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ANTAGANDEHANDLING
PÄ 8/2020

Vad är en detaljplan?
Detaljplanen styr hur mark- och vattenområden får användas och utformas för
ett geografiskt avgränsat område. En detaljplan består av plankarta,
planbeskrivning och illustration. Plankartan är juridiskt bindande.
Planbeskrivningen och illustrationen, som inte är juridisk bindande, förklarar
plankartans innebörd.

Planprocessen
Planprocessen regleras av plan- och bygglagen, PBL. I processen prövas om den
föreslagna förändringen är lämplig utifrån läge, markens beskaffenhet och
behov. Allmänna och enskilda intressen ska vägas mot varandra.
En detaljplan kommuniceras med berörda myndigheter och allmänhet under
samråd och granskning innan den antas. Både under samråd och granskning
finns tillfälle att skriftligen yttra sig över förslaget. Ett eventuellt överklagande
sker efter att planen har antagits.
Detaljplaneprocessen är en demokratisk process där bland annat beslut om
planuppdrag och antagande av detaljplanen fattas av kommunens politiker.

Vill du komma i kontakt med oss?
Jenny Lindström
Planingenjör
Maria Milton
Bitr planchef
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Bilder och illustrationer tillhör stadsbyggnadskontoret om inte annat anges.
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Sammanfattning
Planförslaget syftar till att pröva lämpligheten av att ändra markanvändningen
för Guldåkern 1 från att vara planlagt för skoländamål till att istället användas
för bostadsändamål respektive bostads- och vårdändamål. Bebyggelsen i fråga
föreslås utgöras av bostäder som riktar sig till behov inom vård- och
omsorgsnämndens ansvarsområde; gruppboende samt särskilt boende för äldre.
Gruppbostaden utformas som en enhet om sex lägenheter med gemensamma
utrymmen för samvaro och kök samt plats för personalutrymme, tvätt, städ,
teknik och dylikt. Markanvändning för gruppbostaden föreslås som
bostadsändamål. Byggnaden placeras i den västra delen av fastigheten
Guldåkern 1 medan det särskilda boendet för äldre placeras i den östra delen.
Fastigheten Guldåkern 1 avstyckas och bildar två fastigheter. Delningen sker vid
det allmänna stråket, park, som förses med en gång- och cykelväg.
Det särskilda boendet föreslås innehålla plats för 60 lägenheter med därtill
hörande gemensamma vistelseytor i form av vardagsrum och kök. Utrymmen för
aktivitetsrum, förråd, samlingsrum, administration, teknik och dylikt sker i
suterrängvåningen medan lägenheterna inryms på de tre våningarna ovanför.
Markanvändningen för det särskilda boendet föreslås som bostads- och
vårdändamål då inslag av lättare vård kan förekomma.
Planförslaget syftar även till att befästa befintliga förhållanden för fastigheten
Guldåkern 2. En förskola, Guldåkerns förskola, har nyligen färdigställts på
fastigheten. Där har parkeringsbehovet lösts inom fastigheten med
markparkeringar utan att tillgången på friytor har begränsats, vilket innebär att
begränsningen i nu gällande plan, att markparkering inte tillåts, kan hävas.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det allmänna intresset av att bygga
bostäder inte går emot något enskilt intresse i detta fall. Avvägningen bedöms
inte leda till olägenhet enligt vad som avses i 2 kap. 9 § plan- och bygglagen, PBL.
Planområdets area: 1,6 ha
BTA tillkommande bostäder samt antal lgh: 6 140 m2 BTA särskilt boende (60
lgh) och 760 m2 BTA gruppboende (6 lgh)
Allmän plats park area: 450 m2
Antal bil-/ cykelparkering: 35/70
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Inledning
Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att ändra nuvarande markanvändning inom
Guldåkern 1 till kvartersmark för bostads- och vårdändamål samt allmän plats i
form av park med gång- och cykelstråk och för Guldåkern 2 avses befintliga
förhållanden befästas. Bostäder i form av ett särskilt boende för äldre (SÄBO)
med plats för 60 lägenheter samt ett gruppboende med 6 lägenheter avses
prövas inom Guldåkern 1. Även åtgärder som säkerställer fördröjning och
rening av dagvatten, ett parkstråk med plats för gång- och cykelväg samt
allmännyttiga underjordiska ledningar prövas genom denna detaljplan.

Planförfarande
Planförslaget bedöms inte avvika från översiktsplanen eller länsstyrelsens
granskningsyttrande. Förslagets geografiska placering ligger inom det som i
översiktsplanen är utpekat som blandad bebyggelse och vad gäller
granskningsyttrandets innehåll så gör sig ingen av länsstyrelsens synpunkter
gällande för planförslaget. Vidare så bedöms planförslaget inte utgöra intresse
av betydande karaktär för allmänheten och enligt utförd undersökning om
miljöpåverkan så har planförslaget inte bedömts leda till betydande sådan.
Detaljplanen handläggs därför med standardförfarande.
Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.

Planhandlingar
-

Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse och granskningsutlåtande

Övriga handlingar
-

Beslut om betydande miljöpåverkan, 2021-06-21
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Plandata

Orienteringskarta med gräns för planområdet rödmarkerat

Läge
Planområdet omfattar fastigheterna Guldåkern 1 och 2 samt delar av
fastigheterna Stora Råby 33:15 och 36:22 och är beläget i Södra Råbylund, strax
norr om Guldåkersvägen.

Areal
Planområdets yta uppgår till drygt 16 000 m2.

Markägoförhållande
Fastigheterna inom planområdet ägs av kommunen.

Initiativtagare till planen och ärendegång
Det är tekniska nämnden som har tagit initiativ till planen.
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Medverkande i planarbetet
Intern arbetsgrupp: planingenjör Jenny Lindström, trafikplanerare Christoffer
Karlsson, lantmätare Marcus Sollvén, landskapsarkitekt Maria Borisson
Lindvall, biträdande handläggare Kent Ratcovich och bygglovsarkitekt Fredrika
Lönnaeus från stadsbyggnadskontoret. Exploateringsingenjör Viktor Lindeborg,
gatumiljöingenjör Anna Karlsson, landskapsarkitekterna Clara Lundqvist och
Nina Lindegaard från tekniska förvaltningen. Miljöinspektör Annika Skog från
miljöförvaltningen.
Extern arbetsgrupp: Anna Medin, LKF samt Mårten Belin, Helena Hammer och
Nellie Salgård, Här! Samt Maja Rytorp, Kamoma Landskap AB.
Adjungerande: Helena Flinkberg - VA Syd, Frida Olin och Nina Gustafsson räddningstjänsten syd, Linus Hesselbom – vård- och omsorgsförvaltningen samt
Anna Grill – renhållningsverket.
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Tidigare kommunala ställningstagande
Planuppdrag
Byggnadsnämnden, BN, fattade beslut om planläggning 2020-08-20.

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

Gällande detaljplaner
För området Guldåkern 1 och 2 samt Stora Råby 33:15 och 36:22 gäller
detaljplan 1281K-836 (del av Stora Råby 36:22 m.fl.), där har
genomförandetiden gått ut.
Enligt detaljplanen är markanvändningen skoländamål för Guldåkern.

Urklipp ur gällande detaljplan samt redovisning av föreslaget planområde med röd linje
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Förutsättningar
Markanvändning, bebyggelse och stadsbild/landskapsbild
Öster om kvarteret Guldåkern ligger en park, Guldåkersparken, och närmast i
väster i dagsläget obebyggd mark med markanvändning för bostadsändamål,
småhusbebyggelse. I norr och söder finns bostadsbebyggelse, mestadels som
friliggande bostäder och som radhus i en-två våningar. Tvärs över Guldåkern 1
löper en upptrampad stig i nordsydlig riktning, i övrigt består fastigheten av en
gräsbevuxen yta. På Guldåkern 2 ligger den nyligen färdigställda förskolan,
Guldåkerns förskola.

Vy från söder; radhus och friliggande
bebyggelse i norr och upptrampad stig

Guldåkerns förskola

Vy från norr; friliggande bostadsbebyggelse längs Guldåkersvägen söder om planområdet

Historik
Fornlämning
Den planerade exploateringen på Guldåkern 1 berör en känd fornlämning,
stenåldersboplats. Fornlämningen är undersökt och borttagen.

Grönstruktur och offentliga rum
Grönprogram
Guldåkersparken är belägen precis öster om planområdet. Parken omfattar en
yta om cirka 0,6 ha och består till stor del av en stor gröning med träd och
buskvegetation i ytterkanterna och en gång- och cykelväg längst i öster.
Naturvärdena är troligtvis inte särskilt höga på den del av ytan som består av
klippt gräsmatta medan träd- och buskagepartierna besitter något högre värde.
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FÖRUTSÄTTNINGAR

ANTAGANDEHANDLING
PÄ 8/2020

Topografi och vegetation
Fastigheten Guldåkern 1 sluttar från norr till söder med den högsta punkten i
nordöst, cirka +29,4 meter, och den lägsta i sydväst, cirka + 25,0 meter.

Service
Offentlig service
Vid Linero centrum finns vårdcentral, folktandvård, skola och livsmedelsbutik.

Trafik och gator
Gatunät, gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik
Guldåkersvägen löper längs planområdets södra kant. I norr kantas fastigheten
delvis av Stora Råby ängaväg och delvis av gång- och cykelväg.
Södra Råbylund har ett väl uppbyggt gång- och cykelvägnät som är finmaskigt
och till största del separerat från biltrafik.
Hållplatser för stadsbuss finns vid Råbylundsvägen, söder om planområdet samt
i norr vid Lars Christers väg. Regionbuss nås från Dalbyvägen.

Blå - separerad gång- och cykelväg, röd – bilväg. Planområdet i mitten av bilden.
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Parkeringsnorm och parkering
För bostadsbebyggelse i denna del av staden med inriktning mot särskilt boende
för äldre respektive gruppboende ska en parkeringsnorm om 5 bilplatser/1000
m2 BTA uppfyllas. För cykel är motsvarande siffra 10 platser/1000 m2 BTA.
Parkeringsnorm för förskolan uppgår även den till 5 bilplatser/1000 m2 BTA
medan cykelparkeringsnormen är 20 platser/1000 m2 BTA.

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

Dagvatten
Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram Dagvattenplan för
Lunds kommun. Enligt Åtgärdsplan för dagvatten ligger planområdet i ett
avrinningsområde för dagvatten vars belastning på recipient till största del
innebär erosionsproblem samt föroreningsproblematik då E22 ligger inom
samma avrinningsområde.
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten.
I stort sett allt dagvatten i Lunds kommun rinner till Höje å och Kävlingeån via
dagvattenledningar, diken och små vattendrag. Vattendragen, som fungerar som
dagvattenrecipienter, har i dagvattenplanen klassificerats efter hur stort flöde
och vilka mängder av närsalter och föroreningar recipienterna kan tåla/ta emot
beroende på deras speciella förutsättningar. Vattenmyndigheten har fattat
beslut om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för alla
vattenförekomster.
Planområdet ingår i huvudavrinningsområdet Höje å och delavrinningsområdet
som mynnar i Höje å. Enligt dagvattenplanen är Höje å känslig för ökad
vattenföring och närsalter samt mycket känslig för föroreningar. Enligt
Vattenmyndighetens beslut om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för
ytvatten har Höje å dålig ekologisk status med kravet att uppnå god ekologisk
status 2027. Den kemiska ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) är bedömd
som god.
Enligt tidigare utförd dagvattenutredning för hela Södra Råbylund framgår att
trög dagvattenhantering ska ske inom kommunala tomter såsom skola.
Dagvatten avleds sedan till Råbysjön som är dimensionerad för ett 100-årsregn.

Markens beskaffenhet
Matjordstjockleken varierar mellan 0,2–0,8 meter och jordlagren domineras av
lermorän och lerig morän som sträcker sig till stort djup. Moränjorden
innehåller ställvis inlagringar och skikt med sediment bestående av sand, silt
och lera. Berggrunden ligger på ett djup av cirka 40 – 60 meter och utgörs av
sand- och lersten. Yt- och grundvattenströmningen är i stort riktat mot söder
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och beroende på jordlagrens relativt täta sammansättning avrinner stor del av
nederbörden som ytvatten.

Vatten och spillvatten
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten.

Hälsa och säkerhet
Risker/Farligt gods
Planområdet ligger 180 meter från rekommenderad färdväg för farligt gods,
Dalbyvägen. Planområdet ligger utanför uppmärksamhetsavstånd
enligt ”Bebyggelseplanering och farligt gods - Strategi för bebyggelseplanering
intill rekommenderade färdvägar för transport av farligt gods”. De
rekommenderade skyddsavstånd som redovisas i denna rapport har tagits fram
med en fördjupad riskbedömning och kan således användas vid utformning av
planer utan att det finns behov av ytterligare riskanalyser.

Buller
Enligt kommunens översiktliga bullerkartläggning är ljudnivåerna från
omkringliggande gator mindre än 50 dBA ekvivalent nivå och mindre än 65 dBA
maximal ljudnivå för planområdet.

Luft
Miljökvalitetsnormerna, MKN, för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken, MB,
gäller för kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon,
bensen, kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. Enligt
kommunens översiktliga kartläggning av luft innehålls MKN för utomhusluft
inom planområdet.

Markradon
Planområdet klassificeras som ett normalriskområde då halterna av markradon
varierar mellan 12–22 kBq/m3.

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

Översvämning och skyfall
Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram Översvämningsplan för
Lunds kommun. Området är naturligt sluttande. Varken vattendjup eller flöden
bedöms orsaka skador på planerad bebyggelse under förutsättning att inga ytor
skapas där vattnet stängs in och hindrar det från att rinna vidare.

Räddning
Planområdet ligger inom normal insatstid.

Undersökning om planen kan medföra en betydande miljöpåverkan
Byggnadsnämnden har beslutat att planförslaget inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. 5–8§§ MB. Det
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innebär att miljöeffekterna inte redovisas i en strategisk miljöbedömning enligt
6 kap MB utan integreras i planbeskrivningen. I bedömningen av planförslagets
miljöpåverkan har följande omständigheter vägts in i bedömningen; att som
följd av ändrad markanvändning ökar exploateringsgraden. Stadsbilden
förändras då föreslagen byggnadshöjd blir högre än den nu gällande
detaljplanen medger, totalhöjden blir dock inte högre.
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Planförslag
Övergripande karaktär och disposition
Ett parkstråk med plats för gång- och cykelväg föreslås genom planområdet i
nordsydlig riktning. Väster om stråket föreslås ett gruppboende. Förslaget
innebär att byggnaden placeras i den södra delen av fastigheten och uppförs i en
våning med plats för sex lägenheter med gemensamma ytor för kök och samvaro
samt personal- och teknikutrymmen. Varje lägenhet förses med egen ingång och
uteplats utöver huvudentré och gemensam uteplats. Parkering och angöring
föreslås i norr via Stora Råby ängaväg.
Det särskilda boendet för äldre, säbo, föreslås öster om parkstråket.
Markförhållandena i denna del gör det möjligt för en byggnad i suterräng. Säbo:t
planeras innehålla 60 lägenheter. Den första våningen, i suterräng, innehåller
administrativa funktioner, förråd, samlingssal, miljörum, personalutrymmen och
liknande medan de övriga tre våningsplanen är tillägnade lägenheter med
gemensamma ytor i form av kök och vardagsrum. Byggnaden föreslås uppföras
centralt inom denna del av fastigheten så att plats skapas för ett
sammanhängande gårdsrum för utevistelse i väst och nordväst samt parkering
och angöring i syd. En smal remsa, om cirka 1 meters bredd, allmän mark av
Guldåkersparken föreslås ingå i planområdet och övergå till kvartersmark.

Illustration
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Sektion a – a

Sektion b - b

Förslaget innebär:
-

Kvartersmark för bostads- och vårdändamål
Kvartersmark för skoländamål
Allmän platsmark för park och gata

Markanvändning, bebyggelse och stadsbild
Planförslaget befäster befintliga förhållanden avseende Guldåkern 2,
förskolefastigheten. Det innebär att planbestämmelserna om markanvändning
för skoländamål, [S] (4 kap. 5 § p. 3), byggnadshöjd (4 kap. 11 § 1), fasadmaterial
(4 kap. 16 §), utförande och dagvattenhantering (4 kap. 16 p. 1) bibehålls, men
modifieras efter dagens lagstiftning. Bestämmelsen om att markparkering inte
är tillåten tas bort då parkeringsbehovet för förskolan är löst inom fastigheten
utan att friytan för förskolebarnens lek och rörelsebehov har äventyrats.
För Guldåkern 1 föreslås markanvändning för bostadsändamål, [B] samt
vårdändamål, [D] (4 kap. 5 § p. 3). Bebyggelsens höjd regleras genom högsta
totalhöjd i meter över kartans nollplan. För gruppboendets del innebär
regleringen att högsta totalhöjd uppgår till +34 meter över nollplanet medan
säbot tillåts att uppgå till maximalt +34, +44 respektive +45 meter (4 kap. 11 § p.
1). Utöver totalhöjden föreslås även den lägsta takvinkeln regleras för de två
högre byggnadskropparna (4 kap. 11 § p. 1) med motiveringen att hålla nere
byggnadshöjden. Det innebär att gruppboendet kan uppföras i en våning med ett
sadeltak och att säbo kan uppföras i tre respektive 4 våningar, varav en våning i
suterräng, med sadeltak samt en våning med platt tak.
Bestämmelse om att minst 35 % av markytan ska vara genomsläpplig och inte
får hårdgöras [b3] (4 kap. 16 § p. 1) gäller för både förskole- och säbotomten och
motiveras av att dagvattnet behöver både fördröjas och renas innan det når
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recipient. En därtill hörande administrativ bestämmelse föreslås därför som
innebär att marklov krävs för åtgärder som kan försämra markens
genomsläpplighet [a] (4 kap. 15 § p. 3).
Bestämmelse om placering av huvudbyggnad föreslås för gruppboendet [p] (4
kap. 16 § p. 1). Byggnaden föreslås placeras på ett avstånd om minst 4,5 meter
från fastighetsgräns i väster och motiveras av att det är olämpligt att tillåta
uppförande av byggnad direkt anslutande till förskoletomt.
Bestämmelse som reglerar att marken inte får förses med byggnad, så kallad
punktprickad mark, föreslås för båda fastigheterna (4 kap. 11 § p. 1).
Bestämmelsen motiveras med att bebyggelsen i likhet med intilliggande
bebyggelse ska ligga något tillbakadragen från allmänna stråk. Dock föreslås
komplementbyggnader kunna uppföras inom vissa ytor på bostadstomterna,
vilket regleras med så kallad korsmark (4 kap 11 § p. 1).
Genom planbestämmelse som reglerar maximal byggnadsarea [e000] begränsas
exploateringen. För tomten med gruppboendet föreslås maximal byggnadsarea
uppgå till 850 m2 medan det för tomten med säbo föreslås begränsas till 2 000
m2 (4 kap. 11 § p. 1).

Grönstruktur
Ett allmänt parkstråk planeras i nordsydlig riktning rakt genom planområdet.
Det regleras med markanvändningsbestämmelsen [PARK] (4 kap. 5 § p. 2).
Del av allmän mark, parkmark, öster om planerat säbo föreslås övergå till
kvartersmark för bostads- och vårdändamål. Marken, en remsa om 1 meter,
behövs för att ta upp nivåskillnaden.
På kvartersmarken för planerade bostäder finns plats för gemensamma
vistelseytor som förses med uteplatser, gångstigar och planteringar av träd,
buskar och perenner. Längs med stråkets östra sida, på tomten där säbo
planeras, finns ambitionen om att plantera en trädrad.

Trafik och gator
Gatunät, angöring och in-/utfarter
Befintligt gatunät används för att nå ny bostadsbebyggelse. Gruppboendet nås
från norr via Stora Råby ängaväg medan det särskilda boendet ansluts från
söder via Guldåkersvägen.
Det särskilda boendet uppskattas personalstyrkan uppgå till cirka 25 personer
medan gruppboendet bedöms ha cirka 9 anställda. Antalet besök uppskattas till
6 per dag respektive 1–3 per vecka. Därtill bedöms de båda verksamheter få
leveranser i storleksordningen 1–3 per dag respektive 1–3 i veckan. Utifrån
detta bedöms planförslaget alstra cirka 100 fordonsrörelser per dag. Dessa
kommer i det korta perspektivet fördelas främst på Sigillgatan och
Landgillevägen men även på Stora Råby ängaväg. I det längre perspektivet
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kommer en ny väg att uppföras mellan planområdet och Sydöstra vägen som
kan avlasta de befintliga lokalgatorna.

Gång- och cykeltrafik
Ett tillskott i stadsdelens redan finmaskiga gång- och cykelvägnät planeras
genom planområdet i nordsydlig riktning. Föreslagen gång- och cykelväg på
allmän platsmark (4 kap. 5 § p. 2) binder samman Stora Råby ängaväg i norr med
Guldåkersvägen i söder.

Parkeringsnorm och parkering
Enligt parkeringsnormen behöver säbo 31 parkeringsplatser och gruppboendet
4 medan förskolans behov uppgår till 7 platser. Behovet av
cykelparkeringsplatser för gruppboendet uppgår till 8 och motsvarande siffra
för säbo är 62 platser. Förskolan behöver 27 cykelparkeringsplatser.

Teknisk försörjning
El, vatten, spill och övriga ledningar
Tillkommande bebyggelse föreslås kopplas på befintligt ledningsnät.
Befintlig ledning på tomten för gruppboendet förses med bestämmelse [u] att
marken ska vara tillgänglig för allmän underjordisk ledning (4 kap. 6 §).
Befintlig ledning på tomten för säbo:t kommer att tas ur drift 1 december 2021
enligt ledningsägaren varför någon hänsyn till denna inte tas.

Dagvatten
Genom planbestämmelse [b3] (4 kap. 16 § p. 1) som anger begränsning av
maximalt hårdgörande av marken kan infiltration, och därmed fördröjning och
rening, av dagvatten säkerställas till viss nivå.

Renhållning
För säbo sker avfallshanteringen i miljörum inom byggnaden. Gruppboendets
avfallshantering sker i särskilt miljöhus i norra delen av tomten.

Hälsa och säkerhet
Buller
Några särskilda bullerskyddande åtgärder bedöms inte nödvändiga på grund av
den låga hastighetsbegränsningen, att gatunätet har låga trafikflöden idag samt
att andelen tillkommande trafik är begränsad.

Markradon
Radonskyddat utförande rekommenderas.

Översvämning och skyfall
Det särskilda boendet för äldre föreslås utformas som en L-form. På grund av att
marken sluttar behöver det då beaktas att det inte uppstår ytor där vattnet blir
instängt. Byggnaden placeras så att avrinning sker från byggnaden.
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Räddning
Byggnadernas placering och utformning i förhållande till uppställningsplats för
räddningsfordon och byggnadernas angreppspunkter understiger 50 meter.

Avvägning mellan motstående intressen
Planförslaget syftar till att ändra markanvändningen från skoländamål till
bostads- och vårdändamål på Guldåkern 1 respektive att befästa befintliga
förhållanden på förskoletomten, Guldåkern 2. Stadsbyggnadskontoret bedömer
att det allmänna intresset av att bygga bostäder inte går emot något enskilt
intresse i detta fall. Marken är i kommunal ägo och är redan planlagd. Allmänna
ytor såsom park eller gator påverkas inte av planförslaget. Förändringen av
tillåten bebyggelseskala bedöms inte medföra olägenhet för intilliggande
fastigheter.
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Genomförande
Organisatoriska åtgärder
Genomförandetid
Planen har en genomförandetid på 5 år från det datum planen vinner laga kraft.
Före genomförandetidens utgång får, mot berörda fastighetsägares bestridande,
detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av
nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid
planläggningen.
Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att
rättigheter som uppkommit genom planen beaktas (4 kap. 40 § PBL).

Huvudmannaskap
Lunds kommun är huvudman för allmän platsmark.

Avtal
Markanvisningsavtal berörande Guldåkern 1 avseende byggnation av det
särskilda boendet och gruppbostaden har upprättats med Lunds kommuns
fastighets AB. Vid ett lagakraftvinnande av detaljplanen är intentionen att följa
upp markanvisningsavtalet med tecknandet av ett marköverlåtelseavtal.

Tekniska och ekonomiska åtgärder
Kommunen, i egenskap av huvudman, ansvarar för anläggande och drift av
allmän plats. Då kommunen är den enda markägaren inom detaljplanen står
kommunen också för genomförandekostnaderna kopplade till nyanläggning och
nödvändig anpassning av befintliga allmänna anläggningar.
Befintliga allmänna ledningar och rättigheter inom planområdet bedöms i
huvudsak kunna behållas i sitt befintliga läge. Dock kommer befintlig
kopparledning att tas ur bruk den 1 december 2021. Det åligger ledningsägaren
att avlägsna ledningen därefter.
Kommunen kommer även att ha andra projektutvecklingskostnader
såsom utredningskostnader och kostnader för lantmäteriåtgärder.
Genom planändringen erhåller kommunen nya byggrätter vilka generar en
intäkt vid försäljning. Baserat på tidig kalkyl förväntas kommunen få ett positivt
nettoresultat av detaljplanen.

Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av allmänna
anläggningar
Följande åtgärder inom allmän plats behöver utföras vid genomförandet av
detaljplanen.
-

Nyanläggning av gång- och cykelbana som binder samman Stora Råby
ängaväg i norr med Guldåkersvägen i söder.
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Nödvändiga anpassningar av Guldåkersvägen och Stora Råby ängaväg för
nya infarter till det särskilda boendet och gruppboendet.

Träd på kvartersmark
Detaljplanen föreslår att trädrad planteras utmed gång- och cykelbanan. På
grund av befintliga ledningsstråk är det inte möjligt att plantera träd i nu
föreslagen allmän plats. Efter överväganden har också ytterligare breddning av
det allmänna gång- och cykelstråket bedömts olämpligt.
Ambitionen är trots detta att en trädrad ska komma till stånd genom plantering
inom kvartersmark. Detaljplanen föreslår att träd planteras inom kvartersmark.
En sådan åtgärd bör genomföras av köparen av kvartersmarken efter det att
husbyggnationen färdigställts.

Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning på grund av
arkeologi, grundläggning och marksanering
Vid försäljning av exploaterbar mark ansvarar Lunds kommun för kostnader för
eventuella arkeologiska undersökningar och avhjälpande av markföroreningar.
Ansvaret för genomförandet åligger dock köparen.

Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildning
Detaljplanen medför inga direkta behov av fastighetsbildning för ett
genomförande av detaljplanen.
Guldåkern 1 avses avstyckas så det blir två fastigheter, en på vardera sida om
gång- och cykelvägen (allmän plats).
Guldåkern 2 har ett parkeringsservitut i Ortoceratiten 1, aktbeteckning
1281K-2 190 1.1. Servitutet kan upphävas.

Ledningsrätt
Rätt att framdra ledningar inom planområdets kvartersmark kan regleras med
ledningsrätt inom u-område alternativt inom allmän platsmark. Prövas i enlighet
med Ledningsrättslagen (1973:1144).

Ansökan om fastighetsbildning m.m.
Det ankommer på berörda fastighetsägare/ledningshavare att hos
Lantmäterimyndigheten i Lund ansöka om fastighetsbildning eller upplåtelse av
ledningsrätt. Med ansökan följer lantmäterikostnader samt eventuell skyldighet
att utge ersättning avseende utrymme för rättighet. Lantmäterikostnader åläggs
den som har nytta av respektive åtgärd eller annan vid överenskommelse.
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Konsekvenser
Konsekvenser som följd av avvägningar mellan motstående intressen
Konsekvenser orsakade av ett genomförande av planförslaget bedöms bli ringa
för intilliggande fastigheter. Den trafikökning som alstras genom planförslaget
bedöms som begränsad och leder inte till att riktvärden för trafikbuller inte kan
innehållas. Bebyggelsens påverkan på omgivningen i fråga om skuggning är
kartlagd och konstateras inte utgöra någon förändring jämfört med nu gällande
detaljplans byggrätt.

Konsekvenser för fysisk miljö
Stadsbild
Ett genomförande av planförslaget innebär att området tas i bruk för byggande
och stadsbilden kommer därigenom att förändras. Skalan på föreslagen
bebyggelse i den östra delen av Guldåkern 1 är större än vad nu gällande
detaljplan medger medan bebyggelsen i den västra delen av fastigheten föreslås
vara mindre. Förändringen av skalan bedöms inte medföra olägenhet för
intilliggande fastigheter.

Mikroklimat
Den föreslagna bebyggelsens skuggning har studerats. Skuggbildningen
påverkar inte omkringliggande bostadsbebyggelse.

Vår- respektive höstdagjämning kl 9, 12, 15 och 18
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Sommarsolstånd kl 9, 12, 15 och 18

Grönstruktur
Föreliggande planförslag skiljer sig ytterst lite från gällande detaljplan avseende
grönstruktur.

Natur och biologisk mångfald
Ett genomförande av planförslaget innebär att förutsättningarna för biologisk
mångfald förändras från att ha varit obebyggd gräs- och ängsmark till att övergå
i mark som bebyggs och förses med anlagd trädgård. Den biologiska mångfalden
behöver inte försämras genom detta utan bara förändras.

Miljökvalitetsnormer
Luftkvalitet
Halter av luftföroreningar ligger inom godtagbara nivåer för planområdet.
Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär bedöms inte
förändra nivåerna.

Vattenkvalitet
Mängden föroreningar från fastigheten kommer att öka. Föreslagna åtgärder
innebär vid genomförande av planförslaget att möjligheterna att uppnå MKN för
vatten inte försämras. Tillräcklig rening av dagvattnet uppnås genom att
fördröja och rena dagvattnet dels inom bostadsfastigheten, dels i Råbysjön som
är dimensionerad att omhänderta ett 100-årsregn över Södra Råbylund.
Människors hälsa och säkerhet bedöms därför inte påverkas.

Dagvatten
Genom att utföra åtgärder för fördröjning och rening av dagvattnet bedöms
påverkan nedströms Råbysjön vara försumbar.
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Konsekvenser för hälsa och säkerhet
Buller
Ljudnivåer från trafik ligger inom godtagbara nivåer för planområdet.
Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär bedöms ligga
inom de riktvärden som trafikbullerförordningen anger.

Markradon
De radonmätningar som utförts visar att området betraktas som
normalriskmark varför byggnader måste utföras radonskyddade.

Skyfall och översvämning
Bebyggelsen som föreslås i planförslaget bedöms inte påverkas av oönskat
vatten under förutsättning att markhöjderna anpassas så att inga innestängda
ytor skapas där vattnet kan orsaka skada.

Sociala konsekvenser
Barnperspektiv
Planförslaget har inte bedömts påverka barn då planprövningen innebär
byggande av bostäder för människor med särskilda behov såsom särskilt boende
för äldre samt gruppbostad.

Service
Utökat behov av service bedöms inte krävas med anledning av planförslaget.

Tillgänglighet
Genomförande av planen innebär att kravet på god tillgänglighet och
användbarhet för funktionshindrade kan uppnås. Hur kraven på tillgänglighet i
detalj kommer att tillgodoses redovisas i samband med byggnads- och
markprojekteringen och avgörs därmed vid kommande bygglovsprövning.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Fastighetsägaren av Guldåkern 1 får eventuellt ersättning vid upplåtelse av
ledningsrätt inom u-området.
STADSBYGGNADSKONTORET I LUND

Maria Milton
Biträdande planchef

Jenny Lindström
Planingenjör
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