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VAD ÄR EN DETALJPLAN? 
En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom kommunen 
exempelvis för bostäder, kontor, handel och industri. Detaljplanen får även 
reglera placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en 
plankarta som är juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver 
plankartan. Planbeskrivningen, som inte är juridisk bindande, ska underlätta 
förståelsen för plankartans innebörd.  

Planprocessen  
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva 
om ett givet förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska 
allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Planprocessen hanteras 
med standardförfarande eller utökat förfarande. Under samråd och 
granskning ges möjlighet för sakägare, myndigheter och andra berörda att 
inkomma med synpunkter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



SAMRÅDSHANDLING 1281K-P248 
PLANBESKRIVNING PÄ 5/2017 
2018-09-07 
 

 

3 (30) 
 
 
 

INNEHÅLL 
 
VAD ÄR EN DETALJPLAN? ....................................................................... 2 
Planprocessen ............................................................................................................. 2 
INNEHÅLL .................................................................................................. 3 

INLEDNING ................................................................................................ 4 
Handlingar .................................................................................................................... 5 
Medverkande ............................................................................................................... 5 
Plansökande ................................................................................................................ 5 

FÖRUTSÄTTNINGAR ................................................................................. 6 
Tidigare ställningstaganden ......................................................................................... 6 
Plandata och markägoförhållanden ............................................................................. 8 
Befintlig markanvändning ............................................................................................. 9 
Historik ......................................................................................................................... 9 
Kulturmiljö .................................................................................................................... 9 
Service ....................................................................................................................... 10 
Trafik .......................................................................................................................... 10 
Natur .......................................................................................................................... 11 
Teknisk försörjning ..................................................................................................... 14 
PLANFÖRSLAG ........................................................................................ 16 
Planens syfte .............................................................................................................. 16 
Övergripande karaktär och disposition ...................................................................... 16 
Markanvändning och gestaltning ............................................................................... 19 
Trafik .......................................................................................................................... 20 
Störningsskydd........................................................................................................... 21 
Teknisk försörjning ..................................................................................................... 22 
Räddning .................................................................................................................... 22 

GENOMFÖRANDE ................................................................................... 23 
Organisatoriska åtgärder ........................................................................................... 23 
Avtal ........................................................................................................................... 23 
Tekniska och ekonomiska åtgärder ........................................................................... 23 
Fastighetsrättslig konsekvensbeskrivning ................................................................. 24 

KONSEKVENSER .................................................................................... 27 
Konsekvenser som följd av avvägningar mellan motstående intressen .................... 27 
Miljökonsekvenser ..................................................................................................... 27 
Sociala konsekvenser ................................................................................................ 29 

 
  



SAMRÅDSHANDLING 1281K-P248 
PLANBESKRIVNING PÄ 5/2017 
2018-09-07 
 

 

4 (30) 
 
 
 

INLEDNING 
Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att pröva områdets lämplighet för bostadsändamål. 
Förslaget följer den ambition Lunds kommun har att skapa fler byggrätter 
för bostäder, främst genom förtätning av befintliga bostadsområden. Platsen 
utgör idag parkmark utan några högre rekreativa värden, dock är parken 
berikad med flertalet ädellövträd, bland annat ek.  
Förslaget innebär att bostäder i två våningar, med möjlighet att i begränsad 
omfattning uppföra en takvåning, placeras innanför den enkelsidiga allén av 
rönn längs Korsåkersvägens västra sida. I den södra delen av området 
föreslås även där bebyggelse i två våningar, och i begränsad omfattning en 
takvåning, i form av flerbostadshus. Genom detta förslag kommer en större 
andel av Korsåkersparken att ersättas med kvartersmark för bostäder. Viss 
vegetation kommer då att behövas tas bort men ädellövträden ska i så stor 
utsträckning som möjligt fredas och bebyggelsen anpassas därefter. För de 
boende i området kvarstår möjligheten till närrekreation i Linåkersparken 
som är belägen öster om det befintliga bostadsområdet. Genom 
exploateringen finansieras förnyelse och upprustning av parken då den 
kommer användas av fler. Delar av Korsåkersparken och åkermarken i söder 
kommer användas för hantering av dagvatten. Dessa åtgärder behövs för att 
inte överbelasta ledningsnätet och för att få bukt på de blöta områden i söder 
som översvämnings- och skyfallskarteringen redovisar.  
De föreslagna bostäderna innebär att fler trafikrörelser uppkommer på 
Korsåkersvägen. En justering av Korsåkersvägens sektion föreslås för att 
öka trafiksäkerheten längs gatan, både för bilister men främst för de 
oskyddade trafikanterna. 

Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen 
Det finns ett stort behov av fler bostäder i Lunds kommun. Enligt 
översiktsplanen är förtätning av staden och tätorterna en av de viktigaste 
faktorerna för att få fram bostäder. Föreliggande planförslag innebär att 
mark, som ingår i stadsväven, får en annan användning. Marken som 
planläggs för bostadsändamål bedöms utgöras av parkmark med få 
rekreativa värden samt en samfälld parkeringsyta där parkering istället går 
att anordna i intilliggande bostadsområde. Parkens användande bedöms 
mestadels utgöras av promenadstråk för hundrastning. Intilliggande park, 
Linåkersparken, är däremot en park med stora rekreativa värden och 
samlingsplats för firande av valborg och midsommar. Planförslaget innebär 
att del av parkmarken i Korsåkersparken bibehålls medan resterande del 
övergår till kvartersmark för bostadsändamål. Stadsbyggnadskontorets 
bedömning är att det allmänna intresset av att skapa plats för fler bostäder i 
detta fall väger tyngre än bevarande av parkmarken. 
 
PLANDATA  
Planområdets area: 3 ha 
Parkmark: ca 1,3 ha 
Kvartersmark: ca 1,1 ha 
Antal bostäder: ca 50 lgh (ca 7 150 m2 BTA) 
Antal bil-/cykelparkering: ca 57 bpl/75 cpl 
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Handlingar 
Till detaljplanen finns följande handlingar: 

• Plankarta med planbestämmelser och illustration 
• Planbeskrivning (denna handling) 

Övriga handlingar som ligger till grund för förslaget (tillgängliga på 
Stadsbyggnadskontoret): 
- Naturvärdesinventering, 2017-11-28, Calluna 
- Trädinventering, 2017-12-18, Trädkonsult 
- Bullerutredning, 2018-03-29, Ramböll 
 
Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.   

 
Standardförfarande tillämpas då förslaget till detaljplan är förenligt med 
översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande och inte bedöms 
vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. 
Vidare bedöms förslaget till detaljplan inte medföra betydande 
miljöpåverkan. 

Medverkande 
Planingenjör: Jenny Lindström 
Biträdande planchef: Maria Milton 
Trafikplanerare: Anna Andersson/Sophia Hammarberg 
Landskapsarkitekt: Maria Borisson Lindvall 
Lantmätare: Kristin Håkansson 
Gatuingenjör: Maria Carping 
Mark- och exploateringsingenjör: Fredrik Johansson/Maria Linge 
Bygglovsarkitekt: Pia Laike 
VA-ingenjör: Martin Schjånberg 
Renhållning: Ingela Holmgren Holm samt Åsa Grönvall 

Plansökande 
Lunds kommun, genom tekniska förvaltningens mark- och 
exploateringskontor, har ansökt om planändringen. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

Tidigare ställningstaganden 
Översiktliga planer  
Enligt ÖPL-2010 har området inte pekats ut för ett specifikt ändamål men 
ingår i den övergripande strategin av förtätning för bostadsändamål. 
 

 
Utdrag ur ÖPL-2010, planområdet rödmarkerat 

Detaljplaner 
För området gäller detaljplanerna 297 samt 348. Planerna vann lagakraft 17 
juli 1968 respektive 10 augusti 1973 och har inte någon genomförandetid. 
 

 
Gällande detaljplan 297. 
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Gällande detaljplan 348. 

Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet 
Beskrivningen av Korsåkersparken kan sammanfattas med att parken med 
sin relativt stereotypa utformning mest fungerar som skyddszon mot 
Kävlingevägen. Utformningen av parken med sina trädgrupper och 
buskpartier fungerar som en markering av parkens gränser med ett mindre 
lyckat resultat. 

Dagvattenstrategi 
Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram Dagvattenplan för 
Lunds kommun, 2018-02-07. 

Riksintresse för kommunikationer 
Området ligger inom del av riksintresse för framtida järnväg enligt 3 kap 
miljöbalken.  
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Plandata och markägoförhållanden 
 

 
Orienteringskarta med ungefärligt planområde markerat. 

 
Planområdet omfattar delar av fastigheterna Vallkärratorn 10:3 och 10:99 
som är kommunalägda samt Vallkärratorn 10:100 och del av s:9 som är 
samfällda. Genom planområdets norra och södra delar finns ledningsrätt för 
vatten.  
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Befintlig markanvändning  
Marken utgörs idag av allmän platsmark, park, och innehåller ingen 
bebyggelse. I den mellersta delen finns en samfälld fastighet vars 
användning är parkering för boende och besökande till bostadsfastigheter 
öster om planområdet. I norr används marken som hästhagar och längst i 
söder och i väster brukas marken för jordbruksändamål. 
 

 
Nuvarande markanvändning. 

Historik 
Vallkärra är en by med lantlig karaktär som består av två delar. Den norra 
delen, där även kyrka och skola ligger, utgörs av äldre bebyggelse uppförd 
längs den gamla byagatan. Den södra delen, som skiljs av från den norra 
genom Mölleparken och hästhagar, består av ett villaområde från slutet av 
1960-talet.  

Kulturmiljö  
Kulturhistorisk intressant bebyggelse och byggnadsminnen 
Åkermarken öster om Vallkärra har identifierats som landskap eller vyer av 
betydelse för kulturmiljö. Kävlingevägens sträckning genom Vallkärra ingår 
i bebyggelsemiljö som är värdefull ur ett kulturhistoriskt perspektiv. 

Korsåkersparken/
planområde 

Linåkersparken 

Jordbruksmark 

Jordbruksmark 

Hästhagar 
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Arkeologi 
Den planerade exploateringen berör inga kända fornlämningar. 

Service 
Kommersiell service 
Nöbbelövs torg ligger cirka 700 meter söder om planområdet där man bland 
annat finner livsmedelsbutik och snabbmatställe. 

Allmän service 
Grundskolor i närheten är Vallkärra skola som bedriver undervisning från 
förskoleklass till sjätte klass (F-6), Hubertusgården (F-6) samt Oscarskolan 
(F-3). I närområdet finns även två kommunala förskolor, Hyddan med tre 
avdelningar samt Lergöken, 7 avdelningar. I Vallkärra finns även förskola i 
privat regi. I Hubertusgården finner man stadsdelens bibliotek. Vid 
Nöbbelövs torg finns även vårdcentral. 

Trafik 
Kävlingevägen, precis väster om planområdet, är en kommunal väg med 
skyltad hastighet om 60 km/h. Inne i bostadsområdet längs Korsåkersvägen 
är hastighetsbegränsningen 30 km/h.  
Vid områdets södra del slutar idag de separerade gång- och cykelvägarna för 
att sedan utgöras av blandtrafik. Planer, i ett tidigt stadium, finns på att 
förlänga befintlig gång- och cykelväg längs Kävlingevägens östra sida och 
vidare norrut. I samband med denna utbyggnad kommer även en ridväg att 
anläggas vid sidan av gång- och cykelvägen. 
Hållplatsen Nöbbelövs Kyrkoväg, i söder, används för både stads- och 
regionbusstrafik.  
Befintliga bostäder löser sin parkering inom den egna fastigheten samt på 
samfällda parkeringsytor i bostadsområdet samt på en samfälld fastighet i 
Korsåkersparken. 
 

   
Samfällda ytor för parkering 

Trafikbuller 
För detaljplanen ligger den av Riksdagen antagna ”Förordning om 
trafikbuller vid bostadsbyggande (2015:216)” till grund, gällande från 1 
juni 2015, reviderad 1 juli 2017. Enligt denna bör bostäder lokaliseras så att 
följande nivåer inte överskrids: 
 
Utomhus vid fasad – 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå* 
Utomhus vid uteplats – 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå 
Utomhus vid uteplats i anslutning till bostad – 70 dB(A) maximal ljudnivå** 
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*Om 60 dB(A) ändå överskrids bör minst hälften av alla bostadsrum i en 
bostad vara vända mot en sida där 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå inte 
överskrids vid fasaden och där 70 dB(A) maximal ljudnivå inte överskrids 
under nattetid klockan 22-06. 
**Om 70 dB(A) ändå överskrids bör nivån inte överskridas med mer än 10 
dB och maximalt 5 gånger/timme under dagtid klockan 06-22. 
 
En bullerutredning har tagits fram, Bullerutredning Vallkärratorn 10:3, 
Lunds kommun 2018-03-29, Ramböll. Prognosticerade trafikmängder, både 
väg- och tågtrafik, ligger till grund för det beräknade trafikbullret. 
Trafikmängderna har räknats upp till 2040 års trafik enligt Trafikverkets 
trafikuppräkningstal.  
Enligt utredningen uppgår den högsta beräknade ekvivalenta ljudnivån till 
60 dBA där buller från både tåg- och vägtrafik vägs samman. Den maximala 
ljudnivån från vägtrafik beräknas till över 70 dB(A) vid flera fasader mot 
Kävlingevägen. Högst maximal ljudnivå uppgår till 73 dB(A) vid fastighet 
längst i söder av planområdet mot Kävlingevägen orsakad av vägtrafik.  
Maximala ljudnivåer orsakade av tågtrafik uppgår till som högst 66 dB(A) 
även detta vid bostad längst i söder av planområdet. För samtliga 
byggnadsfasader i planområdet som inte är riktade mot Kävlingevägen 
underskrids 70 dB(A) maximalnivå för både tåg- och vägtrafik. 

Natur 
Topografi 
Området, som till största del är gräsbeklädd, har sin högsta del i mitten, 
ungefär i höjd med den samfällda parkeringsytan. Där ligger marknivån på 
38 meter över havet. Mot områdets norra del sluttar det nedför för att landa 
på markhöjd om cirka 33 meter över havet. En mycket svag sluttning 
söderut gör att marknivån längst i söder hamnar på cirka 37,6 meter över 
havet. 
 

     
Vy mot norr                        Vy mot söder 
 

Natur, park och vegetation  
Naturvärdesinventering (NVI) är utförd för området; Nilsson, S. (2017). 
Naturvärdesinventering vid Vallkärratorn 10:3, Lund (Lunds kommun) inför 
framtagande av detaljplan, Calluna. Den i rapporten allmänna 
beskrivningen av inventeringsområdet framgår att området utgörs av ett 
parkartat grönområde bestående av klippt gräsmatta med sex buskrika 
dungar och några fristående grupper av lövträd. Gräsmattan hålls kortklippt 
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och naturvärdet är lågt. De små dungarna har generellt ett visst naturvärde 
då de erbjuder skydd och födoresurser för fåglar och småkryp, men flera av 
dungarna domineras av införda och potentiellt invasiva arter som rödek, 
häckhagtorn, liguster, häckoxbär, rynkoxbär, rosentry och videkornell, 
vilket i sig är negativt. Inslag av inhemska arter finns i dungarna och utgörs 
av lönn, ek och oxel. De fristående trädgrupperna består främst av lönn, 
tysklönn och ek där vissa av lönnarna hyser mindre vanliga epifyter, 
alléskruvmossa och kornskruvmossa. Längs områdets östra gräns mot 
Korsåkersvägen står en allé av rönn och parkeringsplatsen omges av 
häckhagtorn. Inga av områdets träd utgör värdeelement, det vill säga 
individer som är särskilt viktiga för områdets naturvärde. Träden saknar 
viktiga strukturer och är för unga och klena för att vara särskilt värdefulla. 
Vissa träd, särskilt de fristående lönnarna, har potential att inom några 
årtionden uppnå hög kvalitet.  
 

 
Ur Naturvärdesinventering; naturvärdesobjekt och dess naturvärdesklass 
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Inventeringen avslutas med rekommendationer som lyder att det är önskvärt 
att hänsyn tas till de grupper av fristående lönnar som har epifytpåväxt, 
främst objekt 1 och 3. Om de buskrika dungarna tas i anspråk är det 
fördelaktigt om de införda arterna tas bort och de inhemska träden kan 
sparas. De dungar som har visst naturvärde bör prioriteras i planarbetet. Vid 
nyplantering bör inhemska trädslag väljas. 
 
Utöver naturvärdesinventeringen har även en trädinventering utförts; 
Östberg, J. (2017). Inventering av träd i Vallkärra, Lunds kommun, 2017-
12-18, Trädkonsult. Syftet med inventeringen var att få en bild över trädens 
bevarandevärde samt ge en övergripande bild över trädens kondition och 
eventuella risker förknippade med träden. Ur rapporten framgår att inget av 
de 20 inventerade träden har klassats som mycket stort bevarandevärde eller 
stort bevarandevärde. 16 av träden har klassats som något bevarandevärda 
och dessa träd är något större individer med hyfsad kronstruktur och med 
god till måttlig vitalitet. Vidare framgår att det är tveksamt om dessa är 
värda att bevara vid en byggnation. Ur bevarandesynpunkt är gruppen av 
ekar (nummer 7-9 och 13), se karta nedan, sannolikt mest värda att bevara. 
 

 
Ur Inventering av träd 
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Geotekniska förhållanden  
Grundundersökning har utförts (1968) i samband med utbyggnaden av 
befintligt bostadsområde. Undersökning gjordes i byggnadsområdets 
centrum. Matjordslagret uppgick till en tjocklek av cirka 50 cm och 
utgjordes av lerig matjord och underlagras av moränlera och/eller lerig mo.  
 
I den mellersta men främst i den södra delen av planområdet indikerar 
översvämningskarteringen på blöta eller mycket blöta områden. Utredning 
samt förslag till åtgärder för hantering av dagvatten och eventuellt 
skyfallsregn är nödvändigt och kommer att tas fram till planarbetets 
granskningsskede. 

Markföroreningar 
Då marken tidigare har varit åkermark bedöms det inte föreligga misstanke 
om markföroreningar. 

Markradon 
Baserat på översiktlig radonkartläggning klassificeras planområdet som 
normalriskområde. 

Luftföroreningar 
Miljökvalitetsnormerna, MKN, för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken 
gäller för svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM10). 
I Lunds kommun har beräkningar gjorts för kväveoxidhalten och PM10. 
Inom planområdet ligger halterna av kväveoxid och PM10 under riktvärdena 
enligt MKN. 

Teknisk försörjning 
Befintligt ledningsnät har kapacitet för den planerade utbyggnaden. 
Planområdet tangerar men ingår i dagsläget inte i verksamhetsområde för 
dagvatten. Möjligheterna är goda för uppvärmning med fjärrvärme då 
fjärrvärmeledning ligger direkt söder om planområdet. 
 

 
Utdrag ur intrakarta med ledningsnät, 2018-08-17 
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I den mellersta men främst i den södra delen av planområdet indikerar 
skyfalls-/översvämningskarteringen på blöta eller mycket blöta områden. 
Utredning samt förslag till åtgärder för hantering av dagvatten och 
eventuellt skyfallsregn är nödvändigt och kommer att tas fram till 
planarbetets granskningsskede. 
 

 
Utdrag ur intrakarta med översvämningskartering, 2018-08-17 
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PLANFÖRSLAG 

Planens syfte  
Detaljplanen syftar till att pröva markens lämplighet för bostadsändamål.  
 
Det nya bostadskvarterets utformning och utförande strävar mot ett 
respektfullt möte med befintliga bostadskvarter. Hänsyn måste även visas 
mot de trädindivider i Korsåkersparken som bedöms värda att bevara och 
mot Kävlingevägens sträckning genom Vallkärra som ingår i 
bebyggelsemiljö värdefull ur ett kulturhistoriskt perspektiv. 
Tillkommande bostadsbebyggelse regleras med placeringsbestämmelser och 
bestämmelser om exploateringsgrad, för att på så vis skapa ett 
bostadsområde som inordnar sig på platsen. 
 
Planförslaget innefattar: 
• Kvartersmark för bostäder, bebyggelse i form av enbostads-, rad- och 

flerfamiljshus i 2-3 våningar. 
• Allmän plats för park och gata. 

Övergripande karaktär och disposition  
På den långsmala övre delen av planområdet placeras bebyggelse i form av 
radhus eller flerbostadshus. Entréerna föreslås vändas mot Korsåkersvägen 
och då trädgårdssidan hamnar i ett västerläge. Befintliga träd dikterar till 
viss mån byggrätternas utbredning och inbördes avstånd. Genom detta 
förslag till gruppering av bebyggelsen skapas luftighet och möjlighet för 
variation längs med den långa och raka Korsåkersvägen. Även de 
gemensamma mindre ytorna för parkering bidrar till luftigheten.  
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Illustrationsplan norra delen 
 
I områdets södra del illustreras bebyggelsen som lameller så att gårdsrum 
skapas däremellan. Bostäderna föreslås uppföras som flerbostadshus. 
Miljöhuset läggs i anslutning till infarten till det lilla bostadskvarteret och 
parkeringen utmed den östra sidan för att på så sätt koncentrera 
fordonstrafiken till en del och därmed kunna låta övriga delar utgöra 
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gårdsytor. Illustrationsplanen visar endast ett förslag på bebyggelsens 
placering, andra möjligheter finns att disponera marken. 
 

 
Illustrationsplan södra delen 
 
Det norra och södra området delas av genom att låta den befintliga gång- 
och cykelvägen på allmän platsmark vara kvar. Förutom att det i marken 
ligger en vattenledning, som helst bör ligga på allmän mark, finns det även 
fördelar med att området har god tillgänglighet för gående och cyklister. 
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Smalare släpp av allmän mark mellan bostadsmarken föreslås också för att 
få gena passager. Längs västra delen av området samt i norr och söder 
utgörs marken av parkmark som även används för fördröjande åtgärder för 
dagvattnet. 

Markanvändning och gestaltning 
Grönstruktur 
Längs Kävlingevägens östra sida anläggs på parkmark en gång- och 
cykelväg samt en ridväg. Denna allmänna parkmark fortsätter ytterligare ett 
10-tal meter österut innan kvartersmark för bostadsbebyggelse tar vid. 
Parkremsan, som innehåller buskpartier med en del insprängda ädellövträd, 
föreslås finnas kvar men att gallring sker. I parkremsan kan viss 
dagvattenhantering ske, till exempel i form av svackdike eller raingardens, 
men huvudsaklig dagvattenhantering sker i områdets norra respektive södra 
del i form av dammar. 
 
Inom planområdet föreslås markanvändningen i denna del utgöras av park, i 
plankartan betecknat med [PARK]. Föreslagna planbestämmelser [gång], 
[cykel], [rid] innebär att parkmarken kommer innehålla både gång- och 
cykelväg samt ridväg och bestämmelsen [damm] innebär att en damm för 
hantering av dagvatten kommer att finnas. 

Bostadsbebyggelse 
I områdets södra del föreslås flerbostadshus i två våningar med möjlighet att 
inreda vind. Fasader föreslås företrädelsevis utgöras av tegel eller puts. 
Bostadshusen kan med fördel placeras så att plats skapas för en gemensam 
grön gårdsyta i mitten. Genom planbestämmelser regleras placeringen av 
den nya bostadsbebyggelsen så att den inte kommer för nära inpå de 
befintliga bostadsfastigheterna.  
I den norra delen av området föreslås att bebyggelsen uppför längs 
Korsåkersvägens västra kant. Husen och eventuella komplementbyggnader 
kommer placeras något indragna från förgårdslinjen. Även här utgörs 
bebyggelsen av två våningar med möjlighet att inreda vind och för att skapa 
ytterligare variation och en mer intressant stadsbild förslås att delar av 
bebyggelsen ska utföras som radhus. 
 
Markanvändningen som utgörs av bostäder, betecknas i plankartan [B]. I 
den norra delen av området innebär föreslagna planbestämmelser om 
exploateringsgrad [e900] respektive [e425] och [e550] som betyder 
maximal byggnadsarea i kvadratmeter inom egenskapsområdet, därutöver 
får komplementbyggnader uppföras med en högsta totalhöjd om 3,5 meter. 
För områdets södra del är motsvarande exploateringsgrad 1000 m2 [e1000]. 
Bebyggelsen ges en begränsning i våningstal och byggnadshöjd, på 
plankartan anges det med romerska siffror respektive med symbol. Husen 
uppförs i två till tre våningar [II-III] med en maximal byggnadshöjd om 7 
meter. Takkupor får uppföras utan att det påverkar beräkningen av 
byggnadshöjd.  
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Bestämmelser om mark, utformning och placering, på plankartan betecknat 
med [fx], [n] respektive [p], reglerar följande: [f1] innebär att våning tre får 
uppta maximalt 50 % av underliggande vånings takyta, ha en byggnadshöjd 
av högst 3,5 meter och en takvinkel på högst 15 grader, [f2] innebär att 
takkupor får uppföras utan att det påverkar beräkningen av byggnadshöjd 
och att takkupor inte får uppföras på del av byggnad som är uppförd i tre 
våningar, [f3] innebär att huvudbyggnad ska utformas i huvudsak med 
stenfasad (tegel eller puts) medan [f4] reglerar maximal längd på 
huskropparna. Bestämmelsen [n] reglerar att parkering ska vara samlad och 
placeringsbestämmelsen [p] reglerar att huvudbyggnad måste placeras minst 
2,5 meter från användningsgräns och komplementbyggnad måste placeras 
minst 5 meter från gata, dessa båda bestämmelser gäller endast för det norra 
bostadsområdet.  
Utöver dessa egenskapsbestämmelser finns även reglering om [radhus] 
vilket innebär att endast radhus får uppföras, beteckningen [m] för att 
säkerställa att riktvärdena för trafikbuller innehålls, beteckningen [b] som 
innebär att grundläggning ska utföras radonskyddad samt bestämmelser som 
reglerar att marken inte får förses med byggnad respektive att endast 
komplementbyggnader får uppföras. Detta symboliseras med så kallad 
”prickmark” respektive ”korsmark”. 
  
Föreslagen bebyggelsetäthet (nettoexploateringstal) inom planområdet är 
0,6. Exploateringstalet är den totala bruttoarean BTA, exklusive garage, 
källare och förråd, inom föreslagen kvartersmark samt halva omgivande, 
trafikförsörjande gata. Beräknat antal lägenheter inom planområdet är cirka 
56 lägenheter.  

Trafik 
Gång- och cykeltrafik samt ridväg 
Kävlingevägens körbana kommer att smalnas av till förmån för att kunna 
anlägga en gång- och cykelväg samt ridväg längs vägens östra sida. 
Sektionens totala bredd uppkommer till 15,9 meter. Detta projekt kommer 
utföras inom kort av Lunds kommuns tekniska förvaltning, och är inte 
avhängig föreliggande detaljplans lagakraft. 
 

 
Sektion Kävlingevägen 
 
I områdets södra del, mellan radhusen och flerbostadshusen, föreslås att 
befintlig gång- och cykelväg som leder in mot Korsåkersvägen bibehålls. 
Detta skapar genhet för fotgängare, cyklister och kollektivtrafikresenärer. 
I Korsåkersvägen föreslås befintlig trottoar bibehållas men kompletteras 
med en separerad gångväg längs den västra kanten, avskild från körbanan 
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med en trädplanterad grönremsa. Cykling i Korsåkersvägen föreslås ske i 
blandtrafik. Se sektion Korsåkersvägen nedan. 

Kollektivtrafik 
Kollektivtrafiken är oförändrad. Befintligt hållplatsläge längs 
Kävlingevägen i höjd med planområdets södra del bibehålls. 

Biltrafik 
Den ökning av biltrafiken som planförslaget genererar beräknas uppgå till 
cirka 160 fordonsrörelser/dygn. Trafiken till bostäderna angör via 
Kävlingevägen/Korsåkersvägen. Korsåkersvägens gatubredd uppgår idag 
till 6,8 - 7,0 meter vilket med dagens mått mätt är onödigt brett. Genom att 
smalna av körbanebredden till 5,5 meter och anlägga en gångväg på den 
västra sidan innanför en trädplanterad grönremsa, upplevs gatumiljön 
trevligare och hastigheterna dämpas. Den befintliga trädplanteringen av 
rönn längs Korsåkersvägen ersätts med en ny och flyttas något längre 
österut. 
 

 
Sektion Korsåkersvägen 
Parkering 
All parkering föreslås lösas på gemensamma parkeringsytor på 
kvartersmark. Gällande parkeringsnorm ska tillämpas. Exploatören kan 
välja att införa åtgärder för ett minskat bilinnehav. I samband med 
bygglovsprövningen redovisar byggherren om och i så fall vilka åtgärder 
som avses och en omräkning av parkeringsbehovet utförs. 

Störningsskydd 
Ljudnivån vid fasad beräknas inte överskrida riktvärdet om 60 dB(A) 
ekvivalent ljudnivå vid någon fasad i planområdet, därmed uppfylls 
förordningens riktvärde om buller vid fasad utomhus. Bebyggelsens 
planlösningar kan utformas fritt utan att anpassas för buller. Riktvärdet för 
ekvivalent ljudnivå vid uteplats beräknas överskridas inom hela 
planområdet medan riktvärdet för maximal ljudnivå vid uteplats överskrids 
endast vid byggnaderna längst i söder mot Kävlingevägen. För att klara 
riktvärdena bör det säkerställas att minst en uteplats (som kan vara 
gemensam) i anslutning till bostadsbyggnaden är skyddad mot buller.  
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Teknisk försörjning 
Energiförsörjning 
Uppvärmning av bostäderna förslås ske genom fjärrvärme.  

Vatten-, avlopp- och dagvattenhantering 
Kapaciteten i både spill- och vattenledningsnätet bedöms, enligt VA SYD, 
vara tillräcklig för att kunna försörja tillkommande bostadsbebyggelse. För 
att kunna omhänderta dagvattnet måste verksamhetsområdet för dagvattnet 
utökas. Exploateringen innebär att behovet av fördröjning uppstår och 
fördröjningsdammar måste anläggas. Yta om sammanlagt cirka 5 000 m2 
måste avsättas för detta ändamål. Dagvattendammar, en i norr och en i 
söder, föreslås därför uppföras på mark avsatt som allmän plats. 

El, tele och bredband 
Tillkommande bebyggelse kopplas på befintligt nät för el, tele och 
bredband/fiber. 

Renhållning 
Av både estetiska, trafiksäkerhetsmässiga och arbetsmiljöskäl är 
gemensamma ytor för uppställning av sopkärl att föredra.  

Räddning 
Området ligger inom normal insatstid. Uppställningsplatser för 
räddningsfordon kan ordnas så att avståndet mellan uppställningsplats och 
byggnadernas angreppspunkter (vanligtvis entréer) samt brandposter följer 
Räddningstjänstens anvisningar. I samband med bygglovsansökan ska 
utrymningsstrategin och brandvattensförsörjningen redovisas. 
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GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska åtgärder 
Genomförandetid 
Planen har en genomförandetid på 10 år från det datum den vinner laga 
kraft.  
Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares 
bestridande detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt 
på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses 
vid planläggningen. 
Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att 
rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. (4 kap 40 § PBL). 

Huvudmannaskap för allmänna platser 
Lunds kommun är huvudman för allmänna platser. 

Avtal 
Markanvisnings- och köpeavtal 
Kvartersmarken inom detaljplanen planeras att anvisas till byggherrar. 
Markanvisningsavtal eller köpeavtal kan komma att tecknas såväl innan som 
efter detaljplanens antagande.  
 
Eventuella markanvisningsavtals huvuddrag redovisas under Tekniska och 
ekonomiska åtgärder samt under Fastighetsrättsligkonsekvensbeskrivning 
nedan. 

Tekniska och ekonomiska åtgärder  
Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av gemensamma 
tekniska anläggningar 
Planförslaget innebär att följande gemensamma anläggningar nyanläggs/byggs 
om: 
- Ombyggnad av allmän platsmark, gata och parkmark 

Kommunen ansvarar för ombyggnaden av allmän platsmark, gc-väg i den 
södra delen av planområdet, gångväg samt trädplanterad grönremsa längs 
med Korsåkersvägen. Arbetena bekostas av kommunen genom intäkter från 
försäljning av mark för bostäder. Kommunen ansvarar för och bekostar 
drift och underhåll av allmän platsmark.  

 
- Utbyggnad av VA-nät och fördröjningsdammar för dagvatten 

VA SYD är huvudman för det allmänna VA-nätet. VA SYD ansvarar för 
och bekostar utbyggnad av det kommunala VA-nätet för att möjliggöra 
anslutning av bostäderna samt anläggande av dagvattendammar för 
omhändertagande av dagvatten inom planområdet. Kostnaden för 
utbyggnad av det allmänna vatten- och avloppsnätet samt 
dagvattenanläggningar finansieras genom anslutningsavgifter enligt vid tid 
gällande VA-taxa. VA SYD ansvarar för och bekostar även drift och 
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underhåll av VA-nätet. Drift och underhåll finansieras genom 
brukningsavgifter enligt gällande VA-taxa. 

Kostnad för framtagande av detaljplan 
Detaljplanen bekostas genom planavgift som tas ut i samband med 
bygglovsprövningen. 

Inlösen, ersättning 
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har 
fastighetsägare rätt till ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte 
utnyttjas. 

Fastighetsrättslig konsekvensbeskrivning 
Allmänt 
Mark inom planområdet är utlagd som kvartersmark för bostadsändamål 
samt allmän platsmark (gata och park). All mark som utgörs av allmän gata 
och park ska samlas i den kommunägda fastigheten Vallkärratorn 10:3. De 
områden för allmän platsmark som inte redan nu tillhör Vallkärratorn 10:3 
ska överföras hit genom fastighetsreglering, figur a-f på kartskiss nedan.  
De berörda fastighetsägarna ska helst träffa överenskommelse om 
fastighetsreglering inklusive ersättningsbelopp. Om överenskommelse inte 
kan nås kan sakägare ansöka om att få frågan om fastighetsreglering prövad. 
Ersättningen bestäms då av Lantmäterimyndigheten. För område a-f 
bestäms ersättningsbelopp enligt expropriationslagens ersättningsregler. 
Del av Vallkärratorn 10:100 (figur 1 i kartskiss nedan) bör lämpligen 
överföras till Vallkärratorn 10:3 genom fastighetsreglering för att sedan 
genom avstyckning bilda en ny fastighet utgörande kvarter för 
bostadsändamål. Fastighetsägarna till Vallkärratorn 10:3 och 10:100 ska 
träffa överenskommelse om fastighetsreglering före antagande av 
detaljplaneförslaget.  
Nya fastigheter som bildas kvartersvis genom avstyckning är enligt 
kartskissen markerad som A-D. Ytterligare avstyckning kan därutöver 
komma att ske för att dela upp varje kvarter i lämpliga fastigheter 
bostadsändamål. 
När detaljplanen genomförts genom avstyckning och fastighetsreglering 
kommer berörda fastigheter att ha genomgått följande förändringar och nya 
fastigheter ha bildats enligt kartskiss och tabell, se nedan. 
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Kartskiss 
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Tabell 

Gemensamhetsanläggning 
Gemensamhetsanläggningen Vallkärratorn ga:1 (Samfälligheten 
Vallkärratorn 10) berörs av planförslaget. Gemensamhetsanläggningen 
omfattar bland annat parkeringsplatser inom Vallkärratorn 10:100. Område 
för parkeringsplatser inom Vallkärratorn 10:100 avses bebyggas med 
bostäder och byggas om till gata i enlighet med planförslaget. 
Gemensamhetsanläggningen ska omprövas så att den inte längre omfattar 
parkeringsplatser inom Vallkärratorn 10:100. Ändring av 
gemensamhetsanläggning sker genom omprövning enligt anläggningslagen 
(1973:1149). Om behov uppstår av att använda anläggningar såsom t ex 
parkeringsplatser gemensamt av flera fastigheter kan inrättande av ny 
gemensamhetsanläggning prövas i lantmäteriförrättning i enlighet med 
anläggningslagen.  

Rättigheter 
Rätt att framdra ledningar inom planområdets kvartersmark kan regleras 
med servitut eller avtal. Eventuella ledningsrätter och officialservitut som 
berörs av detaljplaneförslaget fortsätter att gälla oförändrat vid 
fastighetsreglering. Om ledningar flyttas ska ledningsrätter omprövas och 
servitut ändras. De eventuella avtalsrättigheter och nyttjanderätter som 
berörs av detaljplanen kan förordnas att fortsätta gälla efter genomförd 
fastighetsreglering. 

Ansökan om fastighetsbildning m m 
Det ankommer på Lunds kommun och berörda fastighetsägare att hos 
Lantmäterimyndigheten i Lund ansöka om erforderlig fastighetsbildning och 
omprövning av gemensamhetsanläggning. Med ansökan följer 
lantmäterikostnader samt eventuell skyldighet att utge ersättning för mark 
eller utrymme för rättighet. Lantmäterikostnader åläggs den som har nytta 
av respektive åtgärd alternativt annan enligt överenskommelse. 
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KONSEKVENSER  

Konsekvenser som följd av avvägningar mellan motstående 
intressen 
Genom att ändra markanvändningen på en större andel av Korsåkersparken 
från allmän platsmark för parkändamål till kvartersmark för bostadsändamål 
kommer inskränkningar ske i allmänhetens tillgång till parkmark. 
Planförslaget innebär även att byggbar mark placeras närmre 
Kävlingevägen, denna del av Kävlingevägen utgör del av värdefull 
bebyggelsemiljö. Vidare innebär förslaget att mark planlagd för 
motortrafikändamål ändras till allmän platsmark för parkändamål. 

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.  
Ett genomförande av planförslaget bedöms som helhet innebära en god 
hushållning av mark, vatten och andra naturresurser. Det föreslås därför att 
en formell miljöbedömning inte behöver göras enligt miljöbalken. Behovet 
av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen kommer alltså inte 
belysas i en separat miljökonsekvensbeskrivning. 

Påverkan på riksintressen  
Planområdet ligger i utkanten av riksintresseområdet för framtida järnväg 
men bedöms inte medföra någon påverkan på riksintresset. 

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för 
svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM10). 
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 Höjeå och Kävlinge ån 
via dagvattenledningar, diken och små vattendrag. Enligt 
Vattenmyndighetens beslut om statusklassificering och miljökvalitetsnormer 
för ytvatten har Höjeå dålig ekologisk status med kravet att uppnå god 
ekologisk status 2027, Kävlinge ån har otillfredsställande ekologisk status 
med kravet att uppnå god ekologisk status 2027. De olika vattendragen i 
Lunds kommun som fungerar som dagvattenrecipienter har klassificerats 
efter hur stort flöde och vilka mängder av närsalter och föroreningar 
recipienterna kan tåla/ta emot beroende på deras speciella förutsättningar. I 
dagvattenstrategin redovisas klassificering av de olika recipienternas 
känslighet. Planområdet ingår i avrinningsområdet Höjeå/Önnerupsbäcken. 
Dessa vattendrag uppvisar risk att ekologisk och kemisk status inte uppnås 
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2021 och miljöproblem som är gemensamma för dessa vattendrag är 
påverkan av miljögifter och övergödning. I Höjeå förekommer dessutom 
främmande arter. Dagvattnet från exploateringsområdet omhändertas i 
dagvattendammar varpå sedimentering och viss rening av vattnet sker. 
Tillkommande dagvatten från planområdet bedöms därför inte medverka till 
en försämring av ekologisk eller kemisk status för vattendragen. 

Naturmiljö och biologisk mångfald 
Buskbestånden gallras ur och enstaka träd avverkas för att ge plats åt ny 
bostadsbebyggelse. Viss del av vegetationen utgörs dock av 
trädgårdsrymlingar och icke inhemska arter. Borttagande av vegetation ger 
påverkan på lokalklimatet och förändrar livsmiljön för småfågel, insekter 
och mindre däggdjur vars habitat förändras eller tas bort. Träden längs 
Korsåkersvägen ersätts med nya i enlighet med förslaget till ny gatusektion. 
Ett av träden som identifierats som värdefullt i Inventering av träd kommer 
i planförslaget att hamna inom kvartersmark för bostäder. Det innebär att 
trädet får fällas eftersom det inte föreslås förses med bestämmelse om skydd 
mot fällning. Bedömningen grundar sig på att upplevelsen av parken inte 
förändras genom att en trädindivid försvinner. 

Mark och grundläggning 
Grundundersökning är utförd (1968) i samband med utbyggnaden av 
befintligt bostadsområde. För varje enskilt byggobjekt ska en 
detaljundersökning utföras. 

Markradon 
Vid normalriskmark ska byggnader utföras radonskyddade.  

Hushållning med naturresurser 
Planförslaget innebär att förtätning av bostäder sker på mark som redan 
ingår i stadsväven.  

Stadsbild/landskapsbild 
Planförslaget innebär att bebyggelse kryper närmre Kävlingevägen som 
utgör del av värdefull bebyggelsemiljö. Sammantaget bedöms påverkan på 
stads- och landskapsbilden vara mindre omfattande då grönzonen mellan 
Kävlingevägen och ny bebyggelse behålls, om än i mindre omfattning.  

Arkeologi 
Det finns inga kända fornlämningar inom aktuellt område. Påträffas 
fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 
10§ kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.  

Vindförhållanden 
Lokalklimatet kommer till viss del förändras då vegetationens förmåga att 
sila vindströmmarna ersätts med byggnader, som inte uppnår samma 
effektivitet för människans bekvämlighet, i sin vinddämpande förmåga.  

Befintlig teknisk försörjning 
Dagvattendammar måste anläggas för att fördröja dagvattnet. Placeringen av 
dammarna föreslås ske i norra delen respektive södra delen av planområdet, 
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på mark som idag utgörs av parkmark och odlingsmark. I övrigt ansluts 
området till befintliga system för teknisk försörjning. 

Hälsa och säkerhet  
Planförslaget innebär att antalet trafikrörelser via Västratornsvägen/ 
Korsåkersvägen kommer att öka. Tillkommande antal rörelser uppskattas 
maximalt uppgå till 160 fordon/dygn. Trafiktillskottet från den förändring 
som planförslaget innebär bedöms inte förändra nivåerna för befintlig 
bebyggelse.  

Balanseringsprincipen 
En balanseringsbedömning är utförd och enligt denna antas inte området 
användas så mycket för rekreativa ändamål men fungerar som en grön zon 
mot åkerlandskapet och en trevlig entrémiljö längs Kävlingevägen.  
Parken är anlagd på 70-talet och har därför inte uppnått en ålder för att 
innehålla höga biologiska värden. Det finns ett potentiellt värde att öka den 
biologiska mångfalden ifall man bevarar en del av träddungarna och en del 
buskage och om man kompletterar gårdarna med en variationsrik miljö samt 
öppen dagvattenhantering. Längs Korsåkersvägens västra kant står en 
trädrad utgörandes av rönn. Inom området finns en del ädellövträd, 
exempelvis ek.  
Ekosystemtjänsterna består till största del av infiltration av dagvatten, 
vindreducering samt rening av luft.  
Enligt bedömningen ska, i möjligaste mån, ädellövträd samt trädraden med 
rönn bevaras.  
I det framarbetade planförslaget har hänsyn till bedömningen tagits då en 
stor del av marken där ädelträden växer kommer att utgöras av allmän 
platsmark, park, vilket innebär att de flesta av dessa träd kommer att kunna 
behållas. Dock är rönnträden längs Korsåkersvägen i dålig kondition och är 
olämpligt placerade i förhållande till den nya föreslagna gatusektionen. 
Dessa träd tas bort och ersätts med nya träd i enlighet med ny gatusektion. 

Sociala konsekvenser 
God bebyggd miljö 
Tillkommande huskroppars placering och utformning skapar förutsättningar 
för ett intressant bostadsområde. Genom att låta tillkommande bebyggelse 
utföras både som flerfamiljshus, radhus och enbostadshus kan detta bidra till 
en boendemiljö som speglar samhällets blandning av människor med olika 
bakgrund och skeende i livet.  

Tillgång till rekreativ miljö 
Planförslaget innebär att parkmark med låga rekreativa värden tas i anspråk. 
Tillgång till annan park, Linåkersparken, med ett rikare utbud av lek och 
rekreation finns strax öster om planområdet. 

Befolkning och service 
Den befolkningsförändring som uppkommer vid ett genomförande av 
planförslaget bedöms inte påverka behovet av service. 
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Barnperspektivet 
Förslaget innebär att bostäder kan uppföras på fastighet belägen i närhet till 
både förskola och skola. Förutsättningar för lek och rekreation finns på nära 
håll i närliggande park. 
Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov och 
situation i enlighet med barnkonventionen tagits. 

Tillgänglighet 
Planförslaget förhindrar inte att kravet på god tillgänglighet och 
användbarhet för funktionshindrade kan uppnås. Hur kraven på 
tillgänglighet i 8 kap 4§ (byggnader) och 8 kap 9 § PBL (tomter) i detalj 
kommer att tillgodoses avgörs i samband med byggnads- och 
markprojekteringen och därmed vid kommande bygglovsprövning. 

Säkerhet och trygghet 
Genom att området förses med bostadsbebyggelse kan den mänskliga 
aktiviteten och närvaron komma att bidra till en ökad känsla av trygghet. 
Genomsiktlighet och synlighet skapas genom att gallra buskbestånden och 
uppföra gatubelysning, även upplysta bostäder och trädgårdar ger positiva 
effekter på känslan av trygghet.  
  
STADSBYGGNADSKONTORET I LUND 
 
 
 
Maria Milton  Jenny Lindström 
biträdande planchef  planingenjör 
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