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Detaljplan för del av Östra Torn 27:13 (Science Center) i
Lund
BAKGRUND OCH SAMMANFATTNING
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. Under
samråds- och granskningsskedet ges möjlighet att skriftligen yttra sig. I
detta dokument redovisas en sammanfattning av de synpunkter som
inkommit. Synpunkterna finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer och ställningstagande redovisas
i kursiv stil efter varje yttrande.

Samråd
Enligt byggnadsnämndens beslut 21 januari 2021 har rubricerad
detaljplan, upprättad 2021-01-08, varit föremål för samråd under tiden
5 februari - 6 april 2021.

Granskning
Enligt byggnadsnämndens delegationsbeslut har rubricerad detaljplan,
upprättad 2021-09-14, hållits tillgänglig för granskning under tiden
21 september till 5 oktober 2021 samt remitterats till berörda
myndigheter, nämnder m fl.

Betydande miljöpåverkan
Länsstyrelsen delar inte kommunens bedömning om att planen inte
innebär betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen anser att
planhandlingarna behöver kompletteras gällande
risken för radioaktiv strålning. Utan sådan redovisning kan inte
Länsstyrelsen bedöma markens lämplighet för föreslaget ändamål, och
kan därmed komma att ha synpunkter utifrån 11 kap. 10 - 11 §§ PBL.

Samlad bedömning
Den samlade bedömningen är att föreslagen användning är lämplig för
att ett Science Center stödjer forskningsanläggningarna, sannolikheten
för en olycka som påverkar planområdet är extremt låg samt att
byggnaden kan användas för säker inrymning utöver att vara en
destination för kunskapsspridning. Risknivåerna för farligt gods har
minskat för att antalet stora transporter beräknats bli färre.
I Regeringsbeslut 20180809 N2017/00629/SPN framgår att SSMs
bedömning 2018 var att det kan inträffa händelser på ESS som
motiverar att brådskande skyddsåtgärder för allmänheten vidtas.
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Samtidigt bedömde SSM att dessa händelser inte kan leda till allvarliga
förutsägbara effekter utanför anläggningen. Kommunen deltar aktivt i
den pågående beredskapsplaneringen som hanterar ESS verksamhet
men den hanteras inte inom Plan- och bygglagens lagrum.
Jordbruksmarken har redan tagits ur produktion, grävts om av
arkeologiska undersökningar och väntar på exploatering. Länsstyrelsen
har i sitt granskningsyttrande av fördjupning av översiktsplanen för
Brunnshög godkänt att jordbruksmark tas i anspråk för stadsdelen i
anslutning till forskningsanläggningarna. Genomförande av
planförslaget innebär att stråket för rekreation utvecklas samt att
möjligheterna till fördröjning av dagvatten säkerställs.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att avvägningarna inte kan leda till
olägenhet enligt vad som avses i 2 kap. 9 § PBL vid genomförandet av
planen. Dessutom bedöms 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.
Efter samrådet hade utbildningslokaler för vuxna lagts till i
bestämmelsen om markanvändning. Utredningar angående dagvatten
och skyfall gjordes som innefattar hela Science Village-området.
Riskutredningen reviderades eftersom riskerna sänkts när
produktionsanläggningen ProNano inte längre är aktuell.
Beskrivningen av markföroreningar, översvämning och beslutet om
beredskapszonen kring ESS utvecklades. Samordningsmöte med
ledningsägarna genomfördes.
Efter granskning har plankartan med anledning av länsstyrelsens
yttrande förtydligats vad gäller markanvändningen och
skyddsbestämmelser samt information om beredskapszonen och VMA.
Beredskapsplaneringen för beredskapszonen kring ESS och Science
Centrets konkreta beredskap för att hantera ett larm från ESS har
utvecklats i planbeskrivningen.
Ledningssamordning har resulterat i förtydligande principer och
sektioner som redovisats i planbeskrivningen.
Det har inte gjorts några väsentliga ändringar i avvägningen mellan
allmänna och enskilda intressen efter granskning.
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YTTRANDEN
Myndigheter, statliga verk m fl
Länsstyrelsen Skåne
Yttrande i samråd (aktbilaga 48)
Länsstyrelsen har formella synpunkter på planen.
Det är kommunen som vid planläggningen ansvarar för att marken
undersöks och bedöms angående markföroreningar. Om marken är
förorenad, ska kommunen även bedöma om olika
efterbehandlingsåtgärder som kan säkerställa att marken blir lämplig
för det föreslagna ändamålet. Om marken visar sig vara förorenad, och
en efterbehandling kan göra marken lämplig, ska markens lämplighet
säkerställas antingen innan planen antas eller genom villkorat bygglov
enligt PBL 4 kap. 14§.
Länsstyrelsen noterar att en översvämnings- och skyfallsutredning ska
tas fram till nästa skede. Länsstyrelsen förutsätter att resultatet av den
arbetas in i planhandlingarna.
Planhandlingarna behöver kompletteras angående risk för
elektromagnetisk strålning. Information om det beslut som tagits av
strålsäkerhetsmyndigheten SSM2018-1037 angående beredskapszonen
behöver redogöras för i planhandlingarna. En avvägd riskbedömning
behöver göras om lämpligheten att samla människor som normalt inte
brukar vistas inom beredskapszonen.
Kommentar
Yttrandet medför att planbeskrivningen kompletterats enligt yttrandet.
Yttrande i granskning (aktbilaga 80)
Länsstyrelsen hade formella synpunkter angående markföroreningar,
översvämning och radioaktiv strålning i samrådsskedet.
Följande synpunkter angående risk, radioaktiv strålning, har koppling
till länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap. plan- och bygglagen
(2010:900).
Länsstyrelsen har att bevaka risken för människors liv och hälsa utifrån
lämpligheten av det som föreslås och utifrån platsens förutsättningar.
Den riskutredning som är gjord pekar ut det som ska vara möjligt inom
beredskapszonen, för områden inom beredskapszonen gäller att
människor antingen ska kunna gå inomhus, stanna inomhus eller ta sig
bort från området i händelse av larm och att verksamheten behöver ha
rutiner för hur personal och besökare ska hanteras vid akut händelse
vid ESS. Länsstyrelsen har noterat att det finns anvisningar i
planbeskrivningen och en redovisning av riskutredningen. Det
Länsstyrelsen saknar är en avvägd riskbedömning. Erfarenheter från
tidigare olyckor, t.ex. branden i Halmstad hamn 2012, visar att många
personer inte hörsammar VMA-uppmaningar ens om man ser röken
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från en brand man är medveten om (VMA utfärdades bl.a. då vinden
kantrade och röken låg in över Halmstad centrum), och om man då vid
ett radioaktivt utsläpp inte ser faran behöver man också undersöka
människors benägenhet att gå inomhus och hur stor del som förväntas
stanna utomhus och därmed riskerar att bli kontaminerade. Det
behöver särskilt belysas då ett besökscentrum samlar besökare som
annars inte uppehåller sig i området. Hur besökarna vid Science Center
ska få information om hur man ska bete sig vid ett VMA är inte klargjort
då anläggningen inte är byggd, men detta behöver ändå framgå av
handlingarna eftersom det är en förutsättning för besökarnas säkerhet.
Att informera de som jobbar eller bor där permanent är enklare, men
besökare som kan komma från hela världen är svårare. Utifrån den
riskutredning som är gjord går det inte att fastställa ifall
kvartersmarksbestämmelsen R1C1 (Vetenskapligt besökscentrum,
Besöksanläggning och Centrumverksamhet med forskningsinriktning),
kan anses vara lämplig för platsen med hänvisning till den osäkerhet
och den risk som finns inom ESS beredskapszon.
Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns frågor som inte är
tillräckligt utredda avseende risken för radioaktiv strålning, varför
planförslaget kan komma att prövas utifrån 11 kap. 10-11§§ PBL.
Kommentar
Yttrandet medför att plankartans användningsbestämmelse förtydligats
att enbart tillåta vetenskaplig besöksanläggning och centrumverksamhet
med forskningsinriktning. Egenskapsbestämmelser och
skyddsbestämmelser angående ventilation och in- och utrymning har
förtydligats samt information angående beredskapszonen och VMA har
lagts till plankartan. Planbeskrivningen har kompletterats angående
beslut om beredskapszonen, beredskapsplanering, rutiner vid VMA,
lokaliseringen, skyddsbestämmelser samt konsekvenser.
Beredskapsplaneringen pågår sedan beslut om Beredskapszonens
inrättande fattades 2018 och ska vara klar när ESS startar sin
verksamhet. Rutiner för insatser och åtgärder arbetas fram av Lunds
kommun, Räddningstjänsten Syd, Polisen m fl i samarbete med ESS,
Strålsäkerhetsmyndigheten och Länsstyrelsen m fl.
Tre bilagor har lagts till planhandlingarna:
- Underlag till placering i beredskapskategori för ESS och beredskapsplaneringen kring anläggningen, SSM2018-1037-4, 2018-04-23 och
- Fastställande av beredskapszon ESS, KS 2018/1008 med bilaga karta
beredskapszon ESS, KSau 2019-04-23
- Kommunal plan för räddningsinsats, RSyd 2019-002279, 2021-10-25.
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Yttrandets huvudsakliga invändning faller inte inom regleringar i
detaljplan utan regleras i annan lagstiftning. Kommunen deltar aktivt i
den pågående beredskapsplaneringen som hanterar ESS verksamhet men
den hanteras inte inom Plan- och bygglagens lagrum.
I regeringsbeslut 20180809 N2017/00629/SPN framgår att SSM:s
bedömning 2018 var att det kan inträffa händelser på ESS som motiverar
att brådskande skyddsåtgärder för allmänheten vidtas. Samtidigt
bedömde SSM att dessa händelser inte kan leda till allvarliga
förutsägbara effekter utanför anläggningen.

Region Skåne
Yttrande i samråd (aktbilaga 47)
Region Skåne ser positivt på att Lunds kommun planerar för
besökscentrum, Science Center och kontor i ett läge med god närhet till
spårvagnshållplats.
Region Skåne äger tillsammans med Lunds kommun och Lunds
Universitet Science Village Scandinavia AB som är markägare och driver
det aktuella projektet. Science Center ska bidra till den regionala
utvecklingsstrategins övergripande vision om Det öppna Skåne 2030
samt till målet om att Skåne ska vara en stark hållbar tillväxtmotor, med
delmålen: Utveckla potentialen kring ESS och MAX IV, Bygga en stark
kunskapsregion, och Verka för en effektiv regional kompetensförsörjning.
Ambitionen är att Science Center ska bli ett viktigt besöksmål för
invånare från alla kommuner i Skåne samt ett fönster mot omvärlden
som skapar nationell och internationell attraktivitet. Science Center ska
även tillföra möjligheter till livslångt lärandet för vuxna och
kunskapsinhämtning för barn och ungdomar.
I handläggningen av detta ärende har enheterna för regional planering
och Innovation och entreprenörskap, Regionfastigheter samt
Skånetrafiken deltagit. Beslut fattas med stöd av regionala utvecklingsnämndens beslut 2019-01-31 § 11, reviderad 2019-12-05, § 9.
Kommentar:
Yttrandet föranleder ingen åtgärd.
Yttrande i granskning (aktbilaga 72)
Region Skåne avstår från att yttra sig över aktuell detaljplan.
I handläggningen av detta ärende har enheten för regional planering,
Skånetrafiken samt Regionfastigheter deltagit.
Kommentar
Yttrandet föranleder ingen åtgärd.
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Trafikverket
Yttrande i samråd (aktbilaga 39)
Trafikverket har följande synpunkter angående planförslaget:
Av planbeskrivningen framgår det att kommunen ska ta fram en
uppföljningsplan för området Brunnshög för att kunna följa
trafikutvecklingen och kontinuerligt utvärdera behov till
kapacitetshöjande åtgärder för det omkringliggande vägnätet i enlighet
med fyrstegsprincipen. Trafikverket ser positivt på framtagandet av en
uppföljningsplan och förutsätter att kommunen i tidigt skede har dialog
med Trafikverket och vid behov Länsstyrelsen. Behov av åtgärder på
det statliga vägnätet och dess anslutningar till följd av exploateringen
ska bekostas av kommunen/exploatören.
Av planhandlingarna framgår det att planområdet topografi har en
svacka i terrängen vilken blir vattenfylld vid kraftiga regn. Detaljplanen
innehåller dock ingen lösning på åtgärder som ska genomföras för att
förhindra att området blir översvämmat vid skyfall. Kommunen
hänvisar till att en utredning pågår och redovisas till
granskningsskedet. Trafikverket förutsätter att frågan utreds och att
planbestämmelser tillförs detaljplanen innan antagande för att
säkerställa en tillfredsställande dagvattenhantering. Planområdet
innehåller två områden för dagvattendammar. Vattnet ska därefter
ledas kunskapsparkens dammar för ytterligare fördröjning. Dessa
dammar är inte ännu färdigställda. Eftersom de är belägna utanför
planområdet anser Trafikverket att det ska säkerställas att
kunskapsparkens dammar är byggda innan dess att denna detaljplan
antas.
Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och
utformas så att riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller inte
överstigs. De nödvändiga åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska
bekostas av kommunen och/eller exploatören. För kontor gäller en
ekvivalent ljudnivå om 40 dBA inomhus, i enlighet med SS 25268.
Vid granskning av detaljplaner och bygglov granskar Trafikverket all
byggnation över 20 meter för att säkerställa att byggnationen inte
påverkar väg och järnvägs trafik‐ och kommunikationssystem.
Detaljplanen reglerar byggnadshöjd på 21,5 meter. För att i framtiden
undvika att t ex uppskjutande byggnadsdelar påverkar
kommunikationssystem anser Trafikverket att detaljplanen ska reglera
totalhöjd istället för byggnadshöjd.
Etableringen ligger inom den MSA‐påverkande zonen för Malmö och
Kristianstad flygplatser. Flygplatserna är sakägare och ska därför
beredas möjlighet att yttra sig. Även LFV (Luftfartsverket) är sakägare
och ska ges möjlighet att yttra sig. Då detaljplanen även medger

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
2022-03-02

7 (38)
PÄ 21/2019

byggnation överstigande 20 meter utanför tätbebyggt område kan
byggnationen påverka Försvarsmaktens intressen gällande militär
luftfart. Remisser skickas till exp‐hkv@mil.se . Trafikverket förutsätter
att kommunen hör berörda flygplatser samt LFV och Försvarsmakten.
Trafikverket ser positivt på att verksamheten placeras i anslutning till
befintlig kollektivtrafik. Den gata som ingår i planområdet förses med
dubbla gång‐ och cykelbanor och krav ställs på att fastighetsägaren ska
tillhandhålla väderskyddade cykelparkeringar i direkt anslutning till
byggnaden. Trafikverket ser positivt på att kommunen utvecklar
området på ett sätt som gör det enkelt för trafikanter att ta sig dit via
kollektivtrafik eller gång och cykel.
Kommentar:
Yttrandet medför att ytterligare remissinstanser lagts till.
Samrådsförslaget har skickats på remiss till Luftfartsverket och Malmö
Airport. Försvarsmakten och Kristianstad flygplats kommer att få
granskningshandlingen på remiss.
Yttrande i granskning (aktbilaga 71)
Trafikverket bedömer att kommunen tillgodosett de synpunkter som de
lämnade i Samrådsskedet.
Kommentar
Yttrandet föranleder ingen åtgärd.

Luftfartsverket
Yttrande i samråd (aktbilaga 29)
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot
detaljplanen.
Kommentar:
Yttrandet föranleder ingen åtgärd.

Malmö Airport
Yttrande i samråd (aktbilaga 42)
Malmö Airport har inget att erinra mot förslag till detaljplan för Östra
Torn 2713 (Science Center) i Lund.
Kommentar:
Yttrandet föranleder ingen åtgärd.
Yttrande i granskning (aktbilaga 68)
Swedavia Malmö Airport har granskat förslag på detaljplan för Östra
Torn 27:13 och har inga synpunkter på förslaget.

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
2022-03-02

8 (38)
PÄ 21/2019

Kommentar:
Yttrandet föranleder ingen åtgärd.

Kristianstad Österlen Airport
Yttrande i granskning (aktbilaga 67)
Kristianstad Österlen Airport har inte någon invända på etableringen
Östra Torn 27:13 I Lund, Lunds kommun. Denna etablering skulle inte
påverka flygsäkerheten på Kristianstad Österlen Airport.
Kommentar:
Yttrandet föranleder ingen åtgärd.

Nämnder och styrelser
Kommunstyrelsen
Yttrande i samråd (aktbilaga 49, 50 och 52)
Kommunstyrelsen ser positivt på att planen möjliggör en fortsatt
attraktiv utbyggnad av Brunnshög. Det är positivt att detaljplanen har
baserats på kommunfullmäktiges fördjupade översiktsplan. Science
Village kommer att vara ett attraktivt besökscentrum för både lokala,
regionala, nationella och internationella besökare. Då Science Center
ligger nära ny effektiv kollektivtrafik kommer flertalet besökare
förhoppningsvis inte innebära en för stor ökning av biltrafik i området.
Eftersom jordbruksmarken redan tagits i anspråk och blivit godkänt av
Länsstyrelsen ser kommunkontoret inget negativt i att ta marken i
anspråk. Kommunkontoret ser gärna att aspekter kopplade till
befolkningsskydd (till exempel risker och konsekvenser) beaktas
tydligare i detaljplanen.
Kommentar
Yttrandet medför att riskers konsekvenser och beslut om
beredskapszonen har förtydligats i planbeskrivningen.
Yttrande i granskning (aktbilaga 69)
Kommunstyrelsen tillstyrker planen.
Kommunstyrelsen framförde i samrådet att aspekter kopplade till
befolkningsskydd (till exempel risker och konsekvenser) borde beaktas
tydligare i detaljplanen. Denna synpunkt har beaktats i
granskningsunderlaget.
Kommentar
Yttrandet föranleder ingen åtgärd.
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Tekniska nämnden
Yttrande i samråd (aktbilaga 55 och 56)
Tekniska nämnden ställer sig positiv till planförslaget. De synpunkter
som framförs handlar om placering av nätstation, placeringen av
inlastning till byggnaden, omfattningen av gångfartsområdet samt
innehåll i genomförandebeskrivningen.
Det är glädjande att planläggningen av området mellan de två
forskningsanläggningarna på Brunnshög går framåt. Spårväg Lund C–
ESS, är lokaliserad söder om planområdet och närmsta hållplats ligger
70 meter från planområdet. Science Center kommer därmed att ha en
förstklassig kollektivtrafik i direkt närhet. Inom gångavstånd (cirka 170
meter) erbjuds även god turtäthet med regionbuss.
Tillgängligheten till nätstationen begränsas av in- och utfartsförbud vid
”rutan” för nätstationen eftersom det inte går att komma från sydost.
Den planerade korsningen medger inte infart till nätstationen i
praktiken, då den ligger mitt framför en gång- och cykelpassage.
Placeringen av nätstationen är inte lämplig i förhållande till den
planerade gång- och cykelpassagen.
I planbeskrivningen står det att inlastning av gods till Science Center
ska ske mellan byggnad och park från Mesongatan med genomfart ut på
Pikogatan via en gångfartsgata. Detta påverkar kontakten mellan park
och byggnad och trafiksäkerheten för besökare som rör sig mellan
byggnad och park. Det vore därför bättre om leveranserna kunde flyttas
till den andra sidan om byggnaden mot parkeringshuset istället.
Det är viktigt att undvika att inlastningen blir en genomfartsgata även
för andra typer av fordon. För att få ner hastigheten på
gångfartsområdet har parken utformats med en böljande linje som gör
att gatans bredd varierar och det är en bra lösning. Så som detaljplanen
är utformad så hamnar en del av parkmarken på fastighetsmark och en
del av gatan på parkmark. En anpassning av användningsgränsen
mellan allmän plats/park och kvartersmark, utifrån planteringsytans
område, skulle förbättra ansvarsfördelningen och driften av området.
I avsnittet om Genomförande nämns att det ska tecknas avtal med SVS
och verksamheterna Pronano och Lund Nanolab om motorvägsavfart
byggs och farligt gods börjar transporteras på Pikogatan. Det behöver
förtydligas vad som avses med dessa avtal och när de ska hanteras i
processen.
All mark inom planområdet ägs av SVS. Kostnader för genomförandet
av detaljplanen, inklusive allmän plats, finansieras av
exploatör/markägaren vilket regleras i exploateringsavtalet. I avsnittet
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om Tekniska och ekonomiska åtgärder, Utbyggnad, ansvarsfördelning
och kostnadsfördelning av allmänna anläggningar anges att kommunen
ansvarar och bekostar flera anläggningar. Det bör förtydligas att dessa
kostnader kommer att åläggas exploatören. Det bör även förtydligas
hur ansvars- och kostnadsfördelningen ser ut mellan kommunen och
VA-Syd.
Det anges att exploateringsavtal ska antas av kommunfullmäktige i
samband med antagandet av detaljplanen. Förvaltningen kan inte se
vad det är för skäl att avvika från normal hantering av exploateringsavtal som innebär att avtalet godkänns och undertecknas av tekniska
nämnden.
Kommentar
Yttrandet föranleder ingen ändring av plankartan men förtydliganden i
planbeskrivningen.
Denna plan utgår från att påfart till E22 blir kvar som reservat. Den finns
endast med i den fördjupade översiktsplanens längsta perspektiv. Den
detaljerade utformningen inte projekterad och nätstationen kan nås från
Picogatan med mindre justeringar av övergångsställens placering.
Det är en stor osäkerhet och kommer att ta lång tid att utreda denna
framtida på- och avfart till riksväg E22. Inlastningen måste ske mellan
parken och byggnaden på grund av hänsyn till reservatet för en påfart till
E22. Det är först med väl utredda ändrade förutsättningar som inlastning
och utfartsförbud kan ändras.
Angående kvartersgränsen mot parken så kan en anpassning av
användningsgränsen vara möjlig, men eftersom den exakta utformningen
är osäker ändras inte gränsen mellan allmän plats/park och
kvartersmark.
Ett avtal med Pronano eller Lunds universitet behövs inte och utgår ur
planbeskrivningen. Eftersom Pronano inte längre är aktuell har
riskanalysen reviderats. Det betyder att farligt gods inte blir ett problem
på Pikogatan även om avfarten byggs.
Yttrandet medför att genomförandebeskrivningen justerats enligt
yttrandet. Texten har förtydligats angående kostnadsansvar och
exploateringsavtal.
Yttrande i granskning (aktbilaga 81)
In- och utfartsförbud vid ”rutan” för nätstation begränsar
tillgängligheten till denna, då det inte går att komma till från sydost.
Den planerade korsningen medger inte infart till nätstationen i
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praktiken, då den ligger mitt för en tänkt gång- och cykelpassage.
Placeringen är inte lämplig, vilket påtalades i samrådsskedet, någon
justering har dock inte genomförts.
S 13. Stadsbuss 20 trafikerar inte längre sträckan Lund C – ESS.
S 14. Höjdsättningen har också tagit hänsyn till projekterade höjder i
Nanogatan och förlängningen av Partikelgatan.
S 16. ”Övriga ledningar”, Inom området finns även lågtemp-ledningar.
S 19. ”Förorenad mark” Begreppet förorenad mark definieras på olika
sätt. Att med bestämdhet hävda att marken är fri från föroreningar kan
skapa bekymmer i kommande skeden. Bättre då att ange att det inte
finns några indikationer på förekomst av markföroreningar som
överstiger KM enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden, om det är
det som avses.
S 29. Det har skett en ledningssamordning under detaljplanearbetet. I
samband med det togs ritning nedan fram. Denna ritning är mycket bra
och bör vara med för att tydliggöra att hänsyn tagits till
ledningsägarnas behov så att alla fastigheter kan nås, även om inte alla
ledningsslag ligger i alla gator, eftersom det inte finns utrymme för
detta. Under rubriken ”Energiförsörjning” anges att fjärrkyla bör kunna
läggas i Pikogatan. Det är bara möjligt i den del av Pikogatan där inte
E.ON:s 130-kV-ledning ligger. Planbeskrivningens text kan därmed
komma att orsaka konflikter i genomförandeskedet om detta inte
tydligt framgår. Ritningen nedan visar tydligt vad som gäller.

Det bör även anvisas i sektioner hur ledningarnas lägen är planerade.
S 38. Byggnation av Pikogatan ingår i den överenskommelse som
kommunen och SVS tidigare har gjort gällande Partikelgatan.
Partikelgatan utgjorde vid det tillfället hela den ”yttre loopen” som nu
går under benämningarna Nanogatan, Pikogatan och Partikelgatan. I
planbeskrivningen anges att kommunen ansvarar och bekostar
nybyggnad av Pikogatan med trädplanteringar. Detta är inte korrekt
utan SVS ska finansiera sin del enligt befintlig överenskommelse.
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Det anges vidare att kommunen ska ansvara och bekosta nyanläggning
av park väster om kvarteret. Denna anläggning ska i sin helhet bekostas
av SVS.
Finansiering av åtgärder på allmän plats sker med
gatukostnadsersättning från exploateringen.
Kommentar
Yttrandet medför att planbeskrivningen justerats enligt yttrandet.
Plankartan har dock inte justerats utifrån yttrandet då nätstationens
placering inte ändras eftersom denna placering är den minst olämpliga
med hänsyn till en rad andra aspekter. Den alternativa placeringen inom
parkområdet skulle, påverka höjdsättningen, blockera kontakten och
sikten och minska användningen av parkmarken på ett olyckligt sätt.
Andra alternativa placeringar påverkar Science Centrets framsidor och
entréer mer negativt än denna. En tillfart till nätstationen måste
säkerställas men att ta bort utfartsförbudet och tillåta all sorts
tillfartstrafik är olämpligt. Servicefordon förväntas använda en tillfart så
sällan att det inte blir ett problem att den eventuellt kommer att vara
nära ett övergångsställe. På flera andra platser är det tillåtet för
servicebilar till nätstationer att köra inom parkmark och på gång- och
cykelvägar.

Barn- och skolnämnden
Yttrande i samråd (aktbilaga 43 och 44)
Barn- och skolnämnden anser att planförslaget sannolikt innebär att ett
viktigt besöksmål kan etableras på Brunnshög. Det nya centrat kan
mycket väl bidra till att skapa lärande miljöer för barn och elever inom
nämndens verksamheter och bli ett pedagogiskt fönster att förklara den
teknologi och forskning som sker i ESS och MAX IV. Centret kan vidare
skapa och möjliggöra nya dimensioner av undervisningssituationer
inom naturvetenskap.
Det är vidare viktigt att poängtera att en säker trafikmiljö skapas för
barn och elever som kommer att vistas inom området.
I övrigt har barn- och skolnämnden ingen erinran mot förslaget.
Kommentar:
Yttrandet föranleder ingen åtgärd.

Kultur- och fritidsnämnden
Yttrande i samråd (aktbilaga 35 och 36)
Förslag till detaljplan bedöms inte påverka kultur- och fritidsnämndens
verksamheter och nämnden har inga synpunkter på förslaget.
Kommentar
Yttrandet föranleder ingen åtgärd.
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Miljönämnden
Yttrande i samråd (aktbilaga 53 och 54)
Miljöförvaltningen har tagit del av planförslaget och tycker att det är
positivt att planförslaget avser uppfylla planeringsmålet med att högst
en tredjedel av alla resor till och från området får ske med bil. Detta då
besökscentrumet kommer generera en större mängd temporära resor.
För dagvattenhanteringen anser miljöförvaltningen att det är oklart hur
rening av dagvattnet ska hanteras. De uppgifter som redovisas gällande
dagvattnet i planbeskrivningen samt Tyrens rapport fokuserar på
hantering av flöden. Under rubriken Natura 2000 i planbeskrivningen
nämns även rening av dagvattnet. Miljöförvaltningen önskar ett
förtydligande om hur själva reningen av dagvattnet från planområdet
ska hanteras.
En sammanvägd riskutredning har inte genomförts för planområdet
utan riskanalysen fokuserar främst på riskscenariot med en olycka med
utsläpp på Pikogatan. Miljöförvaltningen bedömer att en mer
sammanvägd riskutredning bör genomföras framöver där även
brandfarliga varor implementeras när planerade intilliggande
verksamheter börjar etableras. Miljöförvaltningen bedömer vidare att
samtliga åtgärdsförslag som tas upp i riskanalysen inklusive
åtgärdsförslag för fasader bör följas.
Även om tidsstyrning av farliga transporter inte regleras direkt i
detaljplanen så anser miljöförvaltningen det positivt att det finns med
på plankartan gällande avtal om tidsstyrning av farligt godsleveranser.
Miljöförvaltningen önskar dock ett klargörande vilka instanser som
reglerar tidsstyrningen av farliga godsleveranser då detta
åtgärdsförslag har stor inverkan på risker för planområdet.
Planförslaget kommer leda till att en större mängd schaktmassor
behöver transporteras från och till planområdet under exploateringen.
Utifrån detta förordar miljöförvaltningen att en masshanteringsplan tas
fram i samband med framtida exploateringsarbete.
För att gynna en hållbar och klimatanpassad stadsplanering bör nya hus
förses med gröna väggar och gröna tak samt förses med solceller där
det är möjligt. Gröna ytor inom planområdet bör vara utformade så att
användandet av bekämpningsmedel minimeras inom planområdet.
För att säkerställa att Kävlinge å ekologiska status uppnås och att
Natura 2000 området inte påverkas negativt bör planen innehålla
konkreta förslag på åtgärder för rening av dagvattnet. Åtgärder av
dagvattenrening och hantering bör också ta hänsyn till 100 och 200 års
regn. För att genomföra åtgärderna måste det avsättas resurser både i
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planerings- och i driftskedet för att uppnå målen i Lunds Vatten och en
hållbar hantering av dagvattnet.
Miljönämnden vill också motivera synpunkterna med de nya
etappmålen för dagvatten som innebär att alla kommuner senast 2023
ska ha integrerat en hållbar dagvattenhantering i planläggning av ny
bebyggelse.
Sammanfattningsvis i enlighet med ovan anser miljöförvaltningen att
planförslaget skall omarbetas utifrån nedanstående synpunkter.
•
Redogörelse gällande rening av dagvatten från planområdet
•
Komplettering till utförd riskanalys
•
Framtagande av masshanteringsplan
•
Grön energi
•
Minimering av användandet av bekämpningsmedel
Kommentar
Yttrandet medför att förtydliganden gjorts angående riskanalysen och
masshantering. Riskanalysens slutsatser har ändrats. Eftersom Pronano
inte längre är aktuell har riskanalysen reviderats. Det betyder att farligt
gods inte blir ett problem på Pikogatan även om avfarten byggs.
Universitetets framtida verksamheter förväntas hantera mindre mängder
och säkert förpackade kemikalier och brandfarliga varor.
Yttrande i granskning (aktbilaga 77)
Miljöförvaltningen meddelar i ett delegationsyttrande att de har tagit
del av granskningsunderlaget med samrådsredogörelse och har inga
synpunkter på framtagen detaljplan.
Kommentar
Yttrandet föranleder ingen åtgärd.

Socialnämnden
Yttrande i samråd (aktbilaga 32 och 33)
Socialnämnden har inget att erinra. Det finns inget i förslaget som har
någon negativ konsekvens för socialnämndens målgrupper.
Kommentar
Yttranden föranleder ingen åtgärd.

Räddningstjänsten Syd
Yttrande i samråd (aktbilaga 51)
Räddningstjänsten Syd har i stort inget att erinra mot föreslagen
markanvändning under förutsättning att Lunds kommun säkerställer
VMA-utrustning inom beredskapszonen.
Utöver det har räddningstjänsten följande synpunkter:
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Räddningstjänsten Syd föreslår att det första stycket under avsnittet
Risker – strålningsrisker ESS (s.27) tas bort. Såsom stycket är skrivet
bygger det på värderingar istället för fakta. Räddningstjänsten föreslår
istället att avsnittet kompletteras med texten som står i kapitel 5.3 i
riskutredningen som Brandskyddslaget tagit fram. I riskutredningen
framgår det tydligt vad som gäller inom beredskapszonen vid larm på
ESS. Avsnittet i planbeskrivningen bör också kompletteras med
information om att det är Strålsäkerhetsmyndighetens utredningar som
visat att det är en lämplig åtgärd att gå inomhus vid en allvarlig olycka
på ESS.
Räddningstjänsten föreslår vidare att informationstexten om larmsignal
på plankartan tas bort och istället ersätts av en ny informationstext som
bör formuleras enligt följande: Byggnad ska utformas så att det är
möjligt att inrymma under byggnadens öppettider. I planbeskrivningen
kan det förtydligas att detta är en bygglovsfråga och att det innebär
att närområdet ska kunna inrymmas utan att det uppstår trängsel. Det
kan till exempel innebära att det säkerställs att dörrpartierna är
lämpligt placerade och har en tillräcklig bredd. Räddningstjänsten
kommer att bevaka detta i bygglovsskedet.
Vad gäller planbestämmelse m så föreslår Räddningstjänsten Syd att
den formuleras om enligt följande: Luftintag för ventilation ska placeras
på tak eller mot gård och vara försedd med nödstopp. Nödstopp ska
placeras på bemannad plats, t.ex. reception eller liknande.
Meningen minst en dörr för in- och utrymning ska placeras mot gård och
i riktning bort från huvudgatan behöver inte vara med i
planbestämmelse m om det är Pikogatan som avses med huvudgata.
Detta regleras redan automatisk av planbestämmelse b som styr
placeringen av huvudentréer. Om skrivelsen ändå tas med i m bör
hänvisning göras till Pikogatan istället för enbart huvudgata, för att
undvika missförstånd.
Räddningstjänsten Syd är tveksam till om det är möjligt att reglera
transporter av farligt gods på Pikogatan med hjälp av avtal mellan
parterna. Det är tillåtet att köra kortaste sträckan från en
rekommenderar färdväg för farligt gods till mottagaren.
Räddningstjänsten Syd föreslår därför att informationstexten om
reglering av transporter på Pikogatan tas bort. Räddningstjänsten
kommer att bevaka frågan i samband med miljöprövning och
tillståndsprövning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor och
de riskutredningar som berörda verksamheter tar fram i samband med
de prövningarna.
Precis som det står i samrådshandlingen behöver brandvattenförsörjning anordnas i området. Flödet i brandposterna ska
dimensioneras enligt Svenskt Vattens publikation P114 Distribution av
dricksvatten. Avståndet mellan brandpost och uppställningsplats
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för släckbil får inte överstiga 75 meter. Uppställningsplatsen får vara
placerad maximalt 50 meter från byggnadens angreppsväg (normalt
entrén). Byggherren ska redovisa att brandvattenförsörjningen är
säkerställd senast vid det tekniska samrådet.
Området ligger inom normal insatstid.
Räddningstjänsten Syd bedömer tillgängligheten till byggnaden som
god. Utrymningsstrategin ska hanteras i bygglovskedet men observera
att det troligaste är att byggnaden behöver dimensioneras för
utrymning utan hjälp av räddningstjänsten.
Den typ av besöksanläggning som beskrivs i planbeskrivningen kan inte
utrymmas med hjälp av räddningstjänsten. Eventuellt kan vissa
kontorsdelar utrymmas med hjälp av räddningstjänsten men det beror
på hur dessa kontorsdelar utformas. Generellt rekommenderar
räddningstjänsten att byggnaden har en vald utrymningsstrategi. Om
byggnaden förses med takterrass bör särskilt fokus också läggas på hur
utrymning av takterrassen ska ske.
Kommentar
Yttrandet medför att planbeskrivningen och plankartan reviderats enligt
yttrandet. Ett avtal med Pronano eller Lunds universitet behövs inte och
utgår ur planbeskrivningen. Eftersom Pronano inte längre är aktuell har
riskanalysen reviderats. Det betyder att farligt gods inte blir ett problem
på Pikogatan även om avfarten byggs.
Yttrande i granskning (aktbilaga 78)
Riskhänsyn
Räddningstjänsten Syd har tagit del av insända handlingar och bedömer
att riskerna kopplat till transporter och hantering av farligt gods är
tydligt beskriven.
När det gäller risker kopplat till ESS bedömer dock räddningstjänsten
att planbestämmelse m som reglerar ventilationen bör finnas kvar men
det behöver inte reglera placering av friskluftsintagen. Enligt svar från
strålsäkerhetsmyndigheten är det lämpligt att ventilationen till science
center kan stängas vid en olycka på ESS, även om det inte är nödvändigt
för att uppnå minsta godtagbara skydd. Räddningstjänsten föreslår
därför att planbestämmelse m återinförs och formuleras som följande:
Luftintag för ventilation ska vara försedd med nödstopp som ska
placeras på bemannad plats, t.ex. reception eller liknande.
I övrigt har Räddningstjänsten Syd inga ytterligare synpunkter på hur
riskerna hanteras i planen.
Brandvattenförsörjning
I avsnittet om tekniska och ekonomiska åtgärder (s.38) framgår det att
brandvatten ska ordnas i samråd med VA-Syd. På övriga punkter i
samma avsnitt framgår det tydligt vem som ansvarar för samt vem som
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bekostar respektive punkt. Detsamma behöver framgå om
brandvattenförsörjningen. Oavsett om det blir ett privat system eller
om det är VA-Syd som hanterar det vidare behöver underlaget läggas in
i VA-Syds GIS-nät så att räddningstjänsten får tillgång till kartorna över
aktuella brandposter.
Kommentar
Yttrandet medför att plankarta och planbeskrivning justerats enligt
yttrandet förutom att det inte går att reglera i detaljplan eller bygglov att
nödstopp placeras på bemannad plats.

VA SYD
Yttrande i samråd (aktbilaga 37)
VA SYD har tagit del av samrådshandlingen och har följande att erinra.
Texten under Tekniska försörjning - Vatten och spillvatten bör skrivas
om något så att den blir korrekt. Planområdet kommer att ingå i VA SYD
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Ledningsnät för vatten,
spillvatten och dagvatten fram till planområdet är under utbyggnad och
beräknas vara utbyggt 2023, då första huset inom angränsande
planområde ska vara färdigt.
Dagvatten
Delar av den text som står i stycket om dagvatten gällande höjdsättning
känns som om det i första hand syftar på Centrala Brunnshög. För
aktuell plan tänker jag att det är Odarslövsvägen, Vindarnas park,
Spårvägen, Mesongatan och möjligen E22 som styr.
Det står också att det är en förutsättning för denna plan att
Kunskapsparkens dammar fördröjer dagvattnet från planområdet. Det
stämmer och dagvattenanläggningen i Kunskapsparken är
dimensionerad för att fördröja och rena dagvatten från planområdet.
Det är dock så att det utöver detta krävs en fördröjningsvolym inom
planområdet vilken är planerad i parken väster om Science
Center och även till viss del inom Science Center-fastigheten. Detta står
beskrivet senare i planbeskrivningen men bör stå även här.
Översvämning och skyfall
Text och bild gällande skyfall kan uppdateras med nya beräkningar och
bilder.
Markanvändning, bebyggelse och stadsbild
lnlastningszonen som också ska vara tillgänglig för underjordiska
ledningar är smal och ledningarna kommer nära byggnaden.
Byggnadskonstruktionen bör utföras med en grundläggning så att det
inte uppstår risker för byggnaden vid en vattenläcka/schakt i
inlastningszonen.
Meningen kring nedsänkt yta för dagvattenfördröjningen inne på
Science Center kan ses över (sista meningen i första stycket sid 20) .
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Gatunät, angöring och in-/utfarter
Med tanke på de 130-kv region nätskablar (och restriktioner som gäller
kring dessa) som ligger under det som ska bli gång- och cykelbana i
Pikogatan är det viktigt att man tittar på att övriga ledningslag som
behöver få plats i gatan ryms.
Teknisk försörjning/ dagvatten
Början av första stycket formuleras lämpligen om till följande.
Dagvatten från planområdet samlas via brunnar och ledningar i
Pikogatan, Mesongatan och kvartersgata (mellan Pikogatan och
Mesongatan) och leds vidare via Partikelgatan till Kunskapsparken söder
om Odarslövsvägen. När flödena blir stora dämmer dagvattnet upp i en
fördröjningsyta i parken väster om Science Center. Det finns även en
fördröjning inom Science Center-fastigheten med ett strypt flöde innan
anslutning till Mesongatan . Planförslaget har utvecklats efter .... .
Kommentar
Yttrandet medför att planbeskrivningen har reviderats enligt yttrandet.
Yttrande i granskning (aktbilaga 76)
VA SYD har tagit del av granskningshandlingen och har följande att
erinra.
Tekniska försörjning – Vatten och spillvatten
Första raden bör skrivas om så att den blir korrekt. Planområdet
kommer att ingå i VA SYD verksamhetsområde för vatten, spillvatten
och dagvatten.
Markanvändning, bebyggelse och stadsbild
Inlastningszonen som också ska vara tillgänglig för underjordiska
ledningar är smal och ledningarna kommer väldigt nära byggnaden. Det
hade varit önskvärt med mer utrymme men detta har inte varit möjligt
att uppnå. Byggnadskonstruktionen behöver utföras med en
grundläggning så att det inte uppstår risker för byggnaden vid en
vattenläcka eller annan ledningsåtgärd som innebär schakt i
inlastningszonen fram till husvägg och ner till 3 meters djup. Det måste
också tas fram en plan för hur byggnationen av Science Center ska
genomföras utan att marken utanför huslivet används, hur ledningarna
ska säkerställas under byggtiden och en beräkning av hur lasterna från
huset påverkar nära liggande ledningar. Detta är något som måste
utföras och avtalas om innan planen antas.
Gatunät, angöring och in-/utfarter
Med tanke på de 130-kv regionnätskablar (och restriktioner som gäller
kring dessa) som ligger under det som ska bli gång- och cykelbana i
Pikogatan är det viktigt att man tittar på att övriga ledningslag som
behöver få plats i gatan ryms.
Det låter bra att gatan ska gestaltas så att ledningsslagen får plats men
detta behöver visas i en sektion för att VA SYD ska känna sig säkra på
att detta går att genomföra.
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Teknisk försörjning/ dagvatten
Det står här att Pikogatan är förprojekterad med en sektion som har 15
meter körbanor men i de sektioner som visas under Gatunät, angöring
och in-/utfarter är körbanan bara 6,5.
Kommentar
Yttrandet medför att planbeskrivningen justerats och förtydligats. Skydd
av u-området på kvartersmark är en fråga mellan markägaren och VA Syd.

Ledningsrättshavare m fl
Kraftringen
Yttrande i samråd (aktbilaga 38)
Kraftringen framför att Lunds Kommun och Kraftringen har ett
utvecklingssamarbete för att kvalitetssäkra förutsättningarna att
planera, projektera och bygga på ett optimalt sätt. Arbetssättet finns
dokumenterat i Rutin Ledningssamordning och Förutsättningar,
2021.01.02. Det skulle vara bra om samma rutin tillämpades för Östra
Torn 27:13. Energi- och Kommunikationsinfrastruktur är ett
helhetssystem som inte kan indelas i område. Planområdet kan komma
att påverkas av delar utanför aktuell detaljplan.
Att ge bästa möjliga förutsättningar för infrastruktur som anläggs under
mark kan ses som grunden för ett stabilt samhällsbygge. Det
lågtempererade fjärrvärmenätet som nyttjar spillvärme från Max IV och
ESS är ett resurseffektivt och hållbart sätt att värna om cirkulära
energiflöden i staden. Det är således av allmänt intresse att
åstadkomma rätt förutsättningar i detaljplanen för detta nät.
Planbeskrivningen anger att Kraftringen ansvarar och avtalar med
exploatören om energiförsörjningsledningar och station.
Här skulle Kraftringen vilja förmedla att det är planförfattarens uppgift
att säkerställa detaljplanens innehåll så ledningsnäten kan byggas på
ett ändamålsenligt sätt. I detta ingår framförallt att lämpliga utrymmen
finns för ledningsdragning i allmän platsmark och kvartersmark.
Ledningssamordning med samtliga ledningsaktörer inom planområdet
är viktigt. Ledningsrelaterad infrastruktur ska samsas i ofta begränsade
utrymmen. Det är viktigt att planförfattaren förstår att vissa inslag i
gatu- och parkmark (såsom öppna dagvattendiken, sopsugsanläggning
mm) innebär att det samlade utrymmet att tillgå för övrig
ledningsinfrastruktur begränsas.
I Pikogatan planeras fjärrkylaledningar (FK) och lågtempledningar (LT).
Ledningarna ansluter till ledningar i Partikelgatan. I Partikelgatan ligger
redan befintliga lågtempledningar. I den södra halvan av Pikogatan
ligger en 130 kV kabel i den västra delen av gatan. Fjärrkyla och
lågtempledningar behöver planeras i den östra sidan av gatan längs
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denna sträcka. Från FK och LT ledningar i Pikogatan ansluts
kommande bebyggelse väster om Pikogatan. I Parken söder om Science
center planeras FK och LT ledningar från Mesongatan över till
Pikogatan. Via parken ansluts även planerad bebyggelse i kvarteret
sydväst om parken. I gränden mellan parkeringshuset och Science
Center planeras LT- servis till parkeringshuset. Science Center kan
anslutas till LT och FK via ledningar i Mesongatan. Eftersom, i
huvudsak, inga avtal om LT och FK slutits och att fastigheterna i många
fall inte är projekterade kan inte en exakt placering av servisledningar
anges, inte heller ledningsdimensioner.

Principiella ledningsstråk för fjärrvärme och fjärrkyla.

Elnätet inom planområdet ingår i Kraftringen Nät ABs nätkoncession
för område, vilket innebär att Kraftringen har en skyldighet att ansluta
nya kunder till elnätet. För att möjliggöra anslutning av nya kunder
måste elnätet inom och utanför planområdet byggas ut i takt med
tillkommande bebyggelse. I kommunens eller exploatörens samråd
kring ledningsnät, kommer Kraftringen att behöva säkerställa lämpliga
lägen för tillkommande ledningar, kabelskåp och eventuellt
nätstationer.
För tillkommande ledningar kommer trottoarer och gator utanför och
inom planområdet att behöva nyttjas. Det är viktigt att
utrymmesbehovet för respektive ledningsägare samordnas i ett tidigt
skede och att ledningar anvisas lägen. Större ledningsstråk som anvisas
placering på kvartersmark ska märkas ut med ett u-område som är
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tillräckligt stort för ledningsbehovet och har möjliga tillfartsvägar för
arbetsfordon.
Kraftringen Nät AB äger inga ledningar för 130kV och hänvisar till
region nätsägaren E.ON Energidistribution.
I sektionen (sid 26 i planbeskrivningen) anges att el och tele ska dela på
1,4m. Antaget att elanslutningen placeras på denna sidan av huset blir
utrymmesbehovet för elledningar ca 800 mm. I planbeskrivningen
föreslås ledningsrätt eller köp av nätstationsområde (E-område).
Kraftringen tillämpar servitutsavtal för sådant område och önskar
varken köpa eller söka ledningsrätt för sådant område. Om E-område är
utlagd på allmän platsmark behövs inget särskilt servitutsavtal.
Eventuellt kommer det att förläggas elledningar i Mesongatans västra
sida och trädplantering på östra sidan av Science Center ser ut att
påverka möjligheten till detta. Prognostiserat utrymmesbehov för
ledningarna är bedömt till ca 0,5m.
Elledningar planeras att förläggas i Pikogatans båda gång och
cykelbanor prognostiserat utrymmesbehov är ca 1 m på vardera sidan
av Pikogatan. E.ONs ledning för 130kV är förlagd i södra delen av gcvägen på Pikogatanas västra sida samt i "framtida gata" och Kraftringen
förutsätter att det är uteslutet att förlägga ledningar i dessa gång-och
cykelbanor. I framtagande av kommande detaljplaner inom SVS
behöver hänsyn tas till att det eventuellt inte går att ansluta
nytillkommande bebyggelse som angränsar till 130kV-ledningen.
Bedömningen är att upprättat E-område i detaljplanen har nödvändiga
dimensioner för uppförande av en enkelstation, samt lämplig yta för
uppställning av fordon. I samråd med Susanna ldeberg på SVS finns ett
förslag att uppföra en nätstation med betjäningsingång från tre sidor
och därför möjlighet att placera nätstationen med ryggen mot P-hus i
angränsande detaljplan. Detta förutsätter att byggherre till P-huset kan
vidta de åtgärder som krävs för att bebygga marken tätt inpå
nätstationen utan att den tar skada eller förhindra framtida drift och
underhåll.
Enligt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter måste en
starkströmsanläggning vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis,
vilket bland annat innebär att den ska vara utförd enligt svensk
standard. Enligt svensk standard SS-EN 61936-1 samt tillhörande
Handbok SEK 438, utgåva 2, är minsta tillåtna avstånd mellan
transformatorstation i byggnad och brännbar byggnadsdel eller
brännbart upplag 5 meter. 55-EN 61936-1 föreskriver också att
nätstationer ska placeras så att de rimligtvis inte skadas av vägfordon,
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samt att tillräckligt utrymme för normal drift och underhåll ska
säkerställas, det ska vara möjligt att kunna ta sig till
transformatorstationen med tungt fordon.
• 5 meter till brännbara byggnadsdelar och upplag.
• 5 meter till bostäder, arbetsplatser och liknande.
• 2 meter yta på tre sidor om nätstationen fri från fasta hinder.
• Tillfartsväg för tungt fordon, exempelvis mobilkran.
I Pikogatan planeras ett fiberstråk för att ansluta mot de planerade
rören i Partikelgatan samt Nanogatan. Kommer att behöva ett antal
korningsrör för framtida utbyggnad nordväst om Pikogatan. Behöver
också sätta kabelbrunnar i anslutning till rören. Har också en tanke att
de ska ansluta mot befintligt fiberstråk som ligger längs E22 för att
kunna erbjuda redundanta fiberanslutningar i detta område. Eftersom,
inga avtal om fiber finns och att fastigheterna i många fall inte är
projekterade kan inte en exakt placering av servisledningar anges.
Blir svårt att få en helhetsbild när det bara kommer ut bit för bit.
Kommentar
Yttrandet föranleder att planbeskrivningen kompletteras och förtydligas
med en del information ur yttrandet. Marken för nätstation ägs i dag av
det kommunala parkeringsbolaget och är redan planlagd. Denna
detaljplan ändrar alltså användningen till teknisk anläggning betecknat
med E. Kommunen behöver köpa marken för att upplåta den, med
servitut, till Kraftringen.
Fjärrvärme och fjärrkyla kan inte läggas genom parken utan endast i
Mesongatan och i ledningsstråket mellan Nanogatan och Mesongatan.
Anslutning till Science Center kan ske från Mesongatan liksom kommande
kvarter sydöst om parken.
Ledningssamordningsmöte har genomförts den 29 juni 2021.
Yttrande i granskning (aktbilaga 75)
Kraftringen menar att detaljplanen måste kompletteras med en
noggrann ledningssamordning innan den antas. I planhandlingen
hänvisas till att samordningsmöte hållits i frågan. Kraftringen menar att
detta snarare var ett allmänt hållet informationsmöte med inblandade
ledningsägare och att frågan om ledningarnas placeringar måste
utredas vidare för att det ska vara säkerställt att det är möjligt att
energiförsörja planerad bebyggelse på avsett sätt. En
ledningssamordning måste minst resultera i sektioner där samtliga
ledningsslags inbördes lägen och i förhållande till nya byggrätter,
grönområden, avvattningsområden redovisas. Något sådant finns inte
framtaget för detaljplanen och det finns därför anledning att
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anta att det kommer uppstå konkurrerande anspråk på utrymme
mellan ledningsdragande aktörer samt mellan exploatör och
ledningsägare. Denna situation innebär i värsta fall lämpliga
anslutningar inte kan åstadkommas och att det blir svårt att ansluta
bebyggelsen till det viktiga lågtempererade nätet. En detaljplan som får
sådana verkningar är inte framtagen med beaktande av det allmänna
intresset av energiförsörjning som det är beskrivet i plan‐ och
bygglagen och klimatlagen med flera lagar och motverkar tillskapandet
av robusta energiförsörjningsnät.
Med erfarenhet från tidigare detaljplaner i området och genomförandet
av desamma ser Kraftringen att ett antagande av detaljplanen utan
komplettering enligt ovan kommer att bli besvärligt och ta mycket
resurser från Kraftringen i form av problemlösning under tidspress. Det
processförbättringsarbete som kommunen och Kraftringen lagt ned för
att komma framåt i dessa frågor har inte fått det genomslag i
detaljplanerna som Kraftringen hade hoppats. Kraftringen identifierar
att definitionen av ledningssamordning och när den ska vara klar utgör
den centrala frågan för att få tillräcklig genomlysning av
energiförsörjningen av tänkt bebyggelse.
Med anledning av det ovan framförda måste detaljplanen alltså
kompletteras med adekvat ledningssamordning innan den antas. Skulle
kommunen ändå anta detaljplan utan sådan ledningssamordning måste
Kraftringen överklaga detaljplan för att åstadkomma rätt
förutsättningar för genomförande i den del som berör bolaget.
Energiförsörjningen är ett allmänt intresse och skall som sådant ges bra
förutsättningar i syfte att åstadkomma robusthet i systemen för att
möta kriser i samhället, men även för att ge möjlighet att skapa nya
smartare energilösningar som bygger på exempelvis att återvinna
energi (som det lågtempererade fjärrvärmenätet). Om
samhällsplaneringen inte lyckas med att ge bra förutsättningar blir det
svårt att realisera det hållbara samhället. Kraftringen har med
anledning av detta inlett en övergripande diskussion med Länsstyrelsen
kring energiförsörjningens betydelse i samhällsplaneringen och
uppmanar kommunen att göra likadant. Kraftringen ser att
Länsstyrelsen har en roll att bevaka energiförsörjningsfrågor i den
fysiska planeringen.
Specifika synpunkter på planförslaget
Elnät: E.ON:s 130 kV ledning är nedgrävd genom planområdet. Det
förekommer olika uppgifter om utrymme som är avsett för denna
ledning (såväl 7 som 10 meter). Ledningen påverkar i stor utsträckning
tillgängligt utrymme för övriga ledningsslag och det ska inte finnas
något utrymme för tvivel beträffande vilket utrymme den kräver. Till
denna ledning finns också ett resonemang kring magnetfält och
åtgärder som Kraftringen behöver vidta på kablar inom 50 meters
avstånd från E.ON:s ledning. Kraftringen ifrågasätter om detta avstånd
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är relevant och därmed föreskrivna åtgärder och vill även att
resonemang kring kraftledningars elektromagnetiska fält kompletteras
med de fakta som finns framtaget av exempelvis Socialstyrelsen. I en
fråga där det finns så mycket tyckande och tänkande är det av absolut
största vikt att en planhandling håller sig till vedertagna fakta. Som
exempel kan nämnas att med de hushållsapparater som människor
vanligen omger sig med följer en elektromagnetiska påverkan som
överstiger den påverkan närliggande kraftledningar kan ha.
Den nätstation som är tänkt i området har inte den tillgänglighet som
behövs för anläggning eller framtida drift‐ och underhåll. Detaljplanen
in‐och utfartsförbud innebär att E‐områdets lämplighet kan
ifrågasättas. Detta behöver ha sin lösning innan detaljplanen antas.
Fibernät: På sidan 38 i planbeskrivning står att Telia Sonera ansvarar
och avtalar med exploatör om tele‐ och bredbandskablar. Ett sådant
påstående är att föregripa exploatörens affärsmässiga överväganden.
Exempelvis har Kraftringen Fiber sådana kablar i nära anslutning till
planområdet och det är fullt möjligt att exploatören faller för
bolagets erbjudande.
Här följer synpunkter på lydelser i planhandlingen rörande fjärrvärme,
lågtempererad fjärrvärme och fjärrkyla
Planbeskrivning
Sid 16 (43) under rubriken ”Övriga ledningar” - ”Fjärrvärme finns i
Odarslövsvägen samt i Partikelgatan och dess förlängning norrut”
Värmeförsörjning av planområdet sker via det lågtempererade
fjärrvärmenätet. För information finns en fjärrvärmeledning, utanför
planområdet, i Partikelgatan och Odarslövsvägen. Hänsyn måste tas till
fjärrvärmeledningen vid planering och utförande av arbeten i dess
närhet.
Teknisk försörjning Energiförsörjning sid 29 (43) - ”Planområdet
föreslås anslutas till fjärrvärmenätets lågtemperatursystem som
ansluter till detta planområde från Mesongatan. Fjärrkyla bör kunna
läggas i Pikogatan eller parallellt med lågtempererad fjärrvärme i
Mesongatan. ESS‐anläggningens spillvärme kommer att kunna
utnyttjas”. Restvärme från Max IV distribueras till Brunnshög via
Kraftringens lågtempererade fjärrvärmenät. Restvärme från ESS
kommer även den att tas omhand när ESS driftsatts. En förutsättning
för nyttjande av restvärmen för försörjning av den nya bebyggelsen är
att ledningsnäten ges rätt planförutsättningar dvs utrymme och
lämpliga placeringar. I anslutning till aktuellt planområde finns idag
Lågtempererad fjärrvärme I Mesongatan och i Partikelgatan.
Lågtempererad fjärrvärme planeras i Partikelgatan, mellan Mesongatan
och Pikogatan, samt i Pikogatan. Fjärrkylaledningar planeras i
Mesongatan, Partikelgatan mellan Mesongatan och Pikogatan, samt i
Pikogatan. Science center kan anslutas till det lågtempererade
fjärrvärmenätet och till fjärrkylanätet antingen via Mesongatan
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eller Pikogatan under förutsättning att detaljplanen ger förutsättningar
för relevant ledningsläge här.
Samrådsredogörelse
Sid 15 (25) Andra stycket, under Kommentar:
” Fjärrvärme och fjärrkyla kan inte läggas genom parken utan endast i
Mesongatan och i ledningsstråket mellan Nanogatan och Mesongatan.
Anslutning till Science Center kan ske från Mesongatan liksom
kommande kvarter sydöst om parken.” - Befintliga Lågtempererade
fjärrvärmeledningar finns i Mesongatan. I Mesongatan finns även ett
planerat ledningsstråk för fjärrkyla. Ledningar för Lågtempererad
fjärrvärme och fjärrkyla planeras i Partikelgatan (utanför planområdet)
liksom i Pikogatan. Science Center kan anslutas till lågtempererad
fjärrvärme och till fjärrkyla antingen via Mesongatan eller
Pikogatan under förutsättning att detaljplanen ger förutsättningar för
relevanta ledningslägen för planerade ledningsdragningar.
För att säkerställa att bebyggelsen i kvarteret sydöst om Science center
ska kunna anslutas till det lågtempererade fjärrvärmenätet och till
fjärrkylanätet behöver ledningsstråk planeras i parken.
Kommentar
Yttrandet medför att planbeskrivningen förtydligats enligt yttrandet.
Reglering av energislag ingår inte i detaljplaneprövningen. Det skulle
motverka de krav på fri konkurrens som råder på energimarknaden. I en
detaljplan avvägs många olika intressen och alla får stå tillbaka något till
fördel för en god helhet.
Ledningssamordning med alla ledningsägare i området har genomförts
med flera möten. Preliminära ledningssektioner för Pikogatan har tagits
fram för att säkerställa att ledningar får plats inom gatumarken.
Ledningssamordningen har förtydligats i planbeskrivningen med planer
och sektioner. En konsult har på SVS:s uppdrag samlat uppgifter om
ledningar i befintliga och planerade gator inom Science Village.

Lunds renhållningsverk
Yttrande i samråd (aktbilaga 31)
LRV har inget att erinra i ärendet.
Kommentar
Yttrandet föranleder ingen åtgärd.
Yttrande i granskning (aktbilaga 70)
Renhållningsverket har inget att erinra i ärendet.
Kommentar
Yttrandet föranleder ingen åtgärd.
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TeliaSonera Skanova Access AB
Yttrande i samråd (aktbilaga 30)
Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. Skanovas
teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerat
planförslag.
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar
för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som
initierar åtgärden även bekostar den.
Kommentar
Yttrandet föranleder ingen åtgärd.

E.ON
Yttrande i samråd (aktbilaga 40)
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar
i ovan rubricerat ärende och har följande synpunkter.
Inom planområdet har E.ON regionnätskablar 2x130 kV BrunnshögSega 1 och 2 samt en optokabel, se bifogad karta.
För dessa anläggningar finns avtalsservitut upprättade som klargör vad
man får lov att göra i dess närhet. Avtalsservitutet ger oss rätt att inom
en skogsgata med bredd av 10 meter fälla för ledningen, eller för dess
drift, hinderliga träd och buskar. Inom detta område tillåter E.ON inga
träd och buskar. Samt även, inte utan ledningsägarens medgivande, får
inte byggnad eller annan anläggning uppföras på närmare avstånd än
10 meter från markkablarna. Inte heller får upplag anordnas eller
marknivån ändras ovanför kablarna, så att reparation och underhåll
försvåras. Inga hårdgjorda ytor får anläggas över kabelstråket.
Ytbeläggning ska vara av sådan art att det vid behov går att utföra
grävning och liknande. Vid korsningspunkter krävs speciella
skyddsåtgärder så som att förlägga kabelförbanden i rör, vilket
bekostas av kommunen.
När nya ledningar så som el-, vatten, avlopp-, eller teleledningar med
mera ska förläggas i närheten av 130 kV kablarna ska ett detaljerat
samråd ske med E.ON i god tid innan projektstart, vilket bör framgå i
genomförandebeskrivningen.
Det krävs bevakning av arbete vid markarbete närmare än 5 meter från
aktuella markkablar, vilket bekostas av exploatören. Innan markarbete
påbörjas måste kablarnas exakta lägen säkerställas. Kabelvisning
beställs kostnadsfritt i fält via vår kundsupport 0771-22 24 24, se även
vår hemsida: www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-ochdjur/grava-nara-ledning.html
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För arbete i närheten av starkströmsanläggningar gäller särskilda
bestämmelser och både Elsäkerhetsverket starkströmsföreskrifter och
Arbetsmiljöverkets föreskrifter måste iakttas. Därför måste, i god tid
innan arbete i närheten av strömförande kablar, kontakt tas med Jonas
Jonsson, ONE Nordic AB, tfn 070-315 05 79 för utväxling av
Elsäkerhetsanvisningar (ESA).
Planområdet är komplicerat och svårt att bedöma påverkan utifrån det
underlag som E.ON har fått ta del av. För att E.ON ska kunna godkänna
planen innan antagande krävs vidare dialog med kommunen i form av
ett ledningssamordningsmöte.
Kommentar
Yttrandet föranleder inga ändringar av planhandlingar.
Ledningssamordningsmöte har genomförts den 29 juni 2021.
Markförläggning av 130-kV elkablar har bekostats av Science Village
Scandinavias och har kommit till stånd för att området ska kunna
exploateras med gator och byggnader. Kablarna är förlagda inom
planerade gatuområden. Det har överenskommits tidigt att ovanpå
kablarna kommer gång- och cykelbana att anläggas som asfalteras.
Kablarnas läge styr detaljplanens läge för gatuområdet, körfält och
trädalléer.
Yttrande i granskning (aktbilaga 73)
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar
i ovan rubricerat ärende och har följande synpunkter.
E.ON vill göra en revidering av tidigare yttrande gällande att ingen
hårdgjord yta får anläggas över kabelstråket. E.ON är medvetna om att
en gång- och cykelväg kommer att anordnas över vår markkabel och
ser inga hinder i detta under förutsättning att man tar hänsyn till de
föreskrifter och restriktioner som vi tidigare påtalade om i vårt
samrådsyttrande.
Men då regionnätskabeln är en samhällsviktig kabel så hemställer E.ON
om att markkabeln ritas in i planens grundkarta och under
”Grundkartans beteckningar” exempelvis kan benämnas ---E--(Elledning).
Under förutsättning att man tar hänsyn till ovan samt tidigare yttrande
så har E.ON inget ytterligare att erinran över planförslaget.
Kommentar
Yttrandet föranleder ingen åtgärd enligt yttrandet men dessa ledningar
har tagits bort ur detaljplanens grundkarta av säkerhetsskäl för att
kunskap om ledningars lägen inte ska spridas till allmänheten.
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Organisationer och föreningar
Föreningen gamla Lund
Yttrande i samråd (aktbilaga 45)
Beträffande själva detaljplaneområdet har Föreningen Gamlas Lund
inget att erinra.
Ett vetenskapligt besökscentrum, Science Center; och kontor föreslås
nära spårvägshållplatsen ESS, och i till dessa anläggs en mindre park,
som ingår i ett sammanhängande grönstråk. Besökscentrumet föreslås
som en rektangulär byggnadskropp med en inre cirkulär grön gård,
som kan nås utifrån genom en öppen portal. Byggnaden med
angränsande park är tänkt som ett centrum för Science Village och har
även nära koppling till den historiska miljön kring Odarslövs mölla, som
liksom tillhörande gård kommer att bevaras.
Föreningen Gamla Lund har inget att invända emot förslaget, och ser
det som ett bidrag till att skapa en attraktiv stads miljö i området, vilket
också bidrar till att ge Odarslövs mölla med kringområde en ökad
uppmärksamhet som kulturarv. Det är av betydelse, att möllan, som
ligger utanför planområdet, även i framtiden ges direkt visuellt
sammanhang med det öppna landskapet på andra sidan
Odarslövsvägen.
Jämfört med illustrationslanen i Ramprogrammet för Science Village
2013 har parken och kvartersindelningen kring Science Center
reviderats, vilket gett utformningen av besökscentrumet nya
möjligheter. Revideringen inom själva detaljplaneområdet ger
möjlighet till en god stadsmiljö. Detaljplaneförslaget och kartan "Sociala
stråk" antyder också revideringar utanför själva planområdet, där den
ganska regelbundna kvartersstrukturen i Ramprogrammet ersatts med
mer oregelbundna, friliggande byggnadskroppar och kvarteret närmast
öster om besökscentrumet ersatts med ett parkeringshus. Sydost om
besökscentrum ersätts ett kvarter av en rutmarkerad yta benämnd
Space. Sammantaget antyder detta mindre bearbetad stadsstruktur
med mer upplösta stadsrum. Risken finns att stadsdelen mer får
karaktär av traditionellt verksamhetsområde, där de enskilda
byggnadernas arkitektur blir helt avgörande för helhetsintrycket. Det
vore av värde i detaljplaneprogrammet med ett besked om mycket som
lagts fast kring hur hela stadsdelen tänkes utbyggd på sikt jämfört med
ramprogrammets illustrationer.
Kommentar
Yttrandet föranleder ingen åtgärd.
Planprogrammets intentioner vad gäller gatustruktur och
kvartersstruktur efterlevs och utvecklas. Parkeringshuset och övriga
byggrätter kring spårvagnshållplatsen ingår i den första detaljplanen
som vunnit laga kraft inom Science Village. Ytan som benämns Space är
ett kvarter med en planerad ganska hög byggnad som har fått namnet
”Space” efter det vinnande förslaget i en arkitekttävling.
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Övriga
Lunds universitet
Yttrande i samråd (aktbilaga 46)
Lunds universitet har givits möjligheter att lämna yttrande gällande
Detaljplan för del av Östra Torn 27: 13 i Lund, samrådshandling. Lunds
universitets synpunkter har sammanfattats nedan.
Lunds universitet ser positivt på den planerade byggnationen av det
vetenskapliga besökscentret Science Center, vars syfte är att sprida
kunskap och nyfikenhet om forskning och vetenskap och att stärka
Lunds roll som kunskapsstad i ett internationellt perspektiv.
En kommentar, föranledd av de resonemang kring risker och säkerhet
som finns i planbeskrivningen och den riskanalys som omnämns under
Övriga handlingar, är att det är viktigt för Lunds universitet att kunna
etablera verksamhet som hanterar farliga ämnen i Science Village. Den
riskanalys som hänvisas till i planbeskrivningen, "Riskanalys för
Science Center, Brandskyddslaget, 2020-05-29", baseras främst på de
risker som befintliga anläggningar samt det planerade Nanolab och
transporter till detta medför. I riskanalysen står på sidan 11:
"Stadsdelen Brunnshög är under utveckling och i planområdets närhet
pågår därför ett flertal bygg och planprojekt. Merparten av pågående
plan- och byggprojekt innebär inte att några nya riskkällor tillförs
området. Inom Science Village där lokaler för forskning planeras kommer
det finnas verksamheter som hanterar brandfarlig vara. I området
planeras också Nanolab som kommer att hantera betydande mängder
brandfarlig vara och giftiga ämnen. Verksamheten kommer att påverka
risknivån i närområdet samt utmed de lokala transportvägar som nyttjas
for leverans av kemikalier. "
Lunds universitet planerar för en framtida etablering i Science Village
för fler verksamheter än Nanolab, i dagsläget diskuteras en omfattning
som motsvarar hela fysiska institutionen samt mindre delar av kemiska
institutionen, den exakta omfattningen av etableringen är inte helt
klarlagd och kan komma att förändras. Lunds universitetsverksamheter
som etableras inom Science Village kan innebära hantering av farliga
ämnen som inte enbart utgörs av brandfarlig vara. Det är av stor vikt
för universitetet att området både möjliggör detta och att planeringen
medger etablering av sådana verksamheter utan att starkt
kostnadsdrivande krav ställs på de framtida byggnadernas utformning.
I planbeskrivningen finns på sidan 21 en bild som visar sociala stråk
inom Science Village. Bilden är framtagen av SVS AB, och har en
idémässig karaktär. Lunds universitet vill framhålla att illustrationen
bör ses som en idémässig skiss, hur de framtida stråken förläggs och
byggrätter utformas bör utarbetas i samråd med Lunds universitet så
att en för universitetet ändamålsenlig struktur möjliggörs inom
området.
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På plankartan anges att "Luftintag för ventilation ska placeras på tak
eller mot gård och ha nödstopp. " l planhandlingama omnämns
begreppen obebyggd gård, förgårdsmark och innergård. Vilket av
områdena "gård" som avses i meningen om ventilation bör förtydligas.
Övriga synpunkter är frågan om ett fastslående av Pikogatans
sträckning i detaljplanen låser områdets utformning i ett tidigt skede
och därmed begränsar möjlig kvartersbildning och utformning av
universitetets framtida etablering. Frågan om att undersöka
förutsättningar för ett kulvertsystem som möjliggör transporter av
gaser och annan media både inom området och med koppling till MAX
IV och ESS, har också lyfts.
Kommentar
Yttrandet medför att planbestämmelser förtydligats.
Beskrivningen har kompletterats med informationen att fler
verksamheter med laboratorier som hanterar farliga ämnen kan
etableras i Science Centers omgivningar. Riskanalysens slutsatser har
reviderats. Universitetets framtida verksamheter förväntas hantera
mindre mängder och säkert förpackade kemikalier och brandfarliga
varor. Pronano är inte aktuellt längre. Det betyder att farligt gods inte
blir ett problem på Pikogatan även om avfarten byggs.
Idémässig illustration av sociala stråk har förtydligats i
planbeskrivningen.
Yttrande i granskning (aktbilaga 79)
Lunds universitet har givits möjligheter att lämna yttrande gällande del
av Östra Torn 27:13 i Lund, granskningshandling. Lunds universitet
avger följande yttrande.
Lunds universitet ser positivt på den planerade byggnationen av det
vetenskapliga besökscentret Science Center, vars syfte är att sprida
kunskap och nyfikenhet om forskning och vetenskap och att stärka
Lunds roll som kunskapsstad i ett internationellt perspektiv.
De resonemang som förs kring risker och säkerhet i planbeskrivningen
bygger på den riskanalys som omnämns under Övriga handlingar. Inför
granskningshandlingsskedet har riskanalysen reviderats och Lund
Nanolab tagits bort som identifierad riskkälla. Nanolab förutsätts nu
endast hantera mindre mängder och säkert förpackade kemikalier och
brandfarliga varor. För Lunds universitet är det oklart varför Nanolab
inte längre ses som en identifierad riskkälla. Den planerade
verksamheten i Lund Nanolab har inte förändrats sedan detaljplanen
för anläggningen togs fram, verksamhetens behov av
kemikalietransporter finns fortsatt och en del av dessa behöver gå med
tankbil. Att ProNanos verksamhet inte etableras på Science Village
innebär i stort inte någon förändring av vilka ämnen som hanteras eller
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hur de transporteras, det som kan påverkas är frekvensen av
transporterna. Till exempel kommer vissa gaser med tankbil, det
planeras för reservkraftaggregat vilket kräver dieseltransporter, samt
att det sker tömning av tankar med kemiskt avfall via tankbil. När det
gäller styckegods som ska levereras sker det sannolikt med fordon som
har full last även om det bara är en mindre andel som ska till Lunds
universitets anläggning. Som Lunds universitet påpekade i det tidigare
yttrandet över samrådshandlingen är det viktigt för Lunds universitet
att kunna etablera verksamhet som hanterar farliga ämnen i Science
Village. Lunds universitet planerar för en framtida etablering i Science
Village för fler verksamheter än Nanolab, i dagsläget diskuteras en
omfattning som motsvarar hela fysiska institutionen samt stora delar
av kemiska institutionen, den exakta omfattningen av etableringen är
inte helt klarlagd och kan komma att förändras. Lunds universitets
verksamheter som etableras inom Science Village kan innebära
hantering av farliga ämnen som inte enbart utgörs av brandfarlig vara.
Det är av stor vikt för universitetet att området både möjliggör detta
och att planeringen medger etablering av sådana verksamheter utan att
starkt kostnadsdrivande krav ställs på de framtida byggnadernas
utformning. Det är också viktigt för Lunds universitet att området som
helhet medger etablering av verksamheter som kan innebära hantering
av farliga ämnen, så att utbyte och samverkan mellan akademi och
näringsliv kan ske. Även om ProNano inte bedöms realiseras, så kan
andra verksamheter som innebär kemikalieanvändning av större
mängd än den Lunds universitet hanterar komma att vara aktuella för
etablering i området.
MAX IV är en vibrationskänslig verksamhet vilken kan påverkas av
olika arbetsmoment under byggskedet, till exempel pålning eller
spontning. Dessutom kan byggtrafik till och från byggarbetsplatsen
(och eventuella tillfälliga vägbulor som anläggs i samband med den) ge
upphov till störningar. Lunds universitet skulle därför gärna se att
förslag till vibrationsövervakning under entreprenadtiden tas fram och
riskbedömning gällande olika vibrationsalstrande arbetsmoment sker
innan man börjar bygga samt att tidsplanering av särskilt störande
arbetsmoment görs så att de sker när MAX IVs anläggning inte är i drift
(till exempel under sommaruppehåll).
De verksamheter som nu planeras i anslutning till ESS och MAX IV,
exempelvis konferensanläggningar och labb, kan komma att samla en
internationell forskarelit som skulle kunna utgöra en attraktiv måltavla
för terrorister. Åtgärder för att öka säkerheten i dessa anläggningar, bör
finnas med i planeringen.
Lunds universitet ser positivt på att det genomförts en fördjupad
utredning för hela Science Village angående översvämnings- och

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
2022-03-02

32 (38)
PÄ 21/2019

skyfallshantering som även inbegriper 1O0-årsregn och att
höjdsättning och dimensionering av dagvattennät uppdaterats.
Kommentar
Yttrandet medför att planbeskrivningen kompletterats angående farligt
gods transporter och vibrationsövervakning under entreprenadtiden av
vibrationsalstrande arbetsmoment med hänsyn till MAX IV.
Planbestämmelsen m har också kompletterats med placering av luftintag
för ventilation på taket, dvs bort från Pikogatan.
Åtgärder för att öka säkerheten i forskningsanläggningarna är inte en
fråga för detaljplaner.

European Spallation Source ERIC
Yttrande i samråd (aktbilaga 41)
ESS har följande synpunkter.
Beslutet att placera och genomföra ESS-projektet i Lund har till stor del
tillkommit utifrån forskningsanläggningens utmärkta placering i
Kunskapsstråket, närheten till MAX IV och förutsättningarna i Lund
som kunskapsstad. Lunds kommun har tillsammans med Region Skåne
och Lunds universitet genom sitt stöd åt projektet starkt bidragit till
beslutet att lokalisera ESS till Lund och Brunnshögsområdet.
Uppbyggnadsfasen av ESS-projektet närmar sig nu sitt slut och de
följande driftsättnings- och driftsfaserna förutsätter också ett fortsatt
starkt stöd från dessa offentliga aktörer. Främst gäller detta att nu
omgående kunna få till stånd en snabb utveckling av den planerade och
för ESS utveckling nödvändiga infrastruktursupporten inom Science
Village.
ESS ser därför generellt med stor tillfredsställelse på att det för ESS
framtida verksamhet och utveckling så viktiga Science Centerprojektet
som det beskrivs i detaljplaneförslaget nu ser ut att komma till
utförande. ESS tillstyrker därför i huvudsak det som redovisas i
förslaget avseende syfte, utförande etc. men vill också lämna några
kommentarer och frågor till det vidare arbetet. Särskilt kräver den
föreslagna dagvattenhanteringen fortsatt studium och, enligt ESS och
det berörda dikningsföretaget Odarslöv-Puggängarnas uppfattning, en
omarbetning.
Natura 2000-området och dikningsföretaget Odarslöv-Puggängarna av
år 1945.
På sidan 11 i planbeskrivningen står under rubriken att dagvattnet från
planområdet ska fördröjas och renas så att förhållandena förblir
oförändrade. Dagvattenfrågan berörs sedan vidare i planbeskrivningen
men inte närmare med avseende på hanteringen under byggtiden.
För ESS gäller enligt miljödomen mycket strikta och detaljerade
bestämmelser både för tiden i drift som för byggskedet. "Under
byggskedet får ingen bortledning av vatten ske till dikningsföretaget

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
2022-03-02

33 (38)
PÄ 21/2019

Odarslöv-Puggängarna av år 1945. Under driftskedet får sådan
bortledning ske endast under förutsättning att vattnet leds genom ett
särskilt reningssystem bestående av integrerade diken och sänkor eller
liknande innan det når fördröjningsmagasinet." Syftet med
restriktionerna under byggtiden är huvudsakligen att helt eliminera
risken för transport av suspenderat material vidare till recipienten,
Natura 2000-området, under tiden det förekommer markarbeten inom
den aktuella delen av ESS-fastigheten.
Överenskommelse har träffats mellan dikningsföretaget och kommunen
avseende villkoren för påkopplingen av SVS-området och
Kunskapsparken i oktober 2019. Frågan om risken för spridning av
suspenderat material i samband med markarbetena i ledningar och
recipient diskuterades då ingående. Under de omfattande
markarbetena med utjämningsmagasinen inom Kunskapsparken
uppmärksammade dikningsföretaget kommunen på vissa brister som
resulterade i en överenskommelse mellan kommunen och
dikningsföretaget, tecknat i juni 2020.
ESS har bland annat i samarbete med dikningsföretaget engagerat sig
starkt i frågan och över tid satsat miljonbelopp för att säkerställa att
recipienten inte kan påverkas av markarbetena på ESS-fastigheten. För
att säkerställa att detta viktiga arbete inte varit förgäves och det goda
resultatet inte eventuellt äventyras ser ESS det som nödvändigt att
frågan om hanteringen av dagvattnet under byggtiden belyses bättre
och regleras på lämpligt sätt. Detta gäller naturligtvis då både för det nu
aktuella planområdet men också inom för exploatering kommande
delar av SVS-området som avses avvattnas till dikningsföretaget.
Markanvändning, bebyggelse och stadsbild, Bilparkering
Under rubrikerna på sidan 23 i planbeskrivningen redovisas hur
frågorna planeras att lösas i framtiden. Besökarnas bilar ska parkeras i
det parkeringshus som planeras på den intilliggande tomten. Då övrigt
behov och ekonomiskt underlag för detta parkeringshus tillkommer
efter hand och planarbetet ännu inte påbörjats är frågan hur
parkeringsfrågorna löses i mellantiden. Parkeringshustomten ligger ju i
omedelbar närhet till ESS parkeringsytor. Dessa är dimensionerade
enligt norm och endast för ESS behov. Frågorna om när
parkeringshuset kommer att byggas, om den framtida
parkeringshustomten under mellantiden kommer att användas som
markparkering för Science Centerverksamheten och hur man sedan i så
fall planerar att lösa parkeringsfrågorna under tiden som
parkeringshuset uppförs är naturligtvis av intresse för ESS.
Parkering för bussar
Under rubriken på sidan 24 i planbeskrivningen nämns frågan. ESS
bedömning är att frågan om var bussarna skall vara uppställda under
tiden för besöket bör ges en samlad lösning för hela forskningsområdet,
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från MAX IV till ESS, och helst i närheten av de publika verksamheterna
inom SVS.
Teknisk försörjning, Dagvatten samt Skyfall och översvämning
Under rubriken redovisas den planerade dagvattenhanteringen
översiktligt. Enligt ESS och dikningsföretaget Odarslöv-Puggängarnas
uppfattning så är det dock ett antal frågor som måste utredas och
specificeras bättre, viss omarbetning av förslaget kommer då
förmodligen också att krävas. Framför allt är det vår uppfattning att
bräddning till det allmänna gatunätet, spårområdet och intilliggande
fastigheter är olämpligt och att det inte kan betraktas som en godtagbar
dagvattenhantering.
Det anges på sidan 25 att dagvattenmagasinet dimensionerats maximalt
för ett 30-årsregn. Måttet är ett för oss hittills okänt begrepp som alltså
bör specificeras. ESS har använt de troligen mera etablerade begreppen
10-års- respektive 100-årsregn. I fortvarighet är ESS
fördröjningssystem dimensionerade för 100-årsregn och under
byggtiden, på grund av att dikningsföretaget Odarslöv-Puggängarna då
inte får användas, 10-årsregn. Exakt hur respektive måttenhet räknas
också för de av ESS använda storheterna är inte helt entydiga så ett
förtydligande är nödvändigt.
Det finns ännu ingen officiell SMHl-mätstation på Brunnshög. De
officiella värdena för Lund kommer från en station belägen i sydöstra
Lund med marknivå långt under Brunnshögs. Ett rimligt antagande är
att det på grund av detta skulle regna mer på Brunnshög än vad som
framgår av den officiella statistiken. ESS har under sin tid på Brunnshög
hela tiden företagit egna nederbördsmätningar. Exaktheten på
mätningarna kan kanske på grund av vald utrustning etc. i viss mån
ifrågasättas, men tendensen är klar att våra antaganden var riktiga. Det
går dock inte bara att stirra sig blind på statistiken. Dels medför
klimatförändringarna förmodligen i framtiden större regnmängder
totalt men fram för allt kraftigare regnskurar. Efter en period med
dagligt regn och välfyllda magasin kan de kraftiga skurar vi redan nu
upplevt på Brunnshög med uppemot 60 mm under ett par timmar
erfarenhetsmässigt ställa till stora problem med översvämningar och
höga flöden. Dimensioneringen av magasinen är därför en mycket viktig
framtids- och miljöfråga som bör belysas bättre i planförslaget och i
vissa delar omprövas.
Det konstateras i planbeskrivningen att systemet dimensionerats så att
en viss marköversvämning kommer att ske i Partikelgatan. Flödet är
sedan tänkt att gå vidare längs Partikelgatan österut, över
Odarslövsvägen till Kunskapsparken och slutligen till dikningsföretaget.
Med de erfarenheter ESS och dikningsföretaget Odarslöv-Puggängarna
har av situationen på plats bedöms det förslaget inte vara realistiskt
och inte heller ur allmän synpunkt acceptabelt. Veterligen accepteras
normalt aldrig att markavvattning av tomtmark sker genom utflöde till
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allmän platsmark, gata. Inte heller det omvända, det vill säga att gatan
avvattnas på intilliggande tomtmark. Båda fallen kan bli verklighet
enligt förslaget.
In- och utfarterna till ESS verksamheter, Campus och
parkeringsområden är lokaliserade till Partikelgatan. Körbanorna på inoch utfarterna har på sedvanligt sätt i samråd med kommunen
anpassats i nivå till höjdsättningen på gatumarken. ESS-marken i det
aktuella området, inklusive de hårdgjorda ytorna för bland annat
parkering avvattnas alltså från fastighetsgränsen invid Partikelgatan till
fördröjningsmagasin inom ESS-fastigheten. I fördröjningsmagasinen
inom ESS-området finns i enlighet med miljödomen mätutrustning för
vattenkvalitet och reglerutrustning för anpassning av flöde samt
avstängningsventil för att kunna stoppa utflöde av kontaminerat vatten,
tex brandsläckningsvatten. Den i detaljplanebeskrivningen föreslagna
översvämningen av Partikelgatan kan resultera i att dagvattnet från
Science Centerfastigheten via Partikelgatan tillåts flöda in på ESSfastigheten och föras vidare till ESS fördröjningsmagasin. Magasinen är
inte dimensionerade för detta och en sådan händelse kan också komma
att påverka mätningarna och ESS möjlighet att följa miljödomens krav.
Partikelgatan planeras i framtiden anpassas och bli mycket hårdare
trafikerad då den ansluts till E22 och blir infart till hela
forskningsområdet, norra Brunnshög och i viss mån Östra Odarslöv. Det
verkar även av det skälet inte lämpligt att använda gatan som
översvämningsmagasin. Odarslövsvägen kommer också att påverkas,
riktigt hur är dock svårt att bedöma. Exakt hur vattnet sedan ska leta
sig vidare är svårt att förutse men innan det kan hamna i
Kunskapsparken lär det i så fall först kanske behöva passera det
område som enligt översiktsplanen också ska hårdgöras och bebyggas.
Att redan från start dimensionera dagvattenhanteringen inom
planområdet till att medge översvämning ut på allmän mark,
intilliggande fastigheter och vidare på okänt sätt mot ett fjärran mål kan
inte anses acceptabelt. Klimatförändringarna kan dessutom kanske
komma att medföra att det planerade förfarandet inte bara kommer till
användning i undantagsfall utan blir mera normalt förkommande. ESS
och dikningsföretaget anser alltså att det föreslagna förfarandet inte är
acceptabelt och att frågan bör utredas vidare och planförslaget
omarbetas i denna del.
Konsekvenser, Vattenkvalitet
Här står: "Miljökvalitetsnormerna för recipienten kommer inte att
påverkas av planförslaget. Dagvattnet från planområdet kan få
förbättrad kvalitet tack vare att vatten ska fördröjas i planområdet och
ledas till Kunskapsparken, där det fördröjs och renas innan det når
recipienten."
Detta gäller då inte vid bräddning, men frågan om hur dagvattnet sköts
under byggtiden behöver som nämnes ovan också belysas. ESS och
dikningsföretaget är angelägna om att fastighetens dagvatten under
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mark- och byggnadsarbetena på Science Centerfastigheten renas innan
det släpps vidare till dikningsföretaget.
Kommentar
Yttrandet medför att planbeskrivningen kompletterats med
förtydliganden angående dagvattenhantering under byggtiden på sidan
29 och angående uppställningsplats för bussar på sidan 26.
Förtydligande angående 10-årsregn och 30-årsregn har gjorts på sidan
27.
Skyfallshantering innebär ofta bräddning och i många fall ut på allmän
plats när ledningssystem och magasin är fulla. Science Village är med och
betalar dagvattenanläggningarna i Kunskapsparken, där även skyfall kan
hanteras. Planbeskrivningen har kompletterats på sidan 38; Avrinning in
till ESS längs med Partikelgatan får inte ske, förslagsvis kontrolleras
avrinningen med kantsten längs med Partikelgatan samt med vägbulor
vid infart mot ESS. Nordöst om aktuellt planområde ska avrinning till
Partikelgatan säkerställas vid framtida planarbete.

Polisen
Yttrande i granskning (aktbilaga 74)
Polisregion Syd har ingen erinran.
Kommentar
Yttrandet föranleder ingen åtgärd.

SAMLAD BEDÖMNING
Den samlade bedömningen är att föreslagen användning är lämplig för
att ett Science Center stödjer forskningsanläggningarna, sannolikheten
för en olycka som påverkar planområdet är extremt låg samt att
byggnaden kan användas för säker inrymning utöver att vara en
destination för kunskapsspridning. Risknivåerna för farligt gods har
minskat för att antalet stora transporter beräknats bli färre.
I Regeringsbeslut 20180809 N2017/00629/SPN framgår att SSMs
bedömning 2018 var att det kan inträffa händelser på ESS som
motiverar att brådskande skyddsåtgärder för allmänheten vidtas.
Samtidigt bedömde SSM att dessa händelser inte kan leda till allvarliga
förutsägbara effekter utanför anläggningen. Kommunen deltar aktivt i
den pågående beredskapsplaneringen som hanterar ESS verksamhet
men den hanteras inte inom Plan- och bygglagens lagrum.
Jordbruksmarken har redan tagits ur produktion, grävts om av
arkeologiska undersökningar och väntar på exploatering. Länsstyrelsen
har i sitt granskningsyttrande av fördjupning av översiktsplanen för
Brunnshög godkänt att jordbruksmark tas i anspråk för stadsdelen i
anslutning till forskningsanläggningarna. Genomförande av
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planförslaget innebär att stråket för rekreation utvecklas samt att
möjligheterna till fördröjning av dagvatten säkerställs.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att avvägningarna inte kan leda till
olägenhet enligt vad som avses i 2 kap. 9 § PBL vid genomförandet av
planen. Dessutom bedöms 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 har inte gjorts några väsentliga ändringar i avvägningen mellan
allmänna och enskilda intressen efter granskning.
Efter samrådet hade utbildningslokaler för vuxna lagts till i
bestämmelsen om markanvändning. Utredningar angående dagvatten
och skyfall gjordes som innefattar hela Science Village-området.
Riskutredningen reviderades eftersom riskerna sänkts när
produktionsanläggningen ProNano inte längre är aktuell.
Beskrivningen av markföroreningar, översvämning och beslutet om
beredskapszonen kring ESS utvecklades. Samordningsmöte med
ledningsägarna genomfördes.
Följande justeringar har gjorts efter granskningen.
Plankarta:
- Grundkartans ledningar har tagits bort.
- Användningsbestämmelsen har förtydligats genom att förenklas till
” Vetenskapligt besökscentrum och Centrumverksamhet med
forskningsinriktning”.
- Prickmark har preciserats med ”…kraga ut upp till 2,5 m…”
- Planbestämmelsen m har lats till. ”Luftintag för ventilation ska
placeras på tak och förses med nödstopp. Huvudentréer och lokaler
ska utformas för in- och utrymning från Mesongatan och även minst
en entré från gården.
- En informationsruta har införts. ”Planområdet ligger inom
beredskapszon för ESS och inom hörhåll för VMA (Viktigt
Meddelande till Allmänheten). Det ska bli möjligt att söka skydd
genom att gå inomhus i Science Centret.
Planbeskrivning:
- Tre övriga handlingar har lagts till
- Förtydligande angående busslinjer, va-frågor, ledningar, förorenad
mark och vibrationer
- Utförligare beskrivning angående Strålningsrisk ESS under avsnittet
Förutsättningar.
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Beskrivning av användningsbestämmelser, egenskapsbestämmelser
och skyddsbestämmelser har justerats utifrån ändringarna i
plankartan.
Resultatet av ledningssamordningen redovisas med planer och
sektioner som visar alla ledningsslag som ges plats inom
planområdet.
Utförligare beskrivning angående Strålningsrisk ESS under avsnittet
Planförslag
Genomförandebeskrivningen har kompletterats angående
gatukostnadsersättning, exploatörens andel av kostnader för allmän
plats, skydd för ledningar nära byggnad, brandvattenförsörjning och
fiberleverantörs ansvar.
Konsekvenser angående ledningar och farligt gods
Utförligare beskrivning angående Strålningsrisk ESS under avsnittet
Konsekvenser
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