dialog 
om ortens utveckling och svara på frågor, både från vuxna och från barn. 
Många av besökarna har varit föräldrar och barn som har lånat böcker i 
Stångbys bibliotek (som ligger alldeles intill) och som sedan tittat in på 
kommunens kontor på vägen hem. Även på olika event har barnen varit väl 
representerade. 
 

Tillgänglighet 
Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och 
användbarhet för funktionshindrade beaktats. Detta kommer att studeras 
närmare efter den förprojektering med höjdsättning som kommer att tas 
fram inför detaljplanens granskningsskede.  
Kvartersstrukturens uppbyggnad bedöms möjliggöra god tillgänglighet till 
entréer för alla trafikslag. 
 
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.  
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Säkerhet och trygghet 
Planutformningen bedöms ge förutsättningar för en god miljö från 
trygghets- och säkerhetssynpunkt. Planstrukturen medger öppna gatunät 
med god överblick, entréer och fönster ut mot gata och markanvändning 
som kan ge en aktiv miljö såväl dag- som kvällstid. Gång- och cykelbanor 
inom planområdet går i eller intill gata samt nära bostäder och 
verksamheter, vilket förbättrar tryggheten. Den centrala placeringen av 
stationsläget ger goda förutsättningar att skapa en trygg miljö för en 
funktion som ofta kan upplevas som otrygg. 

 
 
STADSBYGGNADSKONTORET I LUND 
 
 
 
 
Ole Kasimir   Ella Swahn  
planchef   planarkitekt   

 
 
 
 
Daniel Hansson  
planarkitekt 
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