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Vad är en detaljplan?

SAMRÅDSHANDLING
PÄ 23/2018

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.
Detta planförslag är nu i samrådsskede.

Vill du komma i kontakt med oss?
Elinor Thornblad
Planarkitekt

Förnamn Efternamn
Ole
Kasimir
Bitr planchef/Planchef
Titel
Planchef
Planavdelningen, Stadsbyggnadskontoret i Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se
Bilder och illustrationer tillhör stadsbyggnadskontoret om inte annat anges.
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Planens huvudsyfte är att möjliggöra omläggning av Öresundsvägens sträckning.
Att flytta Öresundsvägens koppling till Norra Ringen norrut är en förutsättning
för att Västerbro ska kunna omvandlas i enlighet med den fördjupade
översiktsplanen samt för att förverkliga Västerbroprogrammets mål och
intentioner. Planområdet består i dag av parkmark, gata och mark för
småindustriändamål.
Planförslaget innefattar:
-

Allmän platsmark gata
Allmän platsmark park

Planförslaget innebär att Öresundsvägens befintliga koppling till
Mobiliarondellen stängs och istället får en ändrad sträckning upp till
Gustavshemsvägen och fram till korsningen Boställsvägen och Norra Ringen.

Planen utgör del i utvecklingen av stadsdelen Västerbro som innebär förtätning
inom redan bebyggt område i närheten till kollektivtrafik. Förslaget innebär att
kvartersmark och del av park övergår till gata samtidigt som en del gatumark
övergår till parkmark.

Planförslaget bedöms inte ha en betydande miljöpåverkan. Effekter på
hushållning med mark, vatten och andra resurser bedöms som små. Behov av
bulleråtgärder samt rening och fördröjning av dagvatten utreds i planprocessen.
Ianspråktagande av parkmark ska kompenseras genom höjd kvalitet i den
kvarvarande parken samtidigt som ny parkmark tillkommer.
Planområdets area: 9000 m2

Allmän plats gata area: 6300 m2

Allmän plats park area: 2700 m2
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Planens syfte

Planens huvudsyfte är att möjliggöra omläggning av Öresundsvägens sträckning.
Att flytta Öresundsvägens koppling till Norra Ringen norrut är en förutsättning
för att Västerbro ska kunna omvandlas i enlighet med den fördjupade
översiktsplanen samt för att förverkliga Västerbroprogrammets mål och
intentioner.

Planförfarande

Detaljplanen kommer att hanteras med standardförfarande då förslaget är
förenligt med översiktsplanen och Länsstyrelsen granskningsyttrande.
Planförslaget bedöms inte vara av betydande intresse för allmänheten och antas
inte medföra en betydande miljöpåverkan.
Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.

Planhandlingar
-

Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning och illustration

Övriga handlingar
-

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Barnchecklista
Förprojektering Västerbro granskningshandling, AFRY, 2020-10-21
Trafikbullerutredning, omdragning Öresundsvägen Lund, Tyréns, 202010-01
Fördjupad riskutredning, östra delen av Öresundsvägen, Briab, 2020-0331
Levande gaturum – en handbok i BBG-system, Edge, 2019-12-20
Arkeologisk utredning steg 2 för ny sträckning av Öresundsvägen i Lund,
Arkeologerna, 2019-12-17
Västerbroprogrammet, Lunds kommun, antaget av Byggnadsnämnden
2019-04-11
Schaktsanering och miljökontroll vid Preem AB:s drivmedelsanläggning
på fastigheten 1, ÅF, 2019-02-06
Åtgärdsplan för skyfallshantering Västra stråket, Lund, DHI, januari 2019
Ekosystemtjänstutredning, Ekologigruppen AB, 2018-02-24
Balanseringsbedömning för Väster 7:1 m fl, 2018-02-06
Trafikutredning Öresundsvägen, Ramböll, 2018-01-10
Desktopstudie avseende markföroreningar – Gustavshem 2, Lund,
Tyréns, 2017-02-13
Trafiksimulering av Mobiliacirkulationen – en kapacitetsutredning,
Tyréns, 2012-07-11
Miljöteknisk undersökning av fastigheten Gustavshem 3, Lunds kommun,
Structor miljö Göteborg, 2011-03-02
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Orienteringskarta med förslag till planområde markerat i rött.

Läge

Planområdet ligger i västra Lund och omfattar del av fastigheten Väster 7:1 och
delar av fastigheterna Gustavshem 1, Gustavshem 2 samt Gustavshem 3.
Sammanlagt är planområdet cirka 9000 kvadratmeter.

Markägoförhållande

Fastigheterna Gustavshem 1, 2 och 3 är privatägda. Fastighet Väster 7:1 ägs av
kommunen.

Initiativtagare till planen och ärendegång

Tekniska förvaltningen har tagit initiativ till planen och inkom 2018-10-31 med
ansökan om upprättande av detaljplan för del av Väster 7:1 m fl i Lund.
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Ole Kasimir, planchef, stadsbyggnadskontoret

Maria Milton, biträdande planchef, stadsbyggnadskontoret
Elinor Thornblad, planarkitekt, stadsbyggnadskontoret

Katarina Meier, planeringsledare Västerbro, stadsbyggnadskontoret
Maria Borisson Lindvall, landskapsarkitekt, stadsbyggnadskontoret
Viktor Edensand, trafikplanerare, stadsbyggnadskontoret
Marcus Sollvén, lantmätare, lantmäterimyndigheten

Maria Carping, trafikplanerare, tekniska förvaltningen

Jesper Wern, mark- och exploateringsingenjör, tekniska förvaltningen
Linda Karlsson, projektsamordnare Västerbro, tekniska förvaltningen
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Tidigare kommunala ställningstagande
Planuppdrag

Byggnadsnämndens arbetsutskott, BNau, beslutade om planuppdrag 2019-0307.

Översiktsplan

Enligt kommunens översiktsplan (ÖP 2018) är industriområdet kring
Öresundsvägen, som fått namnet Västerbro, utpekat som ett av de
utvecklingsområden som har stor potential för omvandling till småstadskvarter
och tät stad. För att hantera de trafikmängder som utbyggnaden ger upphov till i
området samt för att möjliggöra en bra framtida kvartersstruktur krävs
förändringar i infrastrukturen.

Fördjupad översiktsplan

Den fördjupade översiktsplanen Fördjupning av översiktsplan Öresundsvägen
med omnejd (2018) föreslår att tidigare verksamhetsområden får ett förändrat
stadsinnehåll och en utveckling av trafikmiljön.

Röd pil markerar läge för ny dragning av Öresundsvägen, röd ring markerar Mobiliarondellen.
Bild: Fördjupad översiktsplan Öresundsvägen med omnejd.

Västerbroprogrammet
Västerbroprogrammet bygger vidare på ställningstaganden i den fördjupade
översiktsplanen, men har detaljerats vad gäller kulturmiljö, hållbarhet och
struktur för området. I Västerbroprogrammet anges fortsatt att stadsdelen ska
vara funktionsblandad och innehålla såväl bostäder som arbetsplatser, handel
och service. Programmet beskriver en etappindelning där stadsomvandlingen
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från verksamhetsområde till kvartersstad börjar i den östra delen som i sin tur
blir en direkt förlängning av Lunds innerstad. Omvandlingen kommer sedan
fortsätta med etapp 2 västerut till Mobiliarondellen som så småningom kommer
ersättas av en ny gatstruktur och bli den nya västra entrén till staden.
Öresundsvägens nya dragning ligger inom etapp 2, men genomförandet bedöms
behöva genomföras i samband med att etapp 1 planläggs för att möjliggöra en
bra gatu- och kvartersstruktur.

Strategiplan från Västerbroprogrammet med Öresundsvägens nya dragning markerad i rött.

Gällande detaljplaner

För området gäller detaljplan 1281K-257:B883 från 1964 som medger mark för
park och småindustriändamål, mark för bensinstation samt bilservice.
Genomförandetiden har gått ut.

Gällande stadsplan 1281K-257:B883 från 1964.

Fastighetsplaner

För området gäller tomtindelning akt 1281K-A582.

10 (33)

Förutsättningar

SAMRÅDSHANDLING
PÄ 23/2018

Markanvändning och bebyggelse

Vy från Gustavshemsvägen. Befintliga verksamhetsområden till vänster och Gustavshemsparken till höger.

Planområdet består i dag av parkmark, gata och mark för småindustriändamål.
Verksamhetsområdet kännetecknas av låga, glest placerade industribyggnader,
breda gator och stora hårdgjorda ytor. Gustavshemsparken består både av
öppna ytor och mer uppväxt vegetation. Vissa delar är mycket snåriga och bidrar
till upplevd otrygghet. Den östra delen av parken gränsar till stadsdelen Kobjer
som till största del består av småskalig bostadsbebyggelse. Planområdet möter
Norra Ringen i nordväst där den nya dragningen av Öresundsvägen är tänkt att
kopplas på.

Historik och kulturmiljö
Fornlämning

Inga kända byggnadsminnen eller fornlämningar finns inom området. En
arkeologisk utredning steg 2 har genomförts inom fastigheterna Gustavshem 2
och Väster 7:1. Resultaten av utredningen visade inte på några under mark
dolda fornlämningar och ej heller på några arkeologiska fynd.
Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa omedelbart
avbrytas och länsstyrelsen underrättas (i enlighet med 2 kap 10 §
kulturmiljölagen).
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Naturvärdesinventering Lunds stad

I den övergripande naturvärdesinventering som genomförts i samband med
framtagandet av det nya Grönprogrammet anges det att Gustavshemsparken
omfattas av naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 4. Det innebär att området
har viss positiv betydelse för den biologiska mångfalden samt att det finns ett
visst värde i de uppväxta ytorna. Den dominerande naturtypen beskrivs som
park och utgör en del av ett större övergripande grönstråk.

Avgränsade och klassificerade naturvärdesobjekt, Naturvärdesinventering i Lunds stad.

Grönstruktur och offentliga rum
Grönprogram

Planområdet berör del av Gustavshemsparken. Parken pekas tillsammans med
närliggande parker ut som en närpark som behöver förnyas och utvecklas för att
vara fortsatt attraktiv. En närpark innehåller ofta någon eller några funktioner
och fyller en viktig roll för närområdet och delar av stadsdelen. Den
kompletterar de privata gröna rummen i staden som en lokalt viktig social
mötesplats. Parkstråket som Gustavshemsparken ingår i, tillsammans med
Qvantenborgsparken och Slåtterbacken, är en viktig koppling mellan Kobjer och
Västerbro och behöver utvecklas i samband med ombyggnad av Västerbro.
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Gustavshemsparken med bostadsområdet Kobjer i nordöst och Västerbroområdet i sydväst.

Ekosystemtjänstutredning

De reglerande ekosystemtjänster som finns inom Gustavshemsparken består till
största del av rening av luft och koldioxidbindning, visuell bullerdämpning,
rening av vatten- och klimatreglering samt vindreducering. Utredningen
beskriver även vilka tjänster som skulle kunna utvecklas ytterligare och vilka
åtgärder som skulle kunna vara lämpliga. Grönytors storlek, position och
kvalitet är viktiga att bevaka men även tillvaratagandet av miljöer med större
träd samt buskage av lite ” vildare” karaktär för att bidra till den biologiska
mångfalden. Det finns ett behov av att skapa platser för vistelse snarare än
genomfart där Gustavshemsparken skulle kunna få mer platsspecifika
planteringar och byggda element. Västerbros största behov är ett tillskott av
klimatreglerande, luftrenande och bullerdämpande vegetation längs de mest
trafikerade vägarna, t.ex. Öresundsvägen. I dagsläget är en stor del av marken
hårdgjord. Lokalt omhändertagande av dagvatten från smutsiga ytor såsom
vägar och parkeringar bör prioriteras, för att ta hand om föroreningar nära
källan.
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De två områden som tillsammans utgör underlag för balanseringsbedömningen markerat i röd streckad linje.

Själva balanseringsområdet består av två delar, en del inom Gustavshemsparken
och en del väster om cirkulationsplatsen Öresundsvägen/Bondevägen, vilken
ligger utanför planområdet. I området inom Gustavshemsparken finns en
kantzon av träd och buskar som ramar in parkrummet. Träden består i
huvudsak av lönn och ek. Längre norrut, mot Norra Ringen, finns mer öppna
platser samt gång- och cykelstråk som i nedfarten till tunneln under Norra
Ringen kan upplevas som otryggt. I balanseringsområdet utanför planområdet
finns tre medelstora ekar och en stor avenbok längs den södra sidan av
Öresundsvägen. Längs den norra sidan finns några relativt nyplanterade ekar.
Balanseringsbedömningen och ekosystemtjänstutredningen har lett till att den
nya vägsträckningen inte längre gör intrång i Gustavshemsparkens mellersta
del.

Friytor, lek och rekreation

Gustavshemsparken fungerar idag som rekreationsområde för de boende på
Kobjer, men även för lundabor i Västra Lund och de som rör sig från centrum till
Nöbbelöv och Gunnesbo. Den innehåller relativt få funktioner och den uppväxta
grönska som finns agerar till stor del som skyddsplantering mot buller, men
bidrar även till att parken, trots sin relativt smala sektion, upplevs som uppväxt.

Service

Kommersiell service

Inom fastigheterna som ligger inom eller gränsar till planområdet finns idag
verksamheter i form av fraktbolag, däck- och bilservice, tryckeri, smedja,
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grossist- och handelsföretag samt friskvårdsmottagningar och gym. Ca 0,5 km
öster om planområdet ligger ett större handelsområde med bl.a. Nova Lund och
ICA Kvantum.

Trafik och gator
Riksintressen

Området berörs av väg E6.02 (Norra Ringen) som är utpekat som riksintresse
för kommunikation enligt 3 kap 8 § miljöbalken. Norra Ringen förbinder E6 och
E22 och är en viktig koppling ur arbetspendlingsperspektiv. Trafikutredningar
visar att mobiliarondellen har en hög trafikbelastning som tidvis ligger nära
kapacitetstaket. Hela planområdet ligger inom riksintresse för framtida järnväg.

Gatunät, angöring och in-/utfarter

Verksamheterna som berörs av planförslaget angörs i dagsläget från
Gustavshemsvägen.

Kollektivtrafik

Stadsbuss 5 (Nova-Kobjer-Lund C-Råbylund) trafikerar Bondevägen med
hållplatser både norr om Qvantenborgsparken och söder om Öresundsvägen.

Gång-, cykel- och motortrafik

Gång- och cykelbana finns i Gustavshemsparken och cykling sker i blandtrafik på
Gustavshemsvägen. Längs Gustavshemsvägen finns i dag gångbanor på båda
sidor, den södra delen används dock till viss del av verksamheterna för utfart
från fastigheterna. Från vändplatsen på Gustavshemsvägen fortsätter gång- och
cykelbanan under Norra Ringen i en tunnel. Det finns ingen möjlighet för gående
och cyklister att korsa Norra Ringen i plan. Det finns ingen gång- eller cykelbana
på berörd sträcka av Öresundsvägen.
Öresundsvägen har ett körfält i vardera riktning och trafikeras idag av ca 6000
fordon/dygn.

Teknisk försörjning
Dagvatten

Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram Dagvattenplan för
Lunds kommun, antagen av kommunfullmäktige 2018-03-22. I denna beskrivs
att gator kan generera stora mängder föroreningar som leds till recipienter via
dagvattnet. Vatten från större vägar och gator bör därför renas, till exempel i
svackdiken, trädplanteringar eller dammar. Högt trafikbelastade ytor ska ha
separat oljeavskiljning för dagvattnet. Detta gäller vid nybyggnad och större
ombyggnader.
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
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beroende på deras speciella förutsättningar. Vattenmyndigheten har fattat
beslut om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för alla
vattenförekomster.

Planområdet ingår i huvudavrinningsområdet 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.

Dagvattenutredning Rinnebäcksdammarna

I enlighet med Fördjupning av översiktsplan Öresundsvägen med omnejd (FÖP
2018) pågår planering av en stor dagvattendamm i anslutning till Värpingediket
som ska fördröja och rena dagvatten från Västerbro med flera områden, innan
det når Rinnebäcksravinen och därefter Höje å. I samband med denna planering
tas det fram en utredning kring dagvattenförutsättningar för hela Västerbro. Ett
utredningarbete har påbörjats av VA SYD och Lunds kommun för att identifiera
volymbehov och reningsbehov i de nya dagvattendammarna. Projektet kallas
Rinnebäcksdammarna och ska säkerställa både dagvattenfördröjning och rening
samt att krav på omhändertagande av skyfall uppnås. Åtgärder ska även göras
för att minska avrinningen inom kvartersmark och allmän platsmark i samband
med exploatering av Västerbro.

Vatten och spillvatten

Området ligger inom verksamhetsområde för dagvatten, spillvatten och vatten.

Övriga ledningar

Intill Gustavshemsvägen finns fjärrvärmeledningar och dagvattenledningar.
Längs Öresundsvägens nuvarande dragning finns fjärrvärmeledningar,
dagvattenledningar, vatten- och spillvattenledningar.

Hälsa och säkerhet
Miljötillstånd

Verksamheter av industriell karaktär finns inom närliggande fastighet
Separatorn 1 och Värmeväxlaren 3 vilka innehar miljötillstånd utan
tidsbegränsning. Det finns ett aktuellt planbesked som omfattar Separatorn 1,
Värmeväxlaren 3 samt Smörkärnan 2 där aktören avser att utveckla fastigheten
från dagens industriverksamhet till en blandstad med byggnader och miljöer för
verksamheter, service och bostäder. Verksamhet inom Länsmannen 1 innehar
tillstånd för hantering av brandfarlig vara.

Transportled för farligt gods

Enligt den fördjupade riskutredningen är Öresundsvägen samt Norra Ringen
idag rekommenderade färdvägar för farligt gods. Totalt sett sker transporter av
brandfarlig vara och drivmedel motsvarande 350-450 transporter per år.
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Transportleder för farligt gods i Lunds kommun. I orange syns Öresundsvägens sträckning.

Buller

Enligt Lunds kommuns översiktliga bullerkartläggning bidrar Öresundsvägen
med sin nuvarande dragning med buller som uppgår till som mest 64,9 dBA
ekvivalentnivå vid fasad för befintliga verkstads- och kontorsbyggnader inom
närliggande fastigheter. Norra Ringen i nordväst utgör den dominerande
bullerkällan i området.

Lunds kommuns översiktliga bullerkartering (2016) över ekvivalenta ljudnivåer.
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Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för
svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10).

Enligt miljöförvaltningens uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna
inom Lunds kommun.

Förorenad mark

Enligt översiktlig kartläggning finns det potentiellt förorenad mark inom
planområdet. Fastigheterna Gustavshem 1 och Gustavshem 4 är inte
riskklassade och markanvändningen idag är klassad som mindre känslig. Inom
Gustavshem 2 och Gustavshem 5 klassas risken för markföroreningar som
måttlig.

Lunds kommuns översiktliga kartläggning över potentiellt förorenade områden. Röd ring markerar
läge för tidigare drivmedelsstation.

I samband med att en drivmedelsanläggning inom den östra delen av
Gustavshem 1 har avetablerats genomfördes en schakt- och saneringskontroll.
Efter genomförd saneringskontroll har samtliga förorenade massor
överstigande tillämpade åtgärdsmål schaktats bort och körts till deponi.

En desktopstudie för fastighet Gustavshem 2 genomfördes 2017.
Bedömningarna avseende föroreningsmängder och föroreningskoncentrationer
baseras på undersökningsresultat från utförda markundersökningar inom
intilliggande fastigheter, samt arkivmaterial från miljöförvaltningens tillsyn.
Inga markundersökningar eller laboratorieanalyser har utförts. Ytliga
föroreningar av PAH och alifater kan förekomma i fastighetsgränsen mot
Gustavshem 1, där dessa påträffats. Lokala föroreningar kan även förekomma i
lägen där eventuella spill har skett, eller spillolja förvarats. I övrigt bedöms
varken fyllning eller naturliga jordar inom Gustavshem 2 vara förorenade med
halter över riktvärden för känslig markanvändning. Osäkerheten bedöms dock
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som hög eftersom bedömning av föroreningssituationen baseras enbart på
historik och uppskattningar.

Den miljötekniska undersökningen av fastighet Gustavshem 3 från 2011 visar på
att den ursprungliga asfalten inom fastigheten innehåller stenkolstjära, men
halten i det prov som analyserats understiger de riktvärden som
rekommenderas för farligt avfall. Den sammantagna bedömningen är att
sannolikheten för stora mängder föroreningar i jorden är mycket liten och det är
inte troligt att det kommer att ställas krav på ytterligare undersökningar eller
åtgärder med nuvarande markanvändning. I de fall fastigheten exploateras till
bostäder eller liknande känsliga markanvändningar kan dock ytterligare
undersökningar och mindre saneringsåtgärder bli aktuellt.

Översvämning och skyfall

Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram Översvämningsplan för
Lunds kommun, antagen av kommunfullmäktige 2018-03-22.

Lunds kommun har, baserat på översvämningsplanen, tagit fram en åtgärdsplan
för skyfallshantering för västra stråket där Västerbro är en del av det studerade
området. Utgångspunkten i åtgärdsplanen är hantering av ett klimatanpassat
100-årsregn med klimatfaktor 1,3.

Utdrag ur Åtgärdsplan för skyfallshantering för västra stråket. Bilden visar maximala vattendjup i
Västerbro innan föreslagna åtgärder. Bokstäverna representerar problemområden där vatten kan
ansamlas.
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Lunds kommuns översiktliga översvämningskartering visar på att det inom
Gustavshemsparken finns ett par områden som ligger lägre än omgivningen och
fungerar därför som en lågpunkt vid skyfall. Planförslagets intrång i den delen
av parken bedöms vara marginellt och bör därför inte påverka den möjligheten
fortsättningsvis. Vid området kring den planskilda gångtunneln under Norra
Ringen är höjdskillnaderna desto större och höjdsättning av själva gatan är
därför viktig. Pågående förprojektering av gatan har med höjdsättning utifrån ett
skyfallsperspektiv som en förutsättning och kommer genomföras inför
granskning.

Urklipp från Lunds kommuns översvämningskartering (2016) med planområdet markerat i rött.

Undersökning om planen kan medföra en betydande miljöpåverkan

Stadsbyggnadskontoret bedömer med vägledning av miljöbedömningsförordningen (2017:966) att planförslaget inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 5-8 §§ miljöbalken, MB. Det
innebär att miljöeffekterna inte behöver redovisas i en strategisk
miljöbedömning enligt 6 kap MB utan det är tillräckligt att redovisningen är
integrerad i planbeskrivningen. I bedömningen av planförslagets miljöpåverkan
har följande omständigheter vägts in i bedömningen.
Planen utgör del i utvecklingen av stadsdelen Västerbro som innebär förtätning
inom redan bebyggt område i närheten till kollektivtrafik. Planen innebär att
kvartersmark och del av park övergår till gata. Att flytta Öresundsvägens
koppling till Norra Ringen norrut är en förutsättning för att området ska kunna
omvandlas till stadsdelen Västerbro och bedöms ha goda effekter på
trafikbelastningen i Mobiliarondellen.
Planförslaget bedöms inte ta en stor negativ påverkan på miljö och hälsa.
Effekter på hushållning med mark, vatten och andra resurser bedöms som små.
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Behov av bulleråtgärder samt rening och fördröjning av dagvatten utreds i
planprocessen, minskad parkmark kan kompenseras genom höjd kvalitet i den
kvarvarande parken. Markmiljön kommer utredas vidare under planarbetet.

Därmed bedöms att en formell miljöbedömning inte behövs enligt miljöbalken.
Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen kommer alltså inte
att belysas i en separat miljökonsekvensbeskrivning.
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Övergripande karaktär och disposition

Förslaget är att stänga Öresundsvägens nuvarande koppling till
Mobiliarondellen och istället lägga om den till korsningen Boställsvägen och
Norra Ringen.

Förslag på Öresundsvägens nya dragning.

Planförslaget innefattar:
-

Allmän platsmark gata
Allmän platsmark park

Markanvändning

Öresundsvägens nya sträckning föreslås planläggas som allmän platsmark
[GATA]. Användningen möjliggör även trafikanordningar, trottoarer,
planteringar, gräsytor och hållplatsskydd. Även gatuparkering och separata
cykelvägar ingår.

Gatumark som övergår till parkmark föreslås planläggas som allmän platsmark
[PARK]. Användningen möjliggör grönområden som kan vara parker eller
parkliknande miljöer som är iordningställda och kräver skötsel. I användningen
ingår även komplement till parkens användning, t.ex. lekplatser.

Planförslaget innebär att den nya vägdragningen till stor del kommer ta mark för
verksamheter i anspråk, men även en mindre del parkmark inom
Gustavshemsparken. Samtidigt återgår en del gatumark till parkmark.
Gatan föreslås utformas med ett körfält i vardera riktning med gång- och
cykelbana på båda sidor om körbanan samt en yta som kan användas till
trädplantering, rening av dagvatten från vägbanan, ytan kan även användas till
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parkeringsfickor på några platser. Väster om gatan planeras framtida
bostadsbebyggelse, där bör trädplantering ges plats längs med hela sträckan.

Planområdet innefattar inte den östra delen av gatan som ansluter till
Bondevägen då gällande detaljplan medger användningen [GATA] i denna del.
Lunds kommun avser dock att detaljprojektera och färdigställa gatan i sin hela
sträckning.

Plankarta.

Illustration.
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I samband med ombyggnation av Öresundsvägen förslås Gustavshemsvägen
delvis ligga kvar och få en ny, mindre vändplats då framtida kvartersstruktur
ännu inte är fastställd. Detta ger en möjlighet att i framtiden anpassa
Gustavshemsvägens eventuella koppling till framtida kvarter väster om
Öresundsvägen. Den mark som berörs av nuvarande vändplats föreslås övergå
till parkmark.

Skiss på Gustavshemsvägens framtida dragning med ny vändzon och anslutande cykelstråk till
Öresundsvägen.

Grönstruktur och offentliga rum
Grönområde, park, vegetation och natur

En mindre del av Gustavshemsparken föreslås tas i anspråk i för gatans framtida
sträckning. Samtidigt tillkommer ny parkmark när den befintliga vändplatsen
planläggs som allmän platsmark [PARK].

Balanseringsutredning

Förlusten av uppvuxen grönska inom planområdet närmst Norra Ringen kan i
sin helhet inte kompenseras lokalt i Gustavshemsparken på grund av brist på
utrymme. I den mån det är möjligt ska återplantering ske inom
Gustavshemsparken, men en fullständig kompensation sker på andra platser.

Trafik och gator

Gatunät, angöring och in-/utfarter

Öresundsvägens nya dragning börjar väster om cirkulationsplatsen
Öresundsvägen/Bondevägen. Vägen får en ny sträckning och flyttas från
anslutningen i Mobiliarondellen till korsningen Boställsvägen/Norra Ringen. Då
ingen angöring till närliggande fastigheter sker från den aktuella delen av
Öresundsvägen i dagsläget kan dessa fastigheter fortsatt utnyttja nuvarande
angöring längs Gustavshemsvägen.
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I samband med att Skånetrafiken lägger om sin linjedragning i december 2022
kommer Öresundsvägens nya dragning trafikeras av stadsbuss 2 (Nova-MobiliaKobjer-Lund C-Trollebergsvägen-Värpinge).

Gång-, cykel- och motortrafik

Gångtrafik kommer ske i separata gångbanor på ömse sidor om körbanan.
Cykling sker på separat cykelbana i båda riktningar, skild från både gång- och
motortrafik. Öresundsvägen med sin nya gena sträckning ingår i Lunds
huvudcykelnät och får därmed en hög prioritet vad gäller framkomlighet, drift
och underhåll. Korsningar med anslutande gator och in- och utfarter ska göras
genomgående eller utformas som cykelöverfarter. Gång- och cykelbanorna
kommer att länka samman Mobilia/Gunnesbo med Västerbro och centrala
staden.

Körbanan föreslås få ett körfält i vardera riktning med en totalbredd om 7 meter
för att säkerställa god framkomlighet. Hastighetsbegränsningen föreslås till en
maxhastighet om 40 km/h.

Principsektion för Öresundsvägen.

Teknisk försörjning
Dagvatten, vatten och spill

Befintliga ledningar föreslås ligga kvar i Öresundsvägens befintliga sträckning
till en framtida gatu- och kvartersstruktur finns för området, som ligger inom
Västerbroprojektets andra etapp.

Rening av vatten från vägbanan ska i största möjligaste mån tas om hand och
renas inom vägområdet för att minska utspädningseffekten. Ett alternativ är att
anlägga blågröngrå-system (BGG-system) där regnbäddar kan hjälpa till att både
fördröja och rena dagvattnet som rinner av från vägbanan samtidigt som det
bidrar med ett grönt inslag i gaturummet. Vattnet behandlas med filtrering,
absorption och upptag av växter och mikroorganismer. Regnbäddar bör ha en
yta motsvarande 2-10% av avrinningsområdets yta för att ha tillräcklig
kapacitet och samtidigt vara ekonomiskt försvarbara.
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Exempel på gata med blågröngrå-system (BGGsystem) förlagd i flexzon. På markytan varvas
hårdgjorda ytor med regnbäddar, vegetationsytor och träd på valfritt sätt. På detta sätt ges större
möjligheter för hantering av dagvatten samtidigt som gaturummet kan utformas flexibelt.
(Levande gaturum- en handbok i blågröngrå system)

Övriga ledningar

Ledningar som i dagsläget ligger i Öresundsvägen antas kunna behållas i
befintligt läge och höjd eftersom ingen sänkning av vägen sker. I
Gustavshemsparken och i anslutning till Norra Ringen görs en sänkning av
marken. Den nya sträckningen korsar både befintliga tele-, VA, fjärrvärme- och
elledningar. Åtgärder för ledningar avses utredas vidare.

Hälsa och säkerhet

Transportled för farligt gods

Öresundsvägen kommer göras smalare genom Västerbro. Med hänsyn till ringa
förekomst av transporter med farligt gods, den låga risken för olycka och
pågående stadsomvandling enligt Västerbroprogrammet, föreslås att lyfta det
undantag från förbudet mot transport av farligt gods som finns för
Öresundsvägen och Måsvägen. Att lyfta undantaget innebär inte att transporter
av farligt gods inte får förekomma, då det är tillåtet att köra den kortaste
lämpligaste färdvägen mellan en undantagen vägsträcka och en leverantör eller
mottagare.

Lunds kommun kommer ansöka till Länsstyrelsen om att släcka ut led för farligt
gods i Öresundsvägen. Dialog har först med Länsstyrelsen och det finns inget
behov av att ha en särskilt utmarkerad farligt godsled i Öresundsvägen. En
utsläckning av farligt godsleden avses genomföras innan detaljplanen antas och
dialog pågår med Länsstyrelsen.

Förorenad mark

Vid anläggandet av gatan avser kommunen att genomföra kompletterande
provtagningar av aktuell mark för gatans nya sträckning.
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I samband med förprojektering av gatan så finns höjdsättning ur ett
skyfallsperspektiv med. Utifrån detta och befintliga skyfallskarteringar görs
sedan en bedömning om eventuellt påverkan på området nerströms, och om det
eventuellt behöver utredas vidare.

Avvägning mellan motstående intressen

Det finns ett angeläget allmänt intresse av att utveckla Öresundsvägens
industriområde till den nya stadsdelen Västerbro. För att hantera de
trafikmängder som utbyggnaden ger upphov till i området samt för att
möjliggöra en bra framtida kvartersstruktur krävs att Öresundsvägen ges en ny
anslutning till Norra Ringen. Det är även ett allmänt intresse att förbättra
trafiksituationen som råder på riksintresset Norra Ringen genom att avlasta
trafikalstringen till Mobiliarondellen.
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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

Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet.

Avtal

Detaljplanen erfordrar inte något upprättande av exploateringsavtal.

Tekniska och ekonomiska åtgärder

Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av allmänna
anläggningar

Kommunen utför och bekostar den nya vägsträckningen fram till Norra Ringen.
Avtal kan behöva upprättas med Trafikverket angående ansvarsfördelning och
genomförande av den nya vägsträckningens anslutning till den statliga vägen
Norra Ringen.
Del av kostnaden för anläggandet av den nya sträckningen täcks av
exploateringsavgift som tas ut av de fastighetsägare i Västerbro som vid
detaljplaneläggning erhåller nya byggrätter.

Markåtkomst och ersättning

Del av den nya vägsträckningen går över fastigheterna Gustavshem 1, 2 och 3
som har privata fastighetsägare. Kommunen behöver erhålla markåtkomst för
del av Gustavshem 1 samt hela eller delar av Gustavshem 2 och 3. Detta kan ske
genom överenskommelse med berörda fastighetsägare eller genom prövning av
tvångsvis markåtkomst enligt Expropriationslagens bestämmelser. Ersättning
för mark som tas i anspråk för allmän plats ska bestämmas enligt reglerna i 4
kap. ExL (hänvisning från 5 kap. 10a § 2 st Fastighetsbildningslagen)

Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildning

Mark som inom detaljplanen är utlagd som allmän platsmark inom Gustavshem
1, 2 och 3 (blå områden) ska genom fastighetsreglering överföras till
intilliggande kommunal allmän plats-fastighet, Väster 7:1. Rest av Gustavshem 3
öster om vägen kan vara kvar som egen fastighet till dess att området genomgår
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ny detaljplan i enlighet med intentionerna i planprogram Västerbroprogrammet
och fördjupad översiktsplan för Öresundsvägen - Västerbro. Rest av Gustavshem
3 väster om gatan bör överföras till Gustavshem 2 (orange område).

Kartskissen visar fastighetsytor som förelås fastighetsregleras. Röda linjer visar fastighetsgränser.

Vilken ersättning som ska utgå för mark som ska överföras bör
diskuteras/överenskommas innan ansökan om lantmäteriförrättning. I annat
fall förs diskussionen inom förrättningen och sluts ingen överenskommelse då
utför lantmäterimyndigheten likvidvärdering i enlighet med
fastighetsbildningslagens 5 kapitel.

Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos Lantmäterimyndigheten i
Lund ansöka om fastighetsbildning. Med ansökan följer lantmäterikostnader
samt eventuell skyldighet att utge ersättning för mark. Lantmäterikostnader
åläggs den som har nytta av respektive åtgärd eller annan vid överenskommelse.

Fastighetsindelningsbestämmelse

Tomtindelning (fastighetsindelningsbestämmelse), akt 1281K-A582, upphör att
gälla i Gustavshem 1, 2 och 3.
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Konsekvenser som följd av avvägningar mellan motstående intressen

Planförslaget innebär att Öresundsvägens nuvarande sträckning kommer dras
om mellan Norra Ringen och Bondevägen. De fastigheter som kommer påverkas
i störst utsträckning är Gustavshem 1, 2 och 3. Förslaget innebär att kommunen
behöver skaffa sig rådighet över hela eller delar av fastigheterna Gustavshem 1,2
och 3. En mindre del av Gustavshemsparken kommer övergå till gata medan en
del gatumark kommer övergå till parkmark.

Konsekvenser för fysisk miljö
Riksintressen

Väg E6.02 (Norra Ringen) pekas ut som riksintresse för kommunikation i den
fördjupade översiktsplanen från 2018. En ny dragning av Öresundsvägen med
en korsningspunkt nordöst om Mobiliarondellen skulle innebära en längre
sträcka mellan kvarvarande tillfarter i rondellen. Detta bedöms bli en avlastning
för rondellen som idag har hög belastning. Kommande exploateringar i
Västerbro kommer till stora delar använda Öresundsvägen som därmed får mer
trafik än idag. Planerade åtgärder i Mobiliarondellen och Norra ringen bedöms
höja kapaciteten i trafiksystemet och därmed klara av den ökade trafiken som
alstras från Västerbro med flera områden.

Stadsbild

Öresundsvägens nya dragning är en förutsättning för att stadsdelen Västerbro
ska kunna utvecklas. Den möjliggör för en ny, framtida kvartersstruktur och
bidrar till att skapa ett mer urbant stadsrum. Gatans sektion kommer smalnas av
och ges nya funktioner såsom separata gång- och cykelbanor och flexytor som
kan användas för regnbäddar för rening av vägvatten, trädplanteringar samt
parkering.

Grönstruktur och offentliga rum

Planförslaget innebär att en mindre del av Gustavshemsparken kommer övergå
till gatumark samtidigt som en mindre del av det som idag är gatumark i form av
en större vändplats för Gustavshemsvägen övergår till parkmark.

Miljökvalitetsnormer
Luftkvalitet

Miljökvalitetsnormerna 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.
Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom planområdet i
dagsläget. Planförslaget innebär att en redan existerande gata ersätts och
trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär bedöms inte
förändra nivåerna för befintlig bebyggelse.

30 (33)

Vattenkvalitet

SAMRÅDSHANDLING
PÄ 23/2018

Då dagvattenrening föreslås i anslutning till gata samt att ny damm som
planeras vid Värpingediket kommer möjliggöra ytterligare rening och
fördröjning bedöms ett genomförande av detaljplanen och föreslagna åtgärder
för hanteringen av dagvatten leda till att möjligheterna att uppnå MKN för vatten
inte försämras. Människors hälsa och säkerhet bedöms därför inte påverkas.

Dagvatten

Då rening och fördröjning av vatten från vägbanan i största möjligaste mån ska
tas om hand och renas inom vägområdet minskas utspädningseffekten.
Regnbäddar kan hjälpa till att både fördröja och rena dagvattnet som rinner av
från vägbanan samtidigt som det bidrar med ett grönt inslag i gaturummet.
Planerad damm vid Värpingediket bidrar också till rening och fördröjning innan
utlopp i Höje å. Därför bedöms planförslaget inte få några negativa
konsekvenser på recipienten.

Konsekvenser för hälsa och säkerhet
Risker

Med hänsyn till ringa förekomst av transporter med farligt gods, den låga risken
för olycka och pågående stadsomvandling enligt Västerbroprogrammet föreslås
undantaget från förbudet mot transport av farligt gods som finns för
Öresundsvägen och Måsvägen att lyftas. Områdets karaktär har ändrats i stora
delar sedan klassificeringen av transportleder för farligt gods infördes. Antal
mottagare av farligt gods har minskat och de transporter som sker idag ger
endast ett försumbart riskbidrag, först och främst då de är ett fåtal, men även då
transporterna sker vid låg hastighet med ämnen vars konsekvenser vid en
olycka är begränsade. Även om fastigheterna Separatorn och Värmeväxlaren
fortsatt utvecklas med industriell verksamhet finns god marginal att hantera
framtida tillkommande transporter av farligt gods utan att risknivån överskrider
gränsen för vad som anses vara försumbart. Ett genomförande av detaljplanen
skulle innebära att leden för farligt gods släcks ut, vilket möjliggör en
omvandling av Västerbro till blandad stad. En utsläckning av leden bedöms inte
påverka risker på människors hälsa och säkerhet negativt. Dialog med
Länsstyrelsen om att släcka ut leden för farligt gods pågår och avses genomföras
innan detaljplanen antas.

Buller

Utförd bullerutredning har beräknat ljudnivåer vid närliggande bostadshus vid
Qvantenborgsvägen och Lillekrok, samt vid kvarvarande industribyggnader och
för grönområdet Gustavshemsparken.
Följande beräkningsfall har undersökts:
- Nollalternativ med befintlig dragning av Öresundsvägen och trafikprognos
2040.
- Utbyggnadsalternativ med ny dragning av Öresundsvägen i höjd med befintlig
marknivå
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- Utbyggnadsalternativ med ny dagning av Öresundsvägen 1 m högre än befintlig
marknivå
- Utbyggnadsalternativ med ny dragning av Öresundsvägen i höjd med befintlig
mark samt bullerplank av olika höjd placerade 1 m från vägkant
Ett genomförande av planen innebär att riktvärde 55 dBA ekvivalent ljudnivå för
nybyggnation av väg innehålls för alla beräknade scenarion vid alla bostäder,
med undantag för bostaden längst i norr med fasaden mot Norra Ringen. Där
beräknas 57 dBA ekvivalent ljudnivå för alla undersökta scenarier.
Överskridandet härleds till buller från Norra Ringen och därmed anses inte
ljudmiljön påverkas av den föreslagna omdragningen, Bedömningen är att
genomförandet inte har någon negativ påverkan på de boende
Qvantenborgsvägen.
För de mer närliggande industribyggnaderna höjs ljudnivån vid fasad. Höjningen
kan resultera i att riktvärdena inomhus överskrids, beroende på befintlig
fasadkonstruktion, fönstertyp och friskluftsventiler. Detta kan undersökas
närmare med inventering av fastigheterna. Det bedöms dock vara en låg risk att
riktvärdena inomhus överskrids, baserat på att ljudnivåerna är förhållandevis
låga.

Bullerberäkningar ekvivalent ljudnivå för utbyggnadsalternativ med ny dragning av
Öresundsvägen i höjd med befintlig marknivå. Tyréns 2020.

Förorenad mark

Detaljplanen medger användningen [GATA] som inte räknas som känslig
markanvändning. Detaljplanens genomförande innebär dock att kompletterande
provtagningar bör utföras i samband med anläggandet av den nya
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gatsträckningen då närliggande område planeras bebyggas med bostäder i
framtiden. Detta innebär en möjlighet att omhänderta eventuella föroreningar.

Skyfall och översvämning

I samband med förprojektering av gatan så finns höjdsättning ur ett
skyfallsperspektiv med. Utifrån detta och befintliga skyfallskarteringar är
bedömningen att planförslaget med föreslagna åtgärder kommer kunna hantera
framtida skyfall.

Sociala konsekvenser
Barnperspektiv

De förbättringar vad gäller trafiksäkerhet som planförslaget föreslår bedöms
överväga effekterna av den ökade trafiken i området. Barns förutsättningar för
lek och en trafiksäker miljö ökar som följd av genomförandet av planen. En
barnkonsekvensanalys har därför inte bedömts vara relevant i ärendet.

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 markprojekteringen.

STADSBYGGNADSKONTORET I LUND

Ole Kasimir
planchef

Elinor Thornblad
planarkitekt
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