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

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

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att pröva platsens lämplighet för 
bostadsbebyggelse och därtill hörande bil- och cykelparkering samt 
vistelseytor genom att förtäta på mark som idag utgörs av allmän platsmark. 
Bostäderna föreslås uppföras som flerbostadshus i fyra våningar. 
 
PLANDATA  
Planområdets area: ca 0,46 ha 
Tillkommande antal bostäder/BTA: ca 24/ca 3 200 m2 BTA 
Antal bil-/cykelparkering: 26/96 

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):  
Projekterings PM/Geoteknik, Fader Berg väg Lund, Ramböll, 2013-09-04 
Bullerutredning Galgevången 1:20, Ramböll, 2018-04-26 
 
Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900. Utökat 
förfarande tillämpas eftersom förslaget inte är förenligt med 
översiktsplanen. Förslaget bedöms inte 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 planhandläggare: Daniel Wasden 
Biträdande planchef: Maria Milton 
Trafikplanerare: Christoffer Karlsson 
Landskapsarkitekt: Maria Borisson Lindvall 
Lantmätare: Kristin Håkansson 
Gatuingenjör: Anna Karlsson 
VA-ingenjör: Katarina Westerling 

Plansökande 
Lunds kommun, tekniska nämnden, är sökande. På uppdrag av 
plansökanden har Plan- och byggnadskonst i Lund AB (konsult) tagit fram 
förslag till byggnader samt illustrationsplan.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

Tidigare ställningstaganden 
Översiktliga planer  

 
Bild på gällande öp 
 
Enligt ÖPL-2010 ingår i princip hela Lunds stad i område för förtätning. Det 
i bilden rödmarkerade området utgör planområde och sammanfaller med det 
i översiktsplanen markerade området för värdefull natur.  

Detaljplaner 

 
Bild på gällande detaljplan, 117. 
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Bild på gällande detaljplan, 674. 
 
För området gäller detaljplanerna 117, tillägget 117A samt 674 som anger 
park i den del som föreliggande planförslag utgörs av. Genomförandetiden 
för gällande detaljplaner har gått ut. 

Bevaringsprogram 
Sankt Jörgens park redovisas som kulturhistoriskt intressant i 
bevaringsprogrammet. Västra delen av planområdet utgörs av sådan mark 
som är intressant ur det kulturhistoriska perspektivet, i detta fall plantering 
av kulturhistoriskt och/eller miljömässigt värde. 
 

 
Galgevången, ur Bevaringsprogrammet. Planområdet markerat med blå cirkel. 
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Riksintresse för kulturmiljö  
Hela planområdet ingår i riksintresseområdet Lunds stadskärna (M:K 87). 
Beskrivningen av motiveringen till riksintresset lyder: ”Stifts- och 
universitetsstad, en av landets äldsta och mest betydelsefulla 
medeltidsstäder, som speglar utvecklingen från kyrklig metropol till 
universitetsstad med expansiv utveckling under det sena 1800-talet och 
1900-talet.” 
 

 
Riksintresse för kulturmiljö (skrafferat området) och planområde (rödmarkerat). 
Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet 
Sankt Jörgens park (eller Skönadalsparken) beskrivs som ett fint exempel på 
en park från 1950-talet planerad av stadsträdgårdsmästare Oscar Ahlström. 
Skönadalsbäcken var utgångspunkt för parkens utformning. Parken visar en 
vacker kombination av mer naturlika miljöer längs bäcken och anlagda 
inslag som till exempel stentrappor som leder ned mot bäcken. 
Hardebergaspåret gränsar till parken i söder. Tillsammans med trädridån 
mot Villa Sunna och resterna av trädgården bildas ett omfattande grönt 
område med stor variation och höga kvaliteter med både naturinslag och 
trädgårdsodling. 

Dagvattenstrategi 
Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram en dagvatten-
strategi för Lunds kommun daterad 2013-05-28. Godkänd av kommun-
styrelsen 2013-09-04 samt godkänd av VA SYDs ägarnämnd 2013-10-09.  
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Plandata och markägoförhållanden 

 
Orienteringskarta med utritat planområde 

 
Planområdet ligger i stadsdelen Tuna och omfattar en areal om cirka 0,46 
ha. Planområdet omfattar delar av fastigheterna Galgevången 1:20 och 2:1. 
Båda är kommunalägda.  

Befintlig stadsbild och markanvändning  
Bebyggelsen i planområdets närhet består mestadels av radhus- och 
villabebyggelse. Planområdet, som utgörs av allmän platsmark - park, 
innehåller inga bostäder men däremot ett skyddsrum och en radiomast och 
utgör den sydöstra delen av S:t Jörgens park.  

Historik 
Galle Wongen nämns för första gången 1672 och finns avbildad för första 
gången i 1704-års karta fast då med namnet som tagit formen Galgevången. 
Området begränsades i norr av det som idag är Tunavägen och i väster av 
nuvarande Olshögsvägen. Östra Torns marker och Vipelyckan gränsade 
österut medan ett stråk av fäladsmark vid Dalbyvägen utgjorde den södra 
begränsningen. Huvuddelen av marken bestod av ett 30-tal lotter och var 
uppodlade förutom ett par stråk längs med de bäckar som genomkorsade 
området. Vid mitten av 1800-talet började lotterna att bebyggas men den 
första renodlade bostadsbebyggelsen tillkom inte förrän 1902 vid den 
markväg som kom att bli Östervångsvägen. Utbyggnaden av Galgevången 
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har därefter skett i maklig takt fram till mitten av 1950-talet, endast en liten 
del av bebyggelsen har blivit uppförd i modern tid.  

Kulturmiljö  
Arkeologi 
Den planerade exploateringen ligger i anslutning till fast fornlämning, S:t 
Jörgens hospital. Med anledning av detta har kommunen ansökt om tidigt 
samråd med länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Länsstyrelsen har beslutat att 
en arkeologisk utredning ska utföras för att fastställa om fornlämningar 
finns inom området för planerad byggåtgärd.  

Service 
Kommersiell service 
Området ligger centralt, det är mindre än 1 km till Mårtenstorget och det 
utbud av service som centrala Lund kan erbjuda. Det är även mindre än 1 
km till livsmedelsbutiker vid Tunavägen respektive Råbyvägen. 

Allmän service 
En handfull förskolor i både kommunal och privat regi finns inom 1 km. 
Tunaskolan, Vegalyckan och Vårfruskolan är de grundskolor som ligger 
närmast planområdet. Biblioteksbussen stannar i närområdet, på 
Pedellgatan. 

Trafik 
Planområdet gränsar till Hardebergaspåret i söder och Tornavägen i öster. 
Hardebergaspåret trafikerades av 2 500 cyklister/dygn (2015) medan 
trafikmängderna på Tornavägen uppgick till 9 900 fordon/dygn (2014). 
Tornavägen är försedd med gång- och cykelvägar på ömse sidor och 
trafikeras av 1 200 cyklister/dygn (2015). Ett avsnitt i mitten av vägen är 
reserverad för busstrafik.  

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 fasad – 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå 
Utomhus vid uteplats i anslutning till bostad – 70 dB(A) maximal ljudnivå** 
 
*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. 
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Den översiktliga bullerkartläggningen som kommunen har låtit ta fram tyder 
på att bullernivåerna i det aktuella området tangerar riktvärdet för trafikbuller 
vid bostäder.  
 

  
Översiktlig bullerkartläggning, ekvivaltent ljudnivå  
 
Utredning, ”Bullerutredning Galgevången 1:20”, Ramböll, har tagits fram 
för att få en mer noggrann redovisning av bullernivåerna från prognosticerade 
trafikflöden år 2035.  
 
Beräkningsresultaten baseras på husens placering, det vill säga att 
bostadshusen orienteras med två av fasaderna delvis vända mot Tornavägen 
och avskärmning sker längs med Tornavägen där skärmarnas höjd uppgår 
till mellan 3,2 - 3,5 meter.  
Vid den södra byggnaden beräknas samtliga våningsplan vid den sydöstra 
fasaden överstiga 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. Beräknade 
ekvivalentnivåer uppgår till 56 – 60 dB(A) och maxnivåer till 72 – 75 
dB(A). Vid de två nordliga byggnaderna beräknas bullernivåerna bli högst 
på fjärde våningen mot Tornavägen där de ekvivalenta ljudnivåerna når upp 
till 60 dB(A) och de maximala ljudnivåerna till 75 dB(A).  
Fasader som är riktade in mot S:t Jörgens park beräknas få lägre ljudnivåer. 
Ekvivalentnivån beräknas inte överstiga 43 dB(A) och maximalnivån 
överstiger inte 52 dB(A). Under förutsättning att uteplatser placeras på denna 
sida beräknas riktvärdet för uteplats inte att överskridas. 
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Utdrag ur ”Bullerutredning Galgevången 1:20” som visar beräknade värden 
(ekvivalentnivå) för respektive hus och våningsplan med bullerskärmar mot Tornavägen. 
 

 
Utdrag ur ”Bullerutredning Galgevången 1:20” som visar beräknade värden (maximalnivå) 
för respektive hus och våningsplan med bullerskärmar mot Tornavägen. 
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Natur 
Topografi 

 
Kartbild över planområdets lutning. 
 
Markytan i den norra delen är relativt jämn och ligger på +44 meter över 
havet (m ö h). Då den södra delen inrymmer ett underjordiskt 
skyddsrum/sambandscentral är denna del upphöjd. Kullens högsta höjd 
ligger på +46 m ö h. Marknivåerna utanför planområdet sluttar från nord 
(+44,5 m ö h) ner mot syd (+42,5 m ö h). 

Natur, park och vegetation  
Tillgången på kommunal parkmark är god i Tuna. Andelen 
parkmark/invånare i stadsdelen uppgår till 84 m2 (104 m2 inklusive Botan). 
Planområdet utgörs av de östra delarna av S:t Jörgens park. Denna del av 
parken innehåller ett skyddsrum och en radiomast och avskiljs från de mer 
rekreativa västra delarna av en allékantad, grusad gång- och cykelväg. 
Träden i allén utgörs av tysklönnar/sykomorlönn och vegetationen längs 
planområdets östra och södra del utgörs mestadels av lövfällande träd och 
buskar.  I balanseringsutredningen bedöms de ekologiska värdena stora, 
framför allt arter knutna till stora träd. Dessa fungerar som viloplatser för 
fåglar och fladdermöss och utgör plats för häckning. För födosökande fåglar 
är träden betydelsefulla genom tillgången på frön och insekter. Den delen av 
parken som upplevs som ostädad och bortglömd fungerar som livsmiljö för 
mindre däggdjur. 
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Geotekniska förhållanden 
Enligt ”Projekterings PM/Geoteknik 2013-09-04”, Ramböll, är de 
geotekniska förhållandena goda då marken främst utgörs av lermorän. Lera 
har hittats på 1 – 2 meters djup och sandskikt på mellan 3,3 – 4,3 meter. 
Grundläggning kan sannolikt ske med platta på mark. Då skyddsrummet 
rivs måste beredskap finnas för att ta hand om vattnet som kommer läcka ut 
vid schaktning i och under nivån för sandskikten. Beredskap för 
omhändertagande av regnvatten bör också finnas. En detaljerad 
undersökning tas fram i samband med projektering. 
 
Det går inte att utesluta förekomst av markföroreningar. Då skyddsrummet 
var i drift kan ha det använts dieseldrivna aggregat för försörjningen av el, 
vatten och ventilation och förekomst av asbest vid genomföringar är inte 
heller otänkbart. Till granskningsskedet avses en markmiljöundersökning ha 
utförts för att utreda om marken innehåller föroreningar och vilka eventuella 
åtgärder som då krävs för att avhjälpa markföroreningarna. 
 
Enligt kommunens översiktliga kartering av skyfall och översvämning 
ligger bostadsområdet utanför de delar där översvämning och höga flöden 
förekommer.  
 

        
Översiktlig översvämningskartering, maxvattendjup till vänster och maxflöden till höger. 
Markradon 
Baserat på översiktlig radonkartläggning klassificeras planområdet som 
normalriskområde (normalriskmark 10-50 kBq/m3.) 

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 kvävedioxidhalten och PM10. 
Inom planområdet ligger halterna av kvävedioxid och PM10 under 
riktvärdena enligt MKN. 

Teknisk försörjning 
Området ligger inom verksamhetsområde för både vatten, spill- och 
dagvatten. Inom planområdets norra del ligger en kombiledning i östvästlig 
riktning. Från söder ansluter en servis för spillvatten. I Tornavägen och i S:t 
Jörgens park finns ledningar för dagvatten medan vattenledningar finns i 
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Fader Bergs väg och Tornavägen. Längs Tornavägen ligger även ledningar 
för gas och starkström och delvis även en fjärrvärmeledning.  

 
Kartbild av ledningar inom planområdet. 

Räddning 
Avstånd från brandpost till uppställningsplats för räddningstjänstens fordon 
får inte överstiga 75 meter (från uppställningsplats till byggnad ska 
avståndet maximalt vara 50 meter). Överskrids dessa avstånd måste området 
kompletteras med brandposter. Området ligger inom normal insatstid. 
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PLANFÖRSLAG 

Planens syfte  
Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten av bostadsbebyggelse och 
därtill hörande bil- och cykelparkering samt vistelseytor inom planområdet.  
 
Tre punkthus i vardera fyra våningar förslås på platsen. Angöring med 
biltrafik sker från norr medan angöring för gång- och cykeltrafik möjliggörs 
från fler håll. Närmast Tornavägen placeras biluppställningen i form av 
carportar, vilka även till viss del fungerar som bullerskydd till innanför 
liggande bostadshus.  
 
Planförslaget innefattar: 
• Bostäder i fyra våningar. 
• Centrumverksamhet. 
• Allmän platsmark i form av park och gata. 

Övergripande karaktär och disposition 
Förslaget innebär att det blir möjligt att uppföra tre bostadshus i vardera fyra 
våningar, innehållandes totalt cirka 24 lägenheter. 
 

  
Vy från nordöst                           Vy från sydväst 
 
Byggnaderna, med formen av punkthus, planeras följa markens naturliga 
sluttning och placeras i rad, något vridna och indragna i förhållande till 
Tornavägen. Taken ges en låg resning för att inte låtas sväva över 
trädtopparna och föreslås växtbeklädda, så kallade gröna tak, för att fördröja 
dagvattnets framfart. Bostadshusens entréer vänds mot öster och carportar 
placeras mot Tornavägen.  
 

 
Entrésida 
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På den västra sidan, mot parken, planeras mindre ytor för lek och uteplatser 
medan det i det södra husets bottenvåning, som vänder sig mot 
Hardebergaspåret, finns möjlighet att etablera någon typ av handel, service 
eller samlingslokal. 
  

 
Södra huset mot Hardebergaspåret med möjlighet för t ex uteservering 
 
Husens omedelbara läge till S:t Jörgens park skapar förutsättningar för ett 
attraktivt boende. En viktig aspekt för att besökare till parken ska känna sig 
välkomna och att de boende ska känna sig trygga i sina hem är att skillnaden 
mellan det allmänna och privata utrymmet är tydlig. Ett sätt att göra detta 
avläsbart är att låta den privata bebyggelsen ligga på en något högre nivå än 
marken vid den intilliggande gångvägen i parken.  
 

  
 

 
Mötet mellan bebyggelsen och parken 
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Bostadsbebyggelsen medför, genom de boende och den upplysta miljö som 
bostäderna alstrar, att känslan av trygghet att vistas i S:t Jörgens park ökar 
genom bebyggelsens tillkomst.  
 

 
 

 
S:t Jörgens park och ny bebyggelse i kvällsljus 

Markanvändning och gestaltning 
Platsbildningar, grönstruktur och vattenområden 
Både mellan och väster om bostadsbebyggelsen planeras innehålla mindre 
ytor som används för de boendes gemensamma utemiljö. Här föreslås 
sittplatser, gräsytor och planteringar.  

Bostadsbebyggelse 
Planbestämmelser som reglerar nivån på färdigt golv, antal våningar, 
totalhöjd, utformning, placering och exploateringsgrad används för att 
anpassa den nya bebyggelsen till omgivningen.  
Större del av planområdet föreslås som kvartersmark och får 
markanvändningen bostäder och centrumverksamhet, i plankartan betecknat 
[BC] och för den allmänna platsmarken förslås park [PARK] och gata 
[GATA].  
Bebyggelsen ges en begränsning i våningsantal om fyra och på plankartan 
anges det som romerska siffror [IV].  
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Byggnadernas totalhöjd regleras och uppgår till maximalt 15 meter och 
återspeglas på plankartan med en symbol. Uppstickande delar som takhuvar, 
räcken och dylikt får dock uppföras.  
Bestämmelsen [e 000] reglerar exploateringsgraden genom maximal 
byggnadsarea.  
Utformningen av bebyggelsen regleras med [f] som innebär att huvuddelen 
av fasaderna ska utgöras av tegel-, puts- eller stenmaterial.  
Bullerförordningens riktlinjer blir planbestämmelse genom 
planbestämmelsen [m]. 
Den nya bebyggelsens placering regleras med placeringsbestämmelser [px]. 
[p1] innebär att byggnaderna ska placeras vridna i förhållande till 
Tornavägen, i likhet med bebyggelsen i kvarteren Otto Lindblad och Thyrén 
ovan, medan [p2] anger högsta nivå på färdigt golv där bottenbjälklaget 
avses. Bestämmelse om marknivå betecknas på plankartan med en plushöjd 
[+0,0] och gäller för den punkt där plustecknet anges.  
Mark som förses med prickar innebär att byggnad inte får uppföras medan 
korsmark betyder att marken endast får bebyggas med 
komplementbyggnader, mur och plank.  
Utfartsförbud från kvarteret mot Tornavägen föreslås och redovisas med 
symbol. 

Trafik 
Planområdet ansluts med biltrafik norrifrån via Fader Bergs väg.  
Fotgängare och cyklister kan även ansluta bostadsområdet från 
Hardebergaspåret i söder och från S:t Jörgens park i väster.  
Parkering för bil och cykel sker inom området och gällande parkeringsnorm 
ska tillämpas. Enligt dagens norm ska 26 bilplatser respektive 96 
cykelplatser anläggas beräknat efter byggnadernas bruttoarea. Åtgärder kan 
utföras för att sänka parkeringsbehovet. I samband med bygglovsprövningen 
redovisar byggherren om och i så fall vilka åtgärder som avses och en 
omräkning av parkeringsbehovet utförs. Carportar, som även har en 
bullerdämpande effekt, placeras längs med Tornavägen. Cykelparkeringar 
fördelas över entrésidan. 

Störningsskydd 
För att klara riktvärdet om 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid alla 
våningsplan behöver bebyggelsen avskärmas mot Tornavägen. Genom att 
uppföra skärmar med höjder som uppgår till 3,5 meter i den norra delen och 
till 3,2 meter i den mellersta och södra delen innehålls riktvärdet.  
Avsteg från riktvärdet är möjligt om de planerade lägenheternas planlösning 
innebär att minst hälften av bostadsrummen i en bostad är vända mot en sida 
där ekvivalenta ljudnivån inte överskrider 55 dB(A) och maximal ljudnivå 
70 dB(A) inte överskrids mellan klockan 22-06 vid fasad. Det innebär att 
höjden på skärmarna kan sänkas. I bygglovsprövningen redovisar 
byggherren hur riktvärdena för trafikbuller innehålls. 
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Teknisk försörjning 
Energiförsörjning, el, tele och bredband 
Befintliga system för energi, el, tele och fiber förutsätts kunna användas.  

Vatten-, avlopp- och dagvattenhantering 
Området ligger inom verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 
dagvatten. Tillkommande bebyggelse förutsätt kunna kopplas på befintliga 
system. Dagvattnet ska fördröjas till motsvarande 20 l/s och ha vid ett 
dimensionerande 10-årsregn innan det ansluts till befintlig dagvattenledning 
i Tornavägen eller St Jörgens park. Genom att förse byggnader med gröna 
tak och att anlägga underjordiska vattenmagasin kan dagvattnet fördröjas 
och renas.  

Renhållning 
Avfallshantering föreslås ske i miljöhus i norra delen av planområdet, mot 
Fader Bergs väg. I den mellersta delen av planområdet, mellan carportarna, 
finns plats för uppställning av sopkärl. Dessa kärl ställs vid miljöhuset när 
det är dags för tömning. 

Höjdsättning/topografi 
Områdets naturliga trappning ska följas vid byggnation. För att säkerställa 
det kommer markhöjder att regleras genom planbestämmelse. Utöver 
markhöjder kommer även högsta nivå på färdigt golv (bottenbjälklag) att 
regleras.  

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 brandvattenförsörjningen redovisas. 
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GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska åtgärder 
Genomförandetid 
Planen har en genomförandetid på 5 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 de allmänna platserna. Planområdet omfattar 
både park och gata. Det innebär att kommunen ansvarar för underhåll och 
skötsel av dessa områden. 

Ändrad lovplikt, lov med villkor 
En miljöteknisk undersökning ska göras inom detaljplaneområdet inför 
granskning. 

Avtal 
Tekniska nämnden beslutade den 18 september 2013 om att preliminärt 
markanvisa del av Galgevången 1:20 till Veidekke Bostad AB. Köpeavtal 
ska upprättas för att fullfölja den preliminära markanvisningen.  
 
Den preliminära markanvisningens huvuddrag redovisas nedan under 
Genomförande, ekonomiska åtgärder/tekniska åtgärder.  

Tekniska och ekonomiska åtgärder  
Skyddsrummet 
Inom den södra delen av parken finns en skyddsanläggning innehållande 
skyddsrum med mera. En geoteknisk undersökning är utförd inför 
projektering av tre nya punkthus. För att kunna genomföra detaljplanen kan 
inte skyddsrummets nuvarande användning fortsätta. Det finns ett flertal sätt 
att möjliggöra grundläggning av byggnaderna på platsen. Ett av alternativen 
är att skyddsanläggningen rivs eller att vissa delar i konstruktionen används 
för grundläggning. Hanteringen av skyddsrummen regleras i 
köpehandlingarna mellan exploatören och kommunen.  

Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av allmänna 
anläggningar 
Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar nyanläggs/byggs om: 
 
• Allmän plats, parkmark, övergår till att bli kvartersmark för bostäder. 

Åtgärder på kvartersmark utförs och bekostas av exploatören. 
• Utbyggnad/ombyggnad av VA nät, bekostas av VA SYD och tas ut via 

anslutningsavgifter och/eller taxor. 



SAMRÅDSHANDLING 1281K-P243 
PLANBESKRIVNING PÄ 31/2013 
2018-05-11 
 

 

21 (27) 
 
 
 

• Utbyggnad/ombyggnad av energiförsörjningsledningar/nätstationer, tele 
och bredbandskablar, bekostas av ledningsägare och tas ut via 
anslutningsavgifter och/eller taxor. 

• Utbyggnad/ombyggnad av gata, bekostas av kommunen. 
• Utbyggnad/ombyggnad av parkmark, bekostas av kommunen. 

o Byggnation av nya bostäder inom planområdet innebär en 
ökad användning av den närbelägna parken Sankt Jörgens 
park. Ökad användning samt anpassning till ny bebyggelse 
föranleder upprustning av parkmarken. 

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

Inlösen, ersättning 
Eftersom kommunen äger hela planområdet kommer ingen inlösen att ske 
för allmän platsmark. Ändras eller upphävs detaljplanen under 
genomförandetiden har fastighetsägare rätt till ersättning för eventuell 
förlorad byggrätt som inte utnyttjas. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIG KONSEKVENSBESKRIVNING 

Fastighetsbildning 
Allmänt 
Mark inom planområdet är utlagd som kvartersmark (bostäder) och allmän 
platsmark (park och gata). 
Avstyckning medges ske från Galgevången 1:20 för att bilda ny fastighet för 
bostäder i enlighet med detaljplanen. Området ska därefter överföras till 
fastigheten som styckas av från Galgevången 1:20, figur 1 på kartskissen. 
 
Galgevången 1:20 
Från Galgevången 1:20 frångår mark som i detaljplanen är utlagd som 
kvartersmark (bostad). Område som frångår Galgevången 1:20, se figur A i 
kartskissen.  

 
Galgevången 2:1 
Från Galgevången 2:1 frångår mark som i detaljplanen är utlagd som 
kvartersmark (bostad), se figur 1 i kartskissen. 
 

 
Kartskiss 
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Rättigheter, gemensamhetsanläggningar 
Inga kända rättigheter berörs av detaljplaneförslaget. 
 
Om avstyckning sker så att fastigheten A delas in i mindre fastigheter kan 
gemensamhetsanläggningar behöva inrättas för anläggningar som används 
gemensamt av flera fastigheter, till exempel interngator. Inrättande av 
gemensamhetsanläggning prövas i enlighet med anläggningslagen 
(1973:1149).  

 
Ansökan om fastighetsbildning 
Det ankommer på Lunds kommun och berörda fastighetsägare att hos 
Lantmäterimyndigheten i Lund ansöka om erforderlig fastighetsbildning. I 
samband med ansökan om dessa åtgärder uppstår lantmäterikostnader vilka 
den som har nytta av åtgärderna, oftast sökanden, ska betala. 
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KONSEKVENSER  

Avvikelser från gällande översiktsplan 
Planförslaget följer översiktsplanen (ÖP2010) genom att möjliggöra för 
Lund att växa genom förtätning. Planområdet ligger dock inom område som 
är markerat som värdefull natur i översiktsplanen. Ett genomförande av 
planen innebär att denna mark ersätts med kvartersmark för 
bostadsbebyggelse. Förlorad grönska kan och avses kompenseras genom 
åtgärder i närliggande S:t Jörgens park. 

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: 
Planområdet berörs av 3-4 kap miljöbalken (riksintresse för kulturmiljövård 
samt framtida järnväg), är bedömt som naturvärdesklass 3 i 
naturvårdsprogrammet samt utgörs av allmän parkmark i gällande 
detaljplan. Planområdet angränsar till fast fornlämning, varför tidigt samråd 
med länsstyrelsens kulturmiljöenhet har hållits. Arkeologisk utredning 
pågår. 
Planförslaget innebär att markanvändningen ändras från parkmark till mark 
för bostadsändamål, varvid exploateringsgraden ökar. Påverkan på 
parkmarken leder till att kompensationsåtgärder behöver vidtas.  
Planen bedöms till viss del ge effekter på miljön. Det är främst markens 
infiltrationsförmåga som minskar då marken blir hårdgjord vid 
exploateringen, minskningen av parkyta påverkar växt- och djurliv samt att 
de nya bostadshusen påverkar grannar och stadsbild.  
Påverkan och störningar på hälsan kan till viss del uppstå genom att området 
blir mer belyst än tidigare. Effekterna på markhushållningen kan innebära 
att exploateringen upplevs som en privatisering av parken.  
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. Det föreslås därför att en formell 
miljöbedömning inte behöver göras i enligt miljöbalken. Behovet av 
miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen kommer alltså inte att 
belysas i en separat miljökonsekvensbeskrivning. 

Påverkan på riksintressen  
Planförslaget ligger inom riksintresset för kulturmiljövård samt framtida 
järnväg men bedöms inte medföra någon betydande påverkan på något av 
dessa riksintressen. 
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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 Vattenmyndig-
hetens 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. Vattendraget uppvisar risk att ekologisk 
och kemisk status inte uppnås 2021 och miljöproblemet för vattendraget är 
påverkan av miljögifter, övergödning och förekomst av främmande arter. 
Tillkommande dagvatten från planområdet bedöms inte medverka till en 
försämring av ekologisk eller kemisk status för vattendraget. 

Naturmiljö och biologisk mångfald 
Största delen av tysk- och sykomorlönnarna i allén samt träd- och 
buskbeståndet i den östra delen inom planområdet avverkas för att ge plats 
åt den nya bostadsbebyggelsen. Förändringen påverkar livsmiljön för 
flertalet arter av insekter, pollinatörer och småfåglar. 

Markradon 
Vid normalriskmark ska byggnader utföras radonskyddade.  

Markföroreningar 
Förekomsten av eventuella markföroreningar utreds inför planförslagets 
granskning. 

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

Stadsbild 
Bebyggelse uppförs på mark som tidigare inte varit bebyggd med bostäder. 
Dock bedöms inte stadsbilden påverkas negativt av den tillkommande 
bebyggelsen.  

Arkeologi 
Känd, fast fornlämning ligger strax väster om planområdet. Alla 
markingrepp kräver tillstånd från länsstyrelsen enligt 2 kap 
kulturmiljölagen. 
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Befintlig teknisk försörjning 
Åtgärder för hantering av dagvatten måste utföras för att fördröja 
dagvattnet. Underjordiska magasin på ytan mellan bostadshusen och 
carportarna kan användas för att fördröja dagvattnet. I övrigt ansluts 
planområdet till befintliga system för teknisk försörjning. 
Nytt läge för radiomasten måste säkerställas. 

Hälsa och säkerhet  
Planförslaget innebär att antalet trafikrörelser kommer att öka med cirka 100 
trafikrörelser per dag i närområdet via Fader Bergs väg. Trafiktillskottet från 
den förändring som planförslaget innebär bedöms inte förändra nivåerna för 
befintlig bebyggelse.  

Balanseringsprincipen 
Föreslagen bebyggelse har stor påverkan på rekreationsvärdet i parken då 
allén till stora delar försvinner. Idag fungerar allén som en grön vägg i det 
öppna parkrummet och skulle enligt förslaget ersättas av husväggar. 
Bedömningen är att påverkansområdet är större än själva planområdet då 
parkkänslan i parken förändras. 
Genom kompensationsåtgärder i S:t Jörgens park bedöms målet om att 
bibehålla bra kvalitet i parken såväl som att anpassa den för ett större antal 
besökare och behov nås.  

Sociala konsekvenser 
God bebyggd miljö 
Den nya bebyggelsens placering, genom sin vridning i förhållande till gatan, 
efterliknar bebyggelsens placering i kvarteren omedelbart norr om, i 
kvarteren Otto Lindblad och Thyrén. Dessa kvarter, med förhållandevis 
stora fastigheter, kännetecknas av att de endast innehåller en 
huvudbyggnad/boningshus per fastighet med i regel inte mer än två 
våningar och avgränsas med en häck mot gatan. Detta ger upplevelsen av ett 
luftigt och grönt kvarter. Föreliggande planförslag innebär att grönskan och 
luftigheten till viss mån får stå tillbaka vid genomförande av förslaget.  

Tillgång till rekreativ miljö 
Planområdet ligger på mark som idag utgörs av parkmark och tar således 
parkmark i anspråk. Förutom att parkmarken i juridisk mening får ändrad 
markanvändning kommer även den fysiska upplevelsen att förändras då 
bostadshusens omedelbara närhet till parken kan upplevas som ett intrång i 
den allmänna parkmiljön. Genomförande av planen kan dessutom innebära 
ett större slitage på parken då den kommer används av fler.   

Befolkning och service 
Ett plangenomförande bedöms inte ändra behovet av service i och runt 
området då befolkningsförändringen får räknas som liten, totalt sett i 
stadsdelen. 

Barnperspektivet 
Platsen med närhet till skola, förskola och park med goda lek- och 
utevistelsemöjligheter ger förutsättningar ur stadsbyggnadssynvinkel till en 
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trygg miljö. Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen, 
behov och situation i enlighet med barnkonventionen tagits. 

Tillgänglighet 
Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och 
användbarhet för funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet i 
8 kap 4§ (byggnader) och 8 kap 9 § PBL (tomter) i detalj kommer att 
tillgodoses avgörs i samband med byggnads- och markprojekteringen och 
därmed vid kommande bygglovsprövning. 
Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas.  

Säkerhet och trygghet 
Genom att det befintliga underjordiska skyddsrummet, som i sitt 
undanskymda läge har varit ett tillhåll och blivit utsatt för skadegörelse 
sedan det lades ned, ersätts med bostadsbebyggelse kommer en känslan av 
trygghet att öka. Den mänskliga närvaron och aktiviteten, en bättre 
genomsiktlighet genom området och förbättrad belysning är faktorer som 
påverkar säkerheten och tryggheten för de boende men även 
förbipasserande. 
 
STADSBYGGNADSKONTORET I LUND 
 
 
 
Maria Milton  Jenny Lindström 
biträdande planchef  planingenjör 
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