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

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

Vill du komma i kontakt med oss?
Astrid Avenberg Rosell
Planhandläggare
Förnamn Efternamn
Oleplanchef/Planchef
Kasimir
Bitr
Titel
Planchef
Planavdelningen, Stadsbyggnadskontoret i Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Illustration på framsidan: COBE
Bilder och illustrationer tillhör stadsbyggnadskontoret om inte annat anges.
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Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnationen av ett vetenskapligt
besökscentrum, Science Center, som innehåller centrumverksamhet med
forskningsinriktning. Planen innehåller också en park med dagvattenfördröjning
och en huvudgata, Pikogatan. Anläggningen förväntas bli en viktig målpunkt och
ska ligga centralt i Science Village, nära till Rydbergs torg och inom synhåll från
spårvagnshållplatsen ESS. Det ska vara en unik och ikonisk byggnad som bidrar
till att sprida kunskap och nyfikenhet om forskning och vetenskap och samtidigt
stärka Lunds roll som kunskapsstad i ett internationellt perspektiv.
Planområdet består av oexploaterad mark som tidigare varit jordbruksmark, ägs
av Science Village Scandinavia AB (SVS). De kommer själva att utveckla projektet, bygga byggnaden för Science Center och fortsatt äga fastigheten. SVS har
inlett ett samarbete med Lunds universitet om hur verksamheten ska bedrivas.
Genomförande av planförslaget innebär att ett viktigt besöksmål etableras på
Brunnshög. Det nya centret kommer att vara ett pedagogiskt fönster för
allmänheten in mot ESS och MAX IV samt kommer att förklara teknologierna och
forskningen i de båda anläggningarna.
Verksamheten kommer inte att behöva tillstånd enligt miljöbalken.
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 finns inga starka motstående intressen utan planen gör lämplig
markanvändning möjlig. Ett Science Center stödjer forskningsanläggningarna
och det vetenskapliga besökscentret är ett allmänt intresse. 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.
En vetenskaplig besöksanläggning är dessutom lämpligt för att de människor
som vistas i byggnaden och kring byggnaden under anläggningens öppettider
kan ges skydd genom att stanna inomhus eller gå inomhus vid en osannolik men
eventuell olycka på ESS. Planområdet ligger inom ESS beredskapszon.
Sannolikheten för en olycka inom ESS som påverkar planområdet är enligt SSM:s
godkända beräkningar extremt låg. Även sannolikheten för en olycka med farligt
gods på Pikogatan är mycket låg, men kan eventuellt innebära begränsad
påverkan på planområdet. Planförslaget innehåller skyddsbestämmelser för att
hantera risker.
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Planområdets area: ca 1,3 ha
BTA offentlig service (besöksanläggning, vetenskapligt center och
centrumverksamhet med forskningsinriktning): 6 000-9 000 m2
Kvartersmark: 5 430 m2
Allmän plats gata: 5 460 m2
Park med dagvattenfördröjning: 1 860 m2
Volym dagvattenfördröjning: 600 m3 på allmän plats + 200 m3 på kvartersmark
Antal bilparkeringsplatser: 34 (vardagar) - 100 (helgdagar)
Antal cykelplatser: 70-100 cykelplatser

Inledning
Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnationen av ett vetenskapligt
besökscentrum, Science Center, som innehåller centrumverksamhet med
forskningsinriktning, samt anläggandet av en park med dagvattenfördröjning
och en huvudgata, Pikogatan.
Science Center blir en viktig målpunkt och ska synas tydligt från
spårvagnshållplatsen ESS och Rydbergs torg. Parken är en del av grönstråket
mellan Kunskapsparken och Vindarnas park. Dagvattenfördröjningen är en
förutsättning för att ledningssystemet ska fungera nedströms planområdet.
Pikogatan kommer att bli länken mellan Nanogatan och Partikelgatan.

Planförfarande
Detaljplanen är av intresse för allmänheten. Standardförfarandet kan tillämpas
eftersom detaljplanen är förenlig med fördjupningen av översiktsplanen för
Brunnshög och länsstyrelsens granskningsyttrande. Planen antas inte medföra
en betydande miljöpåverkan. Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen
SFS 2010:900.

Planhandlingar
-

Plankarta med bestämmelser och illustration
Planbeskrivning

Övriga handlingar
- Undersökning om betydande miljöpåverkan
- Barnchecklista
- Översiktlig geoteknisk undersökning, Geoexperten RS AB, 2013-09-23.
- Östra Torn 27:13 En neolitisk rituell plats vid Science Village, Rapport
2015:111, Arkeologisk undersökning 2014
- Parkeringsberäkning för Science Center, Sweco, 2018-06-12
- Dagvatten- och skyfall Rapport, Tyréns, 2021-05-10
- Riskanalys för Science Center, Brandskyddslaget, rev 2021-07-08
- Underlag till placering i beredskapskategori för ESS och beredskapsplaneringen kring anläggningen, SSM2018-1037-4, 2018-04-23
6 (49)

ANTAGANDEHANDLING
PÄ 21/2019
-

Fastställande av beredskapszon ESS, KS 2018/1008 med bilagd karta
beredskapszon ESS, KSau 2019-04-23
Kommunal plan för räddningsinsats, RSyd 2019-002279, 2021-10-25.

Orienteringskarta: ur Science Village Scandinavias illustrationsplan.
Detaljplanens byggrätt och planområdet markerat med rött. Gällande detaljplaner, blå linjer. Mark
för framtida exploatering som saknar detaljplan är markerad med grå respektive gröna fält.

Läge
Planområdet omfattar del av fastigheten Östra Torn 27:13 och är belägen inom
Science Village mellan MAX IV och ESS.
Areal
Planområdets yta uppgår till ca 1,3 ha.
Markägoförhållande
Fastigheten inom planområdet är privatägd, av Science Village Scandinavia AB.
Initiativtagare till planen och ärendegång
Begäran om planläggning inkom 2019-10-28 från fastighetsägaren och
byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade om planuppdrag.
Medverkande i planarbetet
Astrid Avenberg Rosell, planarkitekt, stadsbyggnadskontoret
Ole Kasimir, planchef, stadsbyggnadskontoret
Viktor Edensand, trafikplanerare, stadsbyggnadskontoret
Nina Lindegaard, landskapsarkitekt, tekniska förvaltningen
Cornelia Wallner, VA-ingenjör, VA SYD
Exploateringsingenjör Susanna Ideberg, Science Village Scandinavia AB, har
deltagit i planarbetet med arkitekt Simon Sjökvist, COBE, och landskapsarkitekt
Jonas Jiborn, EDGE, till hjälp.
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Tidigare kommunala ställningstaganden
Planuppdrag
Byggnadsnämndens arbetsutskott fattade beslut om planläggning 2019-11-28.

Översiktsplanering
Enligt ÖP 2018 och FÖP Brunnshög ska Science Village-området byggas ut inom
ett 20-årsperspektiv och användas för forskning och utveckling, ett område där
synergieffekter från forskningsanläggningar kan utvecklas.
Fördjupningen av översiktsplanen visar också att utbyggnaden primärt kommer
att ske kring de tre prioriterade spårvagnshållplatserna.

Formell plankarta FÖP Brunnshög, tidshorisont 2030, antagen av KF 2013-12-19.
Utbyggnaden under de närmaste 20 åren kommer primärt att ske inom 300meterszonerna kring de tre prioriterade spårvagnshållplatserna.

Ramprogram för Science Village
Byggnadsnämnden beslutade 2013-10-17 att Ramprogram för Science Village
Scandinavia i Lund, Lunds kommun, upprättat 2013-04-05, reviderat 2013-1004, ska ligga till grund för arbetet med plan- och lovärenden inom området.
Enligt ramprogrammet ska planområdet användas för service och centrumverksamhet och utgöra stadsdelen Science Villages absoluta centrum. Det ska
vara en mötesplats med publika funktioner för allmänheten, alla i stadsdelen
och forskare på MAX IV och ESS.
8 (49)

ANTAGANDEHANDLING
PÄ 21/2019

Illustrationsplan ur Ramprogram för del av Östra Torn 27:13 m fl, reviderad
2013-10-04.

Gällande detaljplaner
Området är inte tidigare detaljplanlagt.
Gällande detaljplaner för ESS (P49), för Science Village etapp 1 (P160) och för
Nano (P229) gränsar till planområdet. Gällande detaljplaner för Odarslövsvägen
(P101), för spårvägen (P91) och för Kunskapsparken (P171) ligger i
närområdet.

Planmosaik P229 och P160 samt aktuellt planområde (röd streckad linje).
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Förutsättningar
Markanvändning, bebyggelse och landskapsbild
Planområdet omfattar del av fastigheten Östra Torn 27:13 och utgör en central
del av fastigheten. Planområdet ligger norr om spårvagnshållplats ESS. Den
närmsta befintliga bostadsbyggnaden ligger inom Östra Torn 29:32.
Östra Torn 27:13 består idag av före detta åkermark som ligger i träda.
Markytan faller i grova drag från nivåer som högst kring + 80 meter över kartans
nollplan i västra delen till som lägst ca + 76 meter över nollplanet i öster. I den
västra delen av planområdet finns en svacka i terrängen.

Ortofoto från 2017 med kvartersgränser inritade enligt gällande detaljplaner (svart) och aktuell
plan (röd).

Historik
Arkeologiska fynd visar att området har odlats sedan yngre stenåldern och
lämningar fanns av bostäder och gravar från yngre stenåldern 5800 år sedan och
från yngre bronsåldern ca 2000 – 3000 år sedan. Planområdet har varit brukad
åker fram till för några år sedan.

Arkeologi
Arkeologiska utgrävningar har genomförts. Slutundersökning, har utförts under
2014 och rapport kom under 2015. Området är slutundersökt och hela
planområdet får exploateras.
Resultaten av arkeologiska undersökningar visar att det finns spår av boplatser
och eventuellt aktivitetsytor med koppling till vatten samt eventuellt
gravmonument inom planområdet. I samband med framtagandet av tidigare
detaljplaner har området undersökts och arkeologisk undersökning av området
är slutförd. Förundersökning utfördes av Riksantikvarieämbetet UV Syd 2013
och slutundersökning hösten 2014.
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Påträffas ändå fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa
omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas (i enlighet med 2 kap 10 §
kulturmiljölagen).

Natur
Riksintresse för naturvård
Planområdet ligger cirka 200 meter ifrån riksintresse för naturvård (3 kap 6§
MB) - N86: Hardeberga-Södra Sandby-Dalby-Krankesjöområdet.
Riksintresseområdet sträcker sig från Odarslövsvägen i väster till strax öster om
Krankesjön i öster, en sträcka på ca 15 km. Det omfattar bl.a. områdena
Kungsmarken, Maskängen, Sularpskärret, Fågelsångsdalen och Sularpsbäcken.
Natura 2000
Genomförande av planförslaget berör indirekt Natura 2000-området i
Kungsmarken genom dagvattenavrinningen. Dagvatten från planområdet ska
fördröjas och renas så att förhållandena förblir oförändrade.
Grönprogram
I Grönprogram för Lunds kommun anges att gröna stråk inom
Brunnshögsområdet bör utvecklas för att koppla samman Vindarnas park med
Kunskapsparken och Nobelparken. Vidare anges att Kungsmarken är viktigt för
närrekreation i Lund.

Grönstruktur och offentliga rum
Topografi och vegetation

Vindarnas parks utbredning inom Science Village. På den totalt 6,2 hektar stora ytan är drygt
30 000 träd och buskar från hela världen planterade, arbetena utfördes under 2014 och 2015.
Utformningen har sin bas i sydsvenska lövträd med internationella inslag. Planområdet är
markerat med rött.

11 (49)

ANTAGANDEHANDLING
PÄ 21/2019
Planområdet ligger mellan Möllegårdens uppvuxna trädgård med
spårvagnshållplatsens nyplanterade träd och Vindarnas park som är på stark
tillväxt. Det är plant med en svag svacka i mitten.
Vindarnas Park väster om Science Village planterades 2014 och 2015 för att
dämpa de bistra vindarna på en av Lunds högst belägna platser. Möllegårdens
trädgård är betydligt äldre och består av gräsmattor och sparade träd och
buskar.

Trafik och gator
Trafik - Tredjedelsmålet
Lunds kommun har satt upp ett planeringsmål för stadsdelen Brunnshög där
högst en tredjedel av alla resor till och från området får ske med bil. Målet anses
idag vara ett mycket ambitiöst mål. Planen ska därför ge exceptionellt goda
förutsättningar för hållbart resande.
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 (ca 170 meter)
erbjuds även god turtäthet med regionbuss.
Längs spårväg Lund C–ESS finns cykelbanor med god framkomlighet och en gen
väg in till centrala delarna av Lund samt till de största arbetsplatserna i
kommunen. Hyrcykelsystemet kan komma att ha en station vid
spårvagnshållplatsen.
Planområdet har relativt god koppling till E22 och god biltillgänglighet. För att
nå tredjedelsmålet krävs därför att den fysiska strukturen inom planområdet
gynnar gång och cykling med goda lösningar både i stort och i detalj. Ett stort
ansvar vilar på fastighetsägaren att på alla sätt uppmuntra till hållbart resande.
Gatunät
Planområdet avgränsas av gator som är under utbyggnad, Nanogatan i väster,
Partikelgatan i öster samt Mesongatan längs den södra kanten av planområdet.
Dessa gator blir kopplade till Odarslövsvägen. Odarslövsvägen är idag av
landsvägskaraktär med en trafikmängd på ca 3900 fordon/dygn i ett snitt norr
om Solbjersvägen.
Kollektivtrafik
Spårvägen är nybyggd och trafikeringen startade 2020-12-13.
Odarslövsvägen trafikeras av regionbusslinje 108 (Gårdstånga – Odarslöv –
Lund) med hållplatser vid MAX IV.

Teknisk försörjning
Vatten och spillvatten
Planområdet ligger inom VA SYDs verksamhetsområde för vatten, spillvatten
och dagvatten.
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Dagvatten och spillvatten håller på att byggas fram till planområdet.
Spillvattensystemet beräknas vara helt utbyggt 2023, då första huset inom
angränsande planområde ska vara färdigt.
Dagvatten
Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram Dagvattenplan för
Lunds kommun, antagen av kommunfullmäktige 2018-03-22.
Ramprogram för Science Village, 2013-10-04, beskriver
dagvattenhanteringen. ”För att kompensera bortfallet av infiltrationsytor
kommer krav på grönytefaktor och fördröjning av dagvatten att ställas på
allmän platsmark och kvartersmark.” ”Området ska gestaltas på ett sätt som
möjliggör lokal, småskalig fördröjning och i viss mån infiltration.”
Planområdet ingår i huvudavrinningsområdet Kävlingeån. Enligt
dagvattenplanen är Kävlingeån mindre känslig för ökad vattenföring, men
känslig för närsalter samt mycket känslig för föroreningar. Enligt
Vattenmyndighetens beslut om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för
ytvatten har Kävlingeån otillfredsställande ekologisk status med kravet att
uppnå god ekologisk status 2027. Den kemiska ytvattenstatusen (exklusive
kvicksilver) är bedömd som god.
Höjdsättningen för Science Village utgår från de befintliga höjderna på
Odarslövsvägen, 130-kilovoltsledningens läge under mark, spårvägens läge,
projekterade höjder på Nanogatan och Partikelgatans förlängning samt
befintliga markhöjder i Vindarnas park. Övriga styrande parametrar är lutningar
för gator och dagvattenstråk så att spårväg eller byggnader inte översvämmas
vid kraftiga regn.
I ramprogram för Science Village beskrivs att dagvattnet bör så långt som
möjligt fördröjas lokalt. Där förutsättningar finns för att leda ut regnvatten från
tak-, väg- och parkeringsytor över gräsytor eller andra genomsläppliga ytor där
vattnet ges möjlighet att infiltrera (sjunka genom jordlagren) bör detta göras.
Det är en förutsättning för denna detaljplan att Kunskapsparkens dammar
fördröjer dagvatten från planområdet. Ledningar finns lagda under spårväg och
Odarslövsvägen till Kunskapsparkens öppna diken och våtmark.
Kunskapsparken som ska vara klar under 2021. Efter våtmarken leds vattnet till
dikningsföretaget Odarslöv-Puggängarna av år 1945.
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Planområde

Översikt över hur dagvatten ska hanteras inom Brunnshög, ur FÖP Brunnshög.
Markens beskaffenhet
En översiktlig geoteknisk undersökning är gjord. Den omfattar hela Östra Torn
27:13 och Östra Odarslöv 13:4.
Undersökningen beskriver planområdet och att det innehåller mineraljordar;
baltisk lermorän och undre lerig nordostmorän samt sandavlagringar
däremellan. Fastheten i den ytliga lermoränen är beroende av vatteninnehållet
och kan variera under året, sandlagren har låg till medelhög relativ fasthet och
den underliggande nordostmoränen är fast till mycket fast.
Grundvatten förekommer i de övre jordlagren, i de intermoräna
sandavlagningarna samt i det underliggande skifferberget. Inom planområdet
finns sandlager inom 1-4 meters djup.
Det finns ett parti med organisk jord inom planområdet. Grundläggning av
byggnaden där den är placerad kan troligen utföras på konventionellt sätt.
Aktuella dimensioneringsparametrar bestäms vid detaljundersökningar för
varje enskilt objekt. Preliminärt kan laster av storleksordningen 0,1 – 9,3 MPa
påföras den övre lösare jorden till 0,5-1,5 m djup. Matjorden ska utskiftas under
byggnader. Källare kan utformas med konventionell dränering utan risk för
omgivningspåverkan. Sedvanlig dränering med kapillärbrytande skikt och
dräneringsledningar ska utföras. Fuktskyddande åtgärder är viktiga beroende
på lermoränens starkt fukthållande förmåga och höga kapillära stighöjd.
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Markarbeten bör utföras under ”torr” väderlek och skyddas mot nederbörd.
Uppfyllnad utförs lämpligen under april till september och skyddas mot
nederbörd.

Organisk jord

Kartbild ur geoteknisk undersökning över områdets topografi och undersökningspunkter.
Plangränsen är markerad (röd). Partier med organisk jord ligger inom planområdet.

Övriga ledningar
Hänsyn måste tas till befintliga ledningar vid planering och utförande av arbeten
i dess närhet. Fjärrvärme finns i Odarslövsvägen samt i Partikelgatan och dess
förlängning norrut. E.ON har markförlagda elledningar, 130 kV
regionnätskablar, inom planområdet. Inom området finns även lågtempledningar.
Renhållning
Sophämtning sker idag vid Möllegården.

Hälsa och säkerhet
Risker - Farligt gods
E22 är en rekommenderad väg för transporter av farligt gods och om en
motorvägsavfart byggs vid Science Village kan farligt gods komma att
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transporteras genom planområdet. En särskild riskutredning har gjorts
angående farligt gods och närheten till verksamheter i omgivningarna.
Med anledning av möjliga riskkällor i anslutning till planområdet har en
riskanalys genomförts. Riskanalysen har reviderats inför granskning.
I närområdet finns ett antal riskkällor, bland annat forskningsanläggningarna
Max IV och ESS samt E22 som är klassad som en primär transportled för farligt
gods. Dessutom planeras verksamheter inom Science Village som kommer att
hantera kemikalier i varierande mängd, exempelvis forskningslaboratorier.
Transporter av dessa kommer att ske på lokalgator i området.
Syftet med riskanalysen är att undersöka lämpligheten med aktuellt planförslag
genom att utvärdera vilka risker som människor inom det studerade området
kan komma att utsättas för samt i förekommande fall föreslå hur risker ska
hanteras så att en acceptabel säkerhet uppnås.
En inventering av riskkällor inom närområdet har genomförts. Denna visar att
det huvudsakligen är lokala transporter med farligt gods på intilliggande vägar
som kan påverka risknivån inom planområdet. Transporterna rör dock
huvudsakligen förpackningar (styckegods) vilket vid en olycka sannolikt medför
betydligt mindre skadeområden än vid olycka med exempelvis en tankbil.
Tankbilstransporter kommer att vara sällsynta. Transporterna till lokala
verksamheter i den sydvästra delen av området kommer sannolikt att köra
utmed planområdet på Pikogatan om en ny trafikplats görs vid E22. Om en ny
trafikplats inte görs kommer transporterna inte passera det aktuella
planområdet.
Sannolikheten för olycka är mycket låg, men en olycka med farligt gods i höjd
med planområdet kan innebära viss, om än begränsad, påverkan mot
planområdet. Åtgärder bör därför vidtas för att minska eventuell påverkan från
en olycka.
Utredningen ger förslag på åtgärder för att minimera påverkan från
identifierade riskkällor, se under rubriken Planförslag – Risk – Farligt Gods.
Åtgärder som är kopplade till transporter med farligt gods på Pikogatan är
endast aktuella om den nya trafikplatsen vid E22 blir av.
Planområdet ligger inom ESS beredskapszon vilket i sig innebär ett behov av
åtgärder.
Risker – Strålningsrisk ESS
Beredskapsplanering
Beredskapszonens reglering och beredskapsplaneringen är oberoende av
detaljplanen eftersom den regleras i annan lagstiftning. Räddningstjänsten har
ansvar för åtgärder inom zonen och vid en eventuell olycka utlöses larmsignal.
Rutiner upprättas för hur ett VMA (viktigt meddelande till allmänheten) kopplat
till ESS ska hanteras.
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Strålsäkerhetsmyndigheten har gjort utredningar och fattat beslut om
beredskapszonen (SSM2018-1037). Underlag finns samlat i rapporten ”Underlag
för beredskapsplanering för ESS, SSM rapport 2018:22”. Rutin upprättas av ESS
och Räddningstjänsten för hur ett VMA (viktigt meddelande till allmänheten)
kopplat till ESS ska hanteras. Larmet ska ha högtalare med ett VMA som
uppmanar människor att gå inomhus. Larmet ska styras av ESS och/eller
Räddningstjänsten. Beredskapszonens rutiner kan inte regleras i detaljplan.

Beredskapszon kring ESS enligt Strålsäkerhetsmyndigheten. Läge för aktuellt planområde
rödmarkerat.

Beredskapsplaneringen har pågått i flera år sedan beslutet om beredskapszonen
fattades, involverat Lunds kommun, Räddningstjänsten Syd, ESS,
Strålsäkerhetsmyndigheten m fl och den ska vara klar när ESS startar sin
verksamhet.
Beredskapszonen
En beredskapszon för ESS finns för att Strålsäkerhetsmyndigheten beslutat att
att verksamheten vid ESS ska placeras i beredskapskategori 2. Verksamheten
kontrolleras av Strålsäkerhetsmyndigheten. ESS har sökt och fått beslutade
tillstånd enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och gällande
lagstiftning.
Strålsäkerhetsmyndighetens utredningsrapport Underlag till placering i
beredskapskategori för ESS och beredskapsplaneringen kring anläggningen, 201804-23, Diarienr: SSM2018-1037, Dokumentnr: SSM2018-1037-4 sammanfattar
riskerna. SSM har bedömt att det kan inträffa händelser på ESS som motiverar
att brådskande skyddsåtgärder för allmänheten vidtas. Samtidigt bedömer SSM
att dessa händelser inte kan leda till allvarliga hälsoeffekter utanför
anläggningen.
Det finns beslut och utredningar som ligger bakom beredskapsplaneringen, t.ex.
det beslut kommunen fattat om beredskapszonen Fastställande av
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beredskapszon ESS, KSau 2019-04-23, SSMs rapport samt Räddningstjänsten
Syds dokument Kommunal plan för räddningsinsats. Här hittar du kommunalplan-for-raddningsinsats-211025.pdf (rsyd.se). Kommunal plan för
räddningsinsats revideras med jämna mellanrum så att den alltid är aktuell.
Scenario för eventuella olyckor på ESS ingår i tillståndsprövningen och har
beräknats. Det värsta möjliga scenariot kan enligt beräkningar vara en olycka i
ESS:s målstation med utsläpp av dammpartiklar med joniserande strålning.
Vid ett utsläpp så är det framförallt problematiskt att andas in partiklar från
utsläppet och det är därför viktigt att komma inomhus. Om man andas in
partiklarna så får man inte akuta strålskador men man får en förhöjd risk för
cancer och förhöjd risk för psykisk ohälsa pga oro. Det är de första 2 timmarna
som är kritiska på grund av det snabba förloppet. Signalen viktigt meddelande
kommer att ljuda i form av en tyfonsignal (tuta) och ett VMA (Viktigt
Meddelande till Allmänheten). Information till allmänheten kommer att gå ut via
sms, tv, radio.
VMA aktiveras av ESS eller av RSyd. Budskapet i VMA är att människor
uppmanas att skyndsamt gå inomhus eller stanna kvar inomhus troligen i ett par
timmar efter meddelandets början. Hur länge inrymning är aktuellt beror på
händelsens omfattning. Bedömning kommer att göras genom att tolka resultat
från mätutrustningen i området. Vägspärrar kommer eventuellt att sättas upp av
polisen för att begränsa trafik in i området. Avspärrningen hävs när det kan
bekräftas att strålnivåerna är så låga att marken kan användas normalt igen.
Observera att det kan gå att utrymma människor från området innan själva
avspärrningarna hävs.
Ur ett riskperspektiv ger inomhusvistelse ett tillräckligt bra skydd även i de
dimensionerande scenariot, som kan sägas vara värsta möjliga scenario. Målet
med planeringen är att begränsa exponeringen till under en viss nivå som
definieras av internationella överenskommelser. Därför är det snabb inrymning
som är det primära målet med varningssystemet.
Det viktigaste är att människor snabbt kommer inomhus. Ett utvändigt larm
med VMA-tutor bör vara tillräckligt enligt SSM.
Följande kan kontrolleras i bygglov/bygganmälan:
• Placering av entréer (logisk placering i förhållande till markanvändning där
det är troligt att personer kan uppehålla sig, t.ex. torg).
• Ingångarnas bredd ska vara tillräcklig (baseras på personantal och då får
man uppskatta hur många personer som förväntas vara på t.ex. torget eller
inom synhåll från byggnaden).
• Tydlig, inbjudande entré för att folk ska söka sig dit.
• Säkerställa tillräckliga ytor inomhus, t.ex. tillräckligt stora foajélokaler etc.
• Ventilation ska kunna stängas manuellt.
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Dessutom skulle det vara bra om verksamheten installerar ett system för talat
meddelande + koppling till radio P4 (info VMA) och att nödstopp för
ventilationen placeras på en bemannad plats. RSyd kan stötta
bygglovshandläggarna i dialogen med de sökande för att kraven i
beredskapszonen ska uppfyllas så bra som möjligt.
Verksamheternas rutiner vid ett larm
Verksamheter inom beredskapszonen, t ex Science Center, kan ha rutiner att
placera personal vid ingångarna, styra var personer ska ta vägen när de kommer
in i byggnaden, aktivera ett meddelande som informerar om att personerna ska
stanna kvar inomhus till ny information kommer, sätta på radion i foajén.
Eftersom området ska inrymmas vid en händelse på ESS så ställer det krav på
verksamhetens rutiner. Detta kan följas upp med tillsyn enligt Lag (2003:778)
om skydd mot olyckor (LSO).
RSYD:s rutiner vid ett larm
Räddningstjänsten Syd har tagit fram en kommunal plan för räddningsinsats, se
ovan. Där framgår det vilken plan räddningstjänsten har för att hantera
händelser vid ESS.
Elektriska och magnetiska fält
Detta planområde ligger på behörigt avstånd från mottagningsstationen för el,
ställverken vid ESS. Planområdets norra kant ligger 100 meter från ställverken
som byggs in i byggnader. Elektriska och magnetiska fält från regional
kraftledning, 130 kV, har minskats tack vare att den är markförlagd istället för
en luftledning. Elkablarna är förlagda i gatan som ingår i planområdet.
Buller
Planområdet ligger i ett utsatt läge med trafikbuller från E22. Buller från
byggarbetsplatser i Science Village kan också påverka planområdet.
Luft
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. Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom
planområdet.
Markradon
I den översiktliga geotekniska undersökningen har markradonstrålning mätts.
Värdena varierar mellan 13,3 och 53,2 kBq/m3 vilket ligger inom intervallet för
normalriskmark och i undre delen av intervallet för högriskmark.
(Normalriskmark 10-50 kBq/m3 och högriskmark >50 kBq/m3.)
Förorenad mark
Det finns inga indikationer på att några markföroreningar som överstiger KM
enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden skulle förekomma på platsen
enligt de markundersökningar som gjorts.
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Vibrationer
MAX IV är en vibrationskänslig verksamhet. Vibrationsövervakning under
entreprenadtiden bör liksom riskbedömning gällande olika vibrationsalstrande
arbetsmoment ske innan man börjar bygga samt att tidsplanering av särskilt
störande arbetsmoment så att de sker när MAX IVs anläggning inte är i drift.
Detta regleras dock inte i detaljplan.
Översvämning och skyfall
Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram Översvämningsplan för
Lunds kommun, antagen av kommunfullmäktige 2018-03-22.
Karteringen visar att planområdets topografi har en svacka i terrängen som blir
vattenfylld vid kraftiga regn.

0.1 - 0.3 m - Besvärande framkomlighet
0.3 - 0.5 m - ej möjligt att ta sig fram med motorfordon. Risk för stor skada
> 0.5 m - Stora materiella skador, risk för hälsa och liv

Översvämningskartering, planområdet markerat på flygbild 2019 Maxvattendjup 100-årsregn.

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.
Genomförande av planförslaget innebär ny exploatering med verksamheter som
inte behöver tillstånd enligt miljöbalken. Genomförande av planförslaget
innebär att ett stråk för rekreation utvecklas samt att möjligheterna till
fördröjning av dagvatten säkerställs. Planområdet berör inte naturreservat och
Natura-2000-område. Planområdet ligger inom beredskapszon för ESS.
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Planförslag
Övergripande karaktär och disposition

Illustration: COBE

Planområdet omfattar en rektangulär byggrätt för en besöksanläggning och
centrumverksamhet med forskningsinriktning – ett Science Center. Dessutom
ingår huvudgatan Pikogatan norr om byggnaden, en park för
dagvattenfördröjning och rekreation i väster samt plats för nätstation i öster.
-

Kvartersmark för vetenskapligt besökscentrum och centrumverksamhet
med forskningsinriktning
Kvartersmark för nätstation
Allmän plats för gata
Allmän plats för park med dagvattenfördröjning

Tävlingsförslaget innehåller en stor ikonisk byggnad med stomme och fasader i trä. Byggnaden har
stora glasytor i bottenvåningen mot den runda gården och mot gatorna. Illustration: COBE

Science Village Scandinavia AB utlyste en arkitekttävling för ett Science Center.
Planförslaget utgår från det vinnande förslaget som är ritat av arkitektkontoret
COBE i Köpenhamn.
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Illustration av planområdet

Markanvändning, bebyggelse och stadsbild
Markanvändningen regleras med R1 Vetenskapligt besökscentrum och C1
Centrumverksamhet med forskningsinriktning (PBL 4 kap 5§ 1st 3p) .
Anläggningen förväntas bli en viktig målpunkt och komma att ligga centralt i
Science Village, nära till Rydbergs torg och inom synhåll från
spårvagnshållplatsen ESS.
Användningen vetenskapligt besökscentrum med forskningsinriktning ska
tillämpas för området. Även komplement till verksamheten ingår i
användningen.
Användningen preciseras till centrumverksamhet med forskningsinriktning
och ska tillämpas för områden för kombinationer av handel, service (café,
restaurang) tillfällig vistelse, kontor och annan jämförlig verksamhet som ligger
centralt eller på annat sätt ska vara lätta att nå, samt ska stödja det
vetenskapligliga forskningscentret och forskningsverksamheterna i området.
Även komplement till verksamheten centrum ingår i användningen.
Det ska vara en unik och ikonisk byggnad, sprida kunskap och nyfikenhet om
forskning och vetenskap och samtidigt stärka Lunds roll som kunskapsstad i ett
internationellt perspektiv. Det ska vara en byggnad som både bildligt och
bokstavligt ger inblick i vetenskapsvärlden och som på ett inbjudande och
lekfullt sätt lockar till lärande för stora och små. Samtidigt ska byggnaden
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fungera som en aktiv och inbjudande mötesplats, inte bara för besökare till
själva Science Center utan även för de som bor, arbetar och vistas i stadsdelen
och regionen. Byggnadens publika delar ska ligga på bottenvåningen med
entréer och reception mot Mesongatan. Shop, café och auditorium samt
utställningsytor lokaliseras kring gården. Utställningsytorna ska ha inlastning åt
sydväst.
Entréers placering regleras med b - Huvudentréer ska vara vända mot
Mesongatan och Rybergs torg (PBL 4 kap 16 § p 1).
Byggnadens andra våning ska kunna innehålla utställningsytor men även
laboratorium , utbildningslokaler och kontorsrum.
Byggnaden är tänkt att ha en trädplanterad innergård som är öppen för
allmänheten och med stora fönster i bottenvåningen som gör att man kan se in i
byggnaden utifrån liksom att gården blir en del av upplevelsen inifrån. Gården
ska man kunna nå från Mesongatan. Den ska innehålla café, utställningar samt
en amfiteater som inbjuder till uteföreläsningar. Denna nedsänkta yta ska ta
hand om och fördröja fastighetens dagvatten.
Förgårdsmarken kring byggnaden regleras med en planbestämmelse (prickad
mark) - Byggnad får inte uppföras, men våning två och uppåt får kraga ut upp till
2,5 meter över prickad mark med fri höjd minst 4,5 meter över marken.
Byggnad får alltså inte uppföras längs fastighetens gränser i en zon på 2,5 meter
längs tre sidor och i en 6 meter bred zon längs den fjärde sidan. Detta för att
entréer ska vara skyddade från trafik och cykelparkering ska kunna få plats
utanför byggnaden. Den fjärde sidan ska kunna användas som lastningszon och
allmänna underjordiska ledningar (PBL 4 kap 11 § punkt 1).
Inlastningszonen som också ska vara tillgänglig för underjordiska ledningar är
smal och ledningarna kommer väldigt nära byggnaden. 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.
Markhöjder inom planområdet ska anpassas efter omgivande gata och till öppen
dagvattenfördröjning inom kvartersmark. (PBL 4 kap 10 §)
Körbar förbindelse får inte anordnas längs kvarterets långsida mot Pikogatan
utom i det västligaste hörnet (PBL 4 kap 9 §).
Byggnadens högsta byggnadshöjd regleras i plankartan till 21, 5 meter över
omgivande mark för att den ska harmoniera med omgivande bebyggelse.
Byggnaden ska bli tydlig utan att den blir mycket högre än parkeringshuset intill.
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Byggnaden ska inte dra ner vindar som kan missgynna lokalklimatet kring
byggnaden (PBL 4 kap 11 § punkt 1).
Det måste finnas obebyggd gård inom kvarteret. Dagvattenfördröjning, minst
200 m3, ska finnas inom fastigheten (PBL 4 kap 10 och 13 §).
Byggnadens utformning ska ta hänsyn till att luftintag för ventilation ska
placeras på tak och ha nödstopp. Det ska finnas dörrar för in- och utrymning
placerade bort från Pikogatan (PBL 4 kap 12 § och 14 § punkt 4-5).
Förgårdsmarken längs nordvästra fastighetsgränsen ska vara tillgänglig för
allmänna underjordiska ledningar och detta regleras i detaljplan med u –
Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Denna
placering av allmänna underjordiska ledningar gör att mark samutnyttjas inom
området (PBL 4 kap 6 §).
Exploateringstal för planområdet är ca 0,7-1,1, beroende på hur mycket
våningsyta som byggs inom byggrätten. Exploateringstalet är den totala
bruttoarean, exklusive garage, källare och förråd, inom föreslagen kvartersmark
samt halva omgivande, park och trafikförsörjande gata.

Grönstruktur och offentliga rum
Grönstråket mellan Kunskapsparken och Vindarnas Park följer byggnadens
sydvästra och nordvästra sidor. Gatuträden på Mesongatan och Pikogatan är
viktiga för att grönstråket ska bli tydligt. Parken, som blir en viktig del av
grönstråket, ges markanvändningen PARK (PBL 4 kap 5 § 1 st 2 p). Det blir en
anlagd park med gångar, sittplatser, träd och planteringar. Parken blir en nod i
det nät av sociala stråk som ska skapas mellan forskningsanläggningarna ESS och
MAX IV samt Kunskapsparken och framtida bebyggelse inom Råängen,
domkyrkans mark. Samtidigt ska parken fungera som ett ganska stort
dagvattenfördröjningsmagasin. Därför är mitten av parken nedsänkt och det ska
finnas inlopp och utlopp från dagvattenledningarna. De nedsänkta ytorna kan
översvämmas tillfälligt vi stora regnmängder men övrig tid användas som
vistelseytor.
Dagvattenfördröjning, minst 600 m3, ska finnas inom parken (PBL 4 kap 5 § 1 st
3 p) och gångväg ska finnas (PBL 4 kap 8 § 1 st 2 p).
ESS
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Parken ska utformas nedsänkt med träd, gräs, sittplatser och gångar. Den ska fungera som
dagvattenmagasin vid kraftiga regn men vara torr övrig tid. Illustration: Edge

Sociala stråk inom Science Village och hur de kan knyta samman Science Village med omgivande
verksamheter och områden. Idémässig illustration: Science Village Scandinavia.
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Illustration av eventuell gatustruktur och bebyggelse i Science Village.

Trafik och gator
Planområdet ska omfatta en ny huvudgata Pikogatan med användningsbestämmelsen GATA (PBL 4 kap 5 § 1 st 2 p). Gatan är förprojekterad till 21,0 m bredd
med alléer och separerade gång- och cykelbanor på ömse sidor. Från parken och
åt sydväst vidgas Pikogatan till 22,8 meter bred framme vid Nanogatan. Detta
för att i framtiden möjliggöra en större korsning med Nanogatan med en
eventuell cirkulationsplats.
Gatan ska gestaltas så att ledningsslagen får plats. För att inte gatuträd ska
komma i konflikt med underliggande ledningar förläggs gång- och cykelbanor
ovan 130-kilovoltsledningen. Gatan kan här gestaltas med gräs och buskar men
inte träd ovan dessa elledningar.
Gatunät, angöring och in-/utfarter
Planområdet ansluter till tidigare planlagda gator, Mesongatan, Partikelgatan
och Nanogatan. Angöring till Science Center ska i huvudsak ske på Mesongatan.
Här ska chartrade bussar, taxi och färdtjänst lämna och hämta besökare till
Science Center.
Inlastning av gods till Science Center ska ske på kvartersmark längs den
nordvästra kortsidan av byggnaden på en hårdgjord yta mellan byggnaden och
parken. För att undvika backningsrörelser ska infart ske från Mesongatan och
utfart till Pikogatan. Viss mindre inlastning till bland annat caféet kan ske i
parkeringsficka längs Pikogatan.
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Tillfart för enstaka servicefordon till nätstation mellan Science Center och
parkeringshuset österut får ske på gångväg och från Pikogatan.

Pikogatan, gatusektion åt nordost enligt förprojektering.

Befintliga 130kV-kablar ligger i norra cykelbanan (vänstra sidan i bilden ovan).

Mesongatan, gatusektion åt nordost enligt projektering

Kollektivtrafik
Spårvagnshållplatsen ESS kommer att ligga inom synhåll från huvudentréerna
och busshållplats på Odarslövsvägen ligger inom 170 meter i samma riktning.
Gång-, cykel- och motortrafik
Besökare ska kunna komma till Science Center till fots från kollektivtrafikens
hållplatser, med cykel, med chartrad buss och med bil.
Parkeringsnorm och parkering
Parkeringsutredningen utgår från att antalet besökare till Science Center blir
175 000 per år, baserat på antal invånare i Lunds kommun samt angränsande
kommuner och regioner. Besökarna antas bestå av allmänhet, skolor, företag och
föreningar. Cirka en tredjedel av besökarna antas bo i Lund med
grannkommuner. Antalet anställda antas vara 20 personer.
Huvuddelen av besökarna antas komma under lördag och söndag, cirka 700
besökare varje lördag respektive söndag. Resterande andel av besökarna
fördelas jämnt över veckans vardagar. Det innebär cirka 400 besökare per
vardag.
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Bilparkering
Parkeringsutredningen jämför med Malmö stads parkeringsnorm för kyrkor och
museum och utgår från 0,05 bilplatser per besökare eller 25 bilplatser per
1000 m2 för Science center med tillhörande café (restaurant). För kontor och
verkstad nyttjas parkeringstalet från Lunds p-norm 12 bilplatser per 1000 m2.
Om byggnaden enbart skulle innehålla kontor beräknas parkeringsbehovet på
vardagar vara 64 platser (12/1000 m2 enligt parkeringsnormen).
Bilar ska i första hand parkera i angränsande parkeringshus. Det finns möjlighet
till att samutnyttja platserna. Parkeringshuset är planerat att inrymma cirka 520
bilplatser.
Det beräknade bilplatsbehovet för Science Center antas vara som högst under
helgen, med ett behov av mellan 100 och 110 bilplatser (inkl. parkering för
rörelsehindrade). Det sammanvägda parkeringsbehovet för Science Center och
angränsande detaljplan Östra Torn 27:13 är som störst under vardagarna, då
parkeringsbehovet uppgår till cirka 380 platser, varav Science Center 34
bilplatser.

Cykelparkering
Det finns ingen definierad cykelparkeringsnorm för utställningslokal. Då antalet
besökare som anländer med bil respektive cykel antas vara i samma
storleksordning, anses 25 cykelplatser per 1000 m2 vara rimligt. Om byggnaden
enbart skulle innehålla kontor anger parkeringsnormen 20 cykelplatser per
1000 m2.
Behovet av cykelplatser kan tillgodoses vid Science Center. Cykelparkeringar bör
anläggas i nära anslutning till entréerna. Det bör finnas väderskyddade platser,
vilka kan ligga på något större avstånd från entréerna. Cykelparkeringarna ska
vara väl synliga för att tydliggöra möjligheten att färdas med cykel. Goda
fastlåsningsmöjligheter är viktigt.

Parkeringsberäkning
Parkeringsbehovet för varje lokalkategori har beräknats och redovisas nedan.
Hänsyn har tagits även till tredjedelsmålet för Brunnshög, som innebär att en
tredjedel av resorna ska göras med bil, kollektivtrafik respektive cykel/gång.
ANVÄNDNING

BILPLATSER

ANTAL BILPLATSER

CYKELPLATSER

Kontor
12/1000 m2
7
20/1000 kvm
Café
25/1000 m2
10
25/1000 kvm
Utst.lokal* 0,13/besökare 53-93
0,11/besökare
TOTALT
70-110 PLATSER
* Parkeringstalet för utställningslokal utgår från tredjedelsmålet.

ANTAL CYKELPLATSER

12
10
44-78
66-100 PLATSER

Parkering för personer med rörelsehinder
Enligt parkeringsnormen för Lund ska mellan två och tre procent av samtliga
bilplatser, vilket i detta fall motsvarar 2-4, anpassas för rörelsehindrade med
särskilt parkeringstillstånd. Gångavstånd till entréer får inte överstiga 25 meter.
Vilket medför att parkeringen inte endast kan tillgodoses inom parkeringshuset
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som ligger för långt ifrån entréerna till centret. Illustrationen visar två
parkeringsplatser för rörelsehindrade inom 25 meter från huvudentréerna.

Parkering för bussar
Ett stort antal besökare antas resa till Science Center med chartrad buss.
Möjlighet för bussangöring i nära anslutning till entrén är nödvändig. Efter att
resenärerna klivit av ska bussen parkeras på annan plats. Uppställningsplatsen
bör kunna samordnas med övriga verksamheter i Science Village.
Uppställningsplats för bussar kan eventuellt ha en samlad lösning för hela
forskningsområdet, från MAX IV till ESS. Under vardagar antas 20-30 procent av
besökarna resa med chartrad buss, huvuddelen skolklasser. Det ger ett
uppställningsbehov för två till tre bussar vilket kan tillgodoses på Mesongatan.

Teknisk försörjning
Pikogatan är förprojekterad med en sektion som har körbanor samt gång- och
cykelbanor under vilka ledningar kan förläggas.
Det har skett en ledningssamordning under detaljplanearbetet. Hänsyn har
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.

Principiell ledningskarta över hela Science Village efter ledningssamordning.

Kommunen har två huvudprinciper vid ledningsförläggning:
•

Vissa ledningsslag finns bara i vissa ledningsstråk men alla ledningsslag
ska kunna nå alla fastigheter.
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•

Serviser ska placeras i fastighetsgräns mot GATA, inte mot TORG eller
PARK.

En möjlig lösning för ledningsförläggning av alla planerade ledningsslag har
tagits fram för planområdet inom arbetet med ledningssamordning.
Två principsektioner visar att alla ledningsslag får plats inom Pikogatans
illustrerade gatusektion. Sektion i den västra delen av Pikogatan visar att hänsyn
tagits tilll 130kV-ledningen. Den östra sektionen visar att här ryms fler
ledningar, t ex lågtemp och fjärrkyla, eftersom 130-kV-ledningen inte finns i
denna del.

Sektion A-A som visar möjliga lägen för de olika ledningsslagen i Pikogatans västra del.
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Sektion B-B som visar möjliga lägen för de olika ledningsslagen i Pikogatans östra del.

Planförslaget innehåller ett 6,0 meter brett u-område på förgårdsmarken mot
parken för att VA-ledningar ska få plats.

u-område

Sektion med VA-ledningar inom u-området mellan parken och Science Center. Bredd 6,0 m.

Geoteknik, grundläggning
Matjord och annan organisk jord ska schaktas bort innan grundläggning.
Grundläggning av byggnaden kan troligen göras på konventionellt sätt men en
mer detaljerad geoteknisk undersökning ska göras inför byggnation.
El
Nya ledningar ska läggas i gatorna inom detaljplanen. En ny
nätstation ska placeras inom planområdets kvartersmark invid det
norra hörnet mellan Science Center och parkeringshuset. Nätstation
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regleras med E Teknisk anläggning, transformatorstation (PBL 4
kap 5 § 3 p).
Befintliga 130kV-kablar ligger i den planerade Pikogatans norra kant
under det som planeras bli cykelbana. Hänsyn ska tas till 130 kV
regionnätskablar, som placerats i Pikogatan, genom att det inom ett 7
meter brett område med markkablarna i centrum inte får förekomma
plantering av träd. Mindre buskar accepteras.
Energiförsörjning
Planområdet föreslås anslutas till fjärrvärmenätets lågtemperatursystem och
fjärrkyla som ansluter till detta planområde från Mesongatan. Lågtemp och
fjärrkyla bör kunna läggas i den del av Pikogatan som inte har 130kV-ledningen i
norra kanten. Fjärrkyla kan även läggas parallellt med lågtempererad fjärrvärme
i Mesongatan. ESS-anläggningens spillvärme kommer att kunna utnyttjas.
Regleringen med byggnadshöjd medger plats för solfångare/-celler på taken.
Vatten och spill
Planområdet kommer att ingå i VA SYD verksamhetsområde för vatten och
avlopp. VA-ledningar ska kunna förläggas i Pikogatan. Ledningsnät för vatten,
spillvatten och dagvatten fram till planområdet söderifrån är under utbyggnad
och beräknas vara helt utbyggt 2023, då första huset inom angränsande
planområde ska vara färdigt.
Dagvatten
En dagvattenutredning har gjorts och utvecklats till att även innefatta skyfall;
Dagvatten- och skyfall Rapport, Tyréns, 2021-05-10.
I denna utredning har beräkningar gjorts för dagvvatten, 10-årsregn och 30årsregn med 30 minuters varaktighet och klimatfaktor 1,25. Då sådana regn är
dimensionerande för ledningsnätet, till ledningshjässa respektive marknivå,
möjliggörs utvärdering av ledningsnätets funktion och identifiering av risker för
marköversvämningar.
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Ledningsnätsmodell dagvatten

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 Centerfastigheten med ett strypt flöde innan anslutning till Mesongatan . Planförslaget
har utvecklats efter omfattande dagvattenutredningar som dimensionerar
dagvattenfördröjningen både på kvartersmark och på allmän plats.
Dagens standard för dimensionering av ledningsnätet för 10-årsregn, innebär att
vatten stiger till ledningshjässan, och 30-årsregn, innebär vatten till marknivån.
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i parken

Figur ur dagvattenutredning
visar magasin och ledningsnät
med dimensioner (i meter) för
dagvattenledningarna. Blå pilar
visar riktning för flöden till och
från parkens magasin vid regn.
När regn avtar och det åter finns
kapacitet i ledningsnätet kan
magasinet tömmas via
anslutningsledningen (grön pil).

Inom kvartersmarken ska 200 m3 fördröjas innan dagvattnet släpps ut i
ledningar i Mesongatan. Vald magasinsvolym i parken, 600 m3, är tillräcklig för
att uppnå kravet att trycknivån i ledningar får stiga maximalt till markytan vid
30-årsregn. Vid 30-årsregn används magasinet i parken maximalt. Lågpunkten i
parken enligt gestaltningsförslag är +76.2.
En förträngning av ledningen, en så kallad strypning, behöver anordnas i
Mesongatan. Strypningen syftar till att inte skapa alltför höga trycknivåer i
Partikelgatan vid regn med återkomsttiden 1 år. Strypningen motsvarar en
ledningsdimension på 300 mm. Strypning anordnas förslagsvis med en s k
munkbrunn. Lösningen innebär att flödet tillåts öka när dämningsnivån når en
viss nivå. Detta är nödvändigt för att inte marköversvämningar ska ske längs
Pikogatan och vid parken.
Med framtagen modell har beräkningar gjorts för dimensionerande 10-årsregn
och 30-årsregn, klimatjusterade med faktor 1,25. Vid 10-årsregn stiger
trycknivån över ledningshjässa i stora delar av ledningsnätet. Vid ett 30-årsregn
kommer det att ske en viss marköversvämning i korsningen mellan Mesongatan
och Partikelgatan. Det flöde som avrinner på markytan via Partikelgatan och
Odarslövsvägen till Kunskapsparken har storleksbestämts och bedöms vara
måttligt och kommer inte heller att orsaka skador. Volymen beräknas vara totalt
50 m3 och vattendjup i gatan bedöms till ett par centimeter cm under den tid
utflödet från ledningsnätet är som störst. Avrinningen kommer att ske via
samma stråk som i översiktliga skyfallsanalyser markerats som viktigt för att
avleda skyfallsvatten från Science Village.
Den befintliga gården söder om Odarslövsvägen drabbas inte av översvämningar
till följd av avrinningen från Partikelgatan vid 30-årsregn.
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Markavrinning efter 30 min regn och 5 min ytterligare avrinning. Vatten som tryckts upp från
ledningsnätet kring korsningen mellan Partikelgatan och Mesongatan avrinner vidare söderut och
även österut efter rondell i Odarslövsvägen.

Marköversvämningar i Partikelgatan vid 30-årsregn är acceptabelt då
markavrinning är begränsad. Det kan accepteras att trycklinjer ställer sig högre
än till ledningshjässa vid 10-årsregn.
Från planområdet leds dagvatten vidare till Kunskapsparkens dammar för
ytterligare fördröjning. I dessa dammar kommer dagvattnet fördröjas så att inte
1,3 l/s ha överskrids mot dikningsföretaget Odarslöv – Puggängarna.
Dagvattensystemet i Kunskapsparken beräknas att vara klart under 2021 och
fungera även under byggtiden för aktuellt planområde.
Massbalans
Enligt beräkningar resulterar exploatering av området i ett överskott av massor
på ca 25 000 m3. Faktisk massbalans till följd av exploatering kan dock skilja sig
från denna uppskattning, då den kommer bero på bland annat projektering och
hur kvarteren bebyggs. Överskottsmassor kan med fördel användas till en
eventuell bullervall mot E22 eller i angränsande områden som planeras för
bebyggelse och som har ett underskott av massor, eventuellt Råängen t ex.
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Framtagen höjdsättning i Science Village. Höjdkurvor visas med 0,2 m intervall.

Tele och bredband
Tele och bredband ska försörjas från planerad station i centrala Brunnshög.
Renhållning
Avfallshantering ska finnas på kvartersmark. Hämtning ska ske på ett
trafiksäkert sätt och i första hand skötas från Mesongatan.
Utformning och samt framkomlighet för sophanteringsfordon ska ske i samråd
med Lunds renhållningsverk och redovisas i samband med bygglov.

Hälsa och säkerhet
Risker - Farligt gods
Med anledning av möjliga riskkällor i anslutning till planområdet har en
riskanalys genomförts. Riskanalysen har reviderats inför granskning.
Utredningen visar förslag på åtgärder för att minimera påverkan från
identifierade riskkällor. Åtgärder som är kopplade till transporter med farligt
gods på Pikogatan är endast aktuella om den nya trafikplatsen vid E22 blir av.
36 (49)

ANTAGANDEHANDLING
PÄ 21/2019
- Från samtliga utrymmen för vistelse inomhus ska det finnas åtminstone en
utrymningsväg som mynnar bort från Pikogatan. Detta för att möjliggöra
utrymning av byggnaderna vid händelse av en olycka på vägen.
Utredningen sammanfattar att om redovisade åtgärder vidtas är bedömningen
att risknivån inom området blir acceptabel och att föreslagen markanvändning
kan genomföras.
Planbestämmelse om entréer bort från Pikogatan föreslås och följande
planbestämmelse uppfyller detta.
b - Huvudentréer ska vara riktade mot Mesongatan och Rydbergs torg.
För att ta hänsyn både till farligt gods och olycka inom ESS föreslås följande
skyddsbestämmelse angående luftintag för ventilation och entréer och
foajélokaler. Nödstopp ska helst placeras på bemannad plats.
m – Luftintag för ventilation ska placeras på tak och förses med nödstopp.
Huvudentréer och foajélokaler ska utformas för in- och utrymning från
Mesongatan och även minst en entré från gården.
Risker – Strålningsrisker ESS
Lokaliseringen
Bakgrunden till placeringen av Science Centret är att det ska vara en del av
hjärtat i Science Village. Science Village ska finnas för att samhället ska ha nytta
av att två världsledande forskningsanläggningar lokaliserats till Lund. Science
Village ska vara en plats för olika länkar till universitetet och till allmänheten.
Science Centret är en viktig pedagogisk del som gör att besökare kan få
information på ett samlat och attraktivt sätt.
Eftersom hållbara transporter ska prioriteras för människors hälsa och säkerhet
och spårvägskalkylen innehåller besökare till Brunnshög och
forskningsanläggningarna är det viktigt att Science Center placeras inom synhåll
från Spårvagnshållplatsen.
Det är lämpligt att placera ett Science Center inom beredskapszonen för det ger
allmänheten som befinner sig på allmän plats inom beredskapszonen en allmänt
öppen och tydlig byggnad att gå in i (inrymma i). Byggnaden kommer att bli
tillräckligt stor med breda entrédörrar och foajé och utställningslokaler som
rymmer upp till 1000 människor (ca 5 m2 per person). Det är under Science
Centrets öppettider som flest månniskor kommer att befinna sig i området och
då kommer inrymning att fungera bra. Ventilationen ska kunna stängas av
manuellt vid ett larm. Många byggnader inom beredskapszonen kommer att
vara låsta laboratorier med det ska också förekomma universitetslokaler med
hörsalar, vandrarhem/hotell och parkeringshus. De andra byggnaderna är
mindre allmänt tillgängliga eller mindre tydligt trygga platser att vänta inom.
Besökare till Science Centret består till allra största delen av grupper som bokat
tid och har ledare med. Grupper av barn med lärare som även de bokat tid och
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därmed informerats om hur de ska förhålla sig till ett VMA kan också besöka
centret. Familjer och besökare i mindre grupper kommer att ha vuxna med som
kan styra att VMA hörsammas. Verksamheten inom Science Center har goda
möjligheter att informera tydligt och styra besökare vid en olycka då VMA
skickas ut i högtalare. Högtalare inom byggnaden och personal kan styra
besökarna att stanna inomhus.
En informationsruta finns på plankartan som upplyser:
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.
Skyddsbestämmelser
Reglering med detaljplan samt skydd mot störningar och krav på byggnadsverk
och allmänna platser styrs av PBL 4 kap 12 och 16 §§ och 8 kap. Stora
entrédörrar, avstängningsbar ventilation och tillräckligt stora allmänna ytor
inomhus ingår i bygglovsprövningen.
Hantering och rutiner styrs av annan lagstiftning än plan- och bygglagen men
markanvändningen bedöms vara utformad så att hanteringen av denna typ av
olycka kan underlättas.
Beredskapsplanering
Hanteringen av en olycka kräver beredskapsplanering så som fungerande
larmutrustning, rutiner på information till besökarnas gruppledare, rutiner för
hur verksamhetens personal ska agera vid larm samt andra samhällsaktörers
rutiner vid larm. Planering pågår och Lunds kommun har det övergripande
ansvaret att säkerställa att beredskapsplaneringen är på plats innan ESS tas i
drift. Denna hantering styrs av annan lagstiftning än plan och bygglagen.
Beredskapszonen
Lunds kommun har i samråd med Räddningstjänsten Syd fattat beslut om en
beredskapszon i enlighet med SSMs rekommendationer. Fastställande av
beredskapszon ESS, KS 2018/1008 med bilagd karta beredskapszon ESS, KSau
2019-04-23. Beredskapszonen motsvarar det område inom vilket
inomhusvistelse rekommenderas vid en radiologisk nödsituation som motsvarar
det dimensionerande scenariot fastställt av SSM. Beredskapszonen har
definierats av naturliga geografiska gränser som är lätta att identifiera och
kommunicera, både för allmänhet och räddningspersonal. Beredskapszonen har
även anpassats för att underlätta avspärrning.
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Karta beredskapszon ESS, bilaga till kommunens beslut om beredskapszon.

Buller
Det finns inte några riktvärden för utemiljön vid centrumverksamhet.
Översiktliga bullerberäkningar visar på ljudnivåer över 60 dBA ekvivalentnivå
och över 80 dBA maxnivå.
Markradon
Geokonstruktionerna ska utföras minst radonskyddade. Eftersom varierade
värden uppmätts i området rekommenderas att ytterligare mätningar utförs
innan byggnation.
Översvämning och skyfall
En fördjupad utredning angående översvämnings- och skyfallshantering har
utförts för hela Science Village, Dagvatten- och skyfall Rapport, Tyréns, 2021-0510. Den ger en principiell höjdsättning samt en uppdaterad modell av
dagvattenledningsnätet med 10-, 30- och 100-årsregn.
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Avrinning och översvämningar 45 min in i skyfallet.

Avrinningsstråk och maximala översvämningar kring Pikogatan.
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Framtagen höjdsättning i centrala Science Village, med planerade byggnader och
avrinningsprincip för byggnader och kvarter.

Höjdsättningen av kvarteren är sådan att den huvudsakliga avrinningen från
dessa sker enligt planerade principer. Höjdsättning har utgått från projekterade
gator, torg, park och dike.
Beräkningar har gjorts för skyfall, 100-årsregn. Pikogatan har i sin helhet
höjdsatts för att undvika ansamling av vatten i lågpunkter.
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.
Fortsättning av skyfallsstråken ska säkras i planeringen av Råängen och från
Partikelgatan till Kunskapsparken.
Plankartan föreslås innehålla planbestämmelser om föreskrivna markhöjder över
kartans nollplan samt dagvattenfördröjning, minst 600 m3 i parken och
dagvattenfördröjning, minst 200 m3 inom kvartersmark.
Räddning
Området är beläget inom normal insatstid. Brandposter kommer att byggas ut i
samband med att det kommunala va-nätet anläggs.
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Utrymning ska anordnas utan räddningstjänstens medverkan i de fall
räddningsfordon inte har tillgänglighet. Det innebär att trapphusen ska uppfylla
lägst klass TR2, alternativt att ytterligare en oberoende utrymningsväg ska
anordnas. Utrymningsfrågan behandlas i samband med bygglov och -anmälan.

Avvägning mellan motstående intressen
Det finns inga starka motstående intressen utan föreslagen markanvändning
bedöms vara lämplig.
Genomförande av planförslaget innebär att ett Science Center, ett viktigt
besöksmål etableras på Brunnshög. Ett Science Center stödjer
forskningsanläggningarna. 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 och godkänt att jordbruksmark tas i anspråk för stadsdelen i
anslutning till forskningsanläggningarna.
En avvägning har gjorts vid lokaliseringen av Science Center med hänsyn till
strålningsrisker. Verksamheten besöksanläggning med vetenskaplig inriktning
är lämplig inom beredskapszonen ESS eftersom sannolikheten för en olycka,
enligt av SSM:s godkända beräkningar, är extremt låg. SSM har bedömt att det
kan inträffa händelser på ESS som motiverar att brådskande skyddsåtgärder för
allmänheten vidtas. Samtidigt bedömer SSM att dessa händelser inte kan leda till
allvarliga hälsoeffekter utanför anläggningen.
Skulle en olycka inträffa kan människor nås av information snabbt. De
människor som vistas i byggnaden och kring byggnaden under anläggningens
öppettider kan ges tillräckligt skydd genom att stanna inomhus eller gå inomhus.
Beredskapszonen och beredskapsplaneringen regleras i annan lagstiftning än
plan- och bygglagen. Verksamhetens rutiner kan till exempel följas upp med
tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).
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Genomförande
Organisatoriska åtgärder
Marken ägs av Science Village Scandinavia AB (SVS). SVS kommer själva att
utveckla projektet, vara byggherre för Science Center och fortsatt äga
fastigheten. De har inlett ett samarbete med Lunds universitet om hur
verksamheten ska bedrivas.
Genomförandetid
Planen har en genomförandetid på 10 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
Ett exploateringsavtal ska tecknas mellan kommunen och SVS. Avtalet reglerar
att kostnader för allmän plats inom planområdet åläggs exploatören. Avtalet ska
vara undertecknat av SVS och antas av tekniska nämnden i samband med att
detaljplanen antas.

Tekniska och ekonomiska åtgärder
Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av allmänna
anläggningar
Finansiering av åtgärder på allmän plats sker med gatukostnadsersättning från
exploateringen. Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar
nyanläggs:
• huvudgatan Pikogatan, inklusive ombyggnad av anslutning till Partikelgatan,
med alléer och separata gång- och cykelbanor – exploatören ska finansiera sin
del (46,5%) enligt befintlig överenskommelse och kommunen ansvarar
• nybyggnad av Pikogatan med trädplanteringar – kommunen ansvarar och
bekostar
• nyanläggning av park väster om kvarteret – exploatören bekostar parken i sin
helhet och kommunen ansvarar
• utbyggnad av dagvattenfördröjning – VA SYD och kommunen ansvarar och
bekostar
• Ledningar inom u-område nära husvägg ska utföras med skydd för byggnaden
och ledningar ska skyddas under byggtiden - Avtalas med VA SYD och bekostas av
exploatör.
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• utbyggnad av VA-nät - VA SYD ansvarar – exploatören betalar
anslutningsavgifter enligt gällande taxa
• brandvattenförsörjning – brandvatten ordnas i samråd med VA SYD och
exploatören betalar egen brandvattenanläggning eller enligt gällande taxa
• lågtempererad fjärrvärme och energiförsörjningsledningar/nätstationer –
Kraftringen ansvarar och avtalar med exploatören
• tele- och bredbandskablar – Fiberleverantör ansvarar och avtalar med
exploatör
• eventuella flyttningar av ledningar och kablar ska bekostas av
exploatören/fastighetsägaren.

Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildning
Avstyckning från Östra Torn 27:13 för att bilda fastigheter kan ske. Mark som
utgörs av allmän plats föreslås tillföras den kommunägda fastigheten Östra Torn
27:2. Fastighetsreglering för detta behövs.

Rättigheter
Område utlagt för teknisk anläggning (E), transformatorstation, kan avstyckas
och bilda en egen fastighet. Alternativt kan ledningsrätt upplåtas.
Ledningsrätt för underjordiska ledningar kan upplåtas i allmän platsmark samt
inom u-område på kvartersmark.
Rätt att lägga ner underjordiska ledningar inom kvartersmark kan regleras med
avtalsservitut mellan parterna om de är överens.

Ansökan om fastighetsbildning, kostnader m.m.
Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos Lantmäterimyndigheten i
Lund att ansöka om fastighetsbildning, inrättande av gemensamhetsanläggning
eller upplåtelse av ledningsrätt. Med ansökan följer lantmäterikostnader samt
eventuell skyldighet att utge ersättning för mark eller utrymme för rättighet.
Lantmäterikostnader åläggs den som har nytta av respektive åtgärd vid
överenskommelse.
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Konsekvenser
Konsekvenser som följd av avvägningar mellan motstående intressen
Genomförande av planförslaget innebär att ett Science Center, ett viktigt
besöksmål etableras på Brunnshög. Det nya centret kommer att vara ett
pedagogiskt fönster in mot ESS och MAX IV och kommer att förklara
teknologierna och forskningen i de båda anläggningarna för allmänheten. Det är
ny exploatering på före detta åkermark, men är lämplig eftersom det är starkt
knutet till forskningsanläggningarna.
Verksamheten kommer inte att behöva tillstånd enligt miljöbalken. Om hänsyn
tas till framtida eventuella farligt godstransporter samt att larmsignal som styrs
av ESS finns och hörs i planområdet, bedöms att tillräcklig hänsyn har tagits till
identifierade risker.
Genomförande av planförslaget innebär att stråket för rekreation utvecklas samt
att möjligheterna till fördröjning av dagvatten säkerställs.

Konsekvenser för fysisk miljö
Stadsbild
Science Center har möjlighet att bli en intressant byggnad som är öppen för
allmänheten och en central del av Science Village kring ändhållplatsen för
spårvagnen ”ESS” vid Rydbergs torg.
Grönstruktur och offentliga rum
Planen bidrar till att koppla ihop grönstrukturen och utveckla stråket för
rekreation tack vare parken med dagvattenfördröjning.
Natur och biologisk mångfald
Detta grönstråk kan vara en viktig spridningskorridor mellan parkerna i
omgivningen. Biologisk mångfald gynnas av att parkmarken inom planområdet
kommer att ha en sänka för dagvattenfördröjning med fuktigare mark och kan
innehålla varierade biotoper för växter och djur.
Miljökvalitetsnormer

Luftkvalitet
Trafiktillskottet etc. från den förändring som planförslaget innebär bedöms inte
förändra nivåerna för befintlig bebyggelse.

Vattenkvalitet
Miljökvalitetsnormerna för recipienten kommer inte att påverkas av
planförslaget. Dagvattnet från planområdet kan få förbättrad kvalité tack vare
att vatten ska fördröjas i planområdet och ledas till Kunskapsparken, där det
fördröjs och renas innan det når recipienten
Ett genomförande av detaljplanen med föreslagna åtgärder leder till att
möjligheterna att uppnå MKN för vatten inte försämras. Människors hälsa och
säkerhet bedöms därför inte påverkas.
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Dagvattenanläggningar måste skötas för att bibehålla sin renande förmåga.
Dagvatten
Möjligheterna till fördröjning av dagvatten säkerställs i magasin som
tillsammans med fördröjningsmagasinen i Kunskapsparken bedöms som
tillräckliga för att flödena i recipienten inte ska överskrida vattendom i
dikningsföretaget Puggängarna av 1945. Härigenom ska dagens flöde till
Glomsbäcken, 1,3 l per sekund och hektar, inte överstigas.
Ledningar
Enligt gemensamt framarbetade lösningar, principskiss samt gatusektioner med
ledningars möjliga lägen kan alla ledningsslag få plats i gatusektionerna som är
illustrerade i detlajplanen.

Konsekvenser för hälsa och säkerhet
Planförslagets markanvändning bedöms vara lämplig eftersom den är knuten till
forskningsanläggningarna och ger service till dessa. Hälsa och säkerhet är
omhändertagna i planförslaget och verksamheten behöver inte tillstånd enligt
miljöbalken.
Risker
Strålningsrisk ESS
En avvägning har gjorts vid lokaliseringen av Science Center. Verksamheten
besöksanläggning med vetenskaplig inriktning är lämplig inom
beredskapszonen eftersom sannolikheten för en olycka, enligt av SSM:s
godkända beräkningar, är extremt låg. Skulle en olycka inträffa kan människor
nås av information snabbt. De människor som vistas i byggnaden och kring
byggnaden under anläggningens öppettider kan ges tillräckligt skydd genom att
stanna inomhus eller gå inomhus.
Eftersom forskningsanläggningen ESS:s säkerhetssystem kommer att vara
mycket goda och Strålsäkerhetsmyndigheten inte ser något problem med
lokaliseringen ser kommunen att det är en lämplig markanvändning att
lokalisera ett Science Center inom beredskapszonen.
När Science Center är byggt kommer denna byggnad att erbjuda en säker plats
för inrymning (att gå inomhus) som är öppen för allmänheten under dag- och
kvällstid. Markanvändningen Vetenskaplig besöksanläggtning kommer att
underlätta hanteringen av en eventuell olycka som utlöser larm från ESS.
Beredskapsplaneringen pågår och Lunds kommun har det övergripande
ansvaret att säkerställa att beredskapsplaneringen är på plats innan ESS tas i
drift.
Farligt gods
På Pikogatan kan farligt gods transporteras till Lund Nanolab och andra
framtida verksamheter om en avfart från riksväg E22 byggs. Planförslaget
hanterar riskerna med farligt gods genom bestämmelser angående
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avstängningsbar ventilation placerad på tak samt entréer mot Mesongatan och
gården, entréer som också kan användas som utrymningsväg vid olycka med
farligt gods på Pikogatan.
Buller
Det bedöms inte bli några konsekvenser avseende buller.
Buller och vibrationer från spårväg Lund C - ESS
Enligt Detaljplan för Spårväg Odarslövsvägen – Spårvagnsdepån i Lund, Lunds
kommun ger spårvägen enskilt inte upphov till bullernivåer som överstiger
gällande riktvärden.
I rapporten Spårväg Lund C till ESS, buller och vibrationer redovisas att buller,
vibrationer och stomljud över gränsvärden inte når planområdet.
Markradon
Markradon hanteras om genomföringar utförs enligt rekommendationer i
detaljerade radonmätningar inför byggnation.
Skyfall och översvämning
Exploatering innebär att ytterligare mark hårdgörs. Höjdsättningen är gjord för
att leda stora regnmängder till dagvattenfördröjning och om de fylls breddas
vattnet söderut på gatorna till lågpunkter som leder vattnet vidare mot
Kunskapsparken. Fortsättning av skyfallsstråken från Nanogatan och
Mesongatan påverkar planeringen av Råängen.

Sociala konsekvenser
Barnperspektiv
När planförslaget har arbetats fram har hänsyn tagits till barns intressen, behov
och situation i enlighet med barnkonventionen. Barn berörs av planärendet.
Barn kommer att vistas dagtid inom planområdet. Besöksanläggningen Science
Center kommer att vända sig till barn och ungdomar och ska vara en spännande,
kreativ, upplevelserik samt grön miljö. Barn kommer att besöka Science Center
tillsammans med sin familj, som skolklass och i andra grupperingar.
Det kan finnas en intressekonflikt mellan tillgänglighet och trafiksäkerhet för
barn och andra besökare inom området. Besökare som åker kollektivt måste
passera Mesongatan från spårvagnshållplatsen och på den kör leveransfordon
och chartrade bussar.
Service
Planförslaget innehåller en verksamhet med besökare som kommer att öka
antalet besökare till omgivande restauranger och annan kommersiell service.
Tillgänglighet
Genomförande av planen innebär att kravet på god tillgänglighet och
användbarhet för funktionshindrade kan uppnås. Tillgänglig angöring, entréer,
uteplatser och handikapparkering samt tillgänglig parkmark redovisas i
illustrationsplanen. Detaljplanen reglerar inte exakt var parkeringsplatser för
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rörelsehindrade placeras, men illustrationer visar möjliga placeringar. Hur
kraven på tillgänglighet i detalj kommer att tillgodoses redovisas i samband med
byggnads- och markprojekteringen och avgörs därmed vid kommande
bygglovsprövning.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Konsekvenserna för Östra Torn 27:13 är att Science Village kan avstycka och
sälja fastigheter. Med ansökan om avstyckning följer lantmäterikostnader.
Dessutom är markägaren skyldig att avstå område för transformatorstation
(kvartersmark E inom kvarteret Kännedomen).

Övriga konsekvenser
Trafik - Tredjedelsmålet
Ett ambitiöst mål för trafiken i området har satts, det s k tredjedelsmålet, vilket
innebär att max 1/3 av resandet ska ske med bil. Planområdet har relativt god
koppling till E22 och god biltillgänglighet vilket motverkar målet. Planen
bedöms ändå kunna nå det ambitiösa målet om de exceptionellt goda
förutsättningarna som ges för hållbart resande utnyttjas av besökarna till
Science Center.
Tredjedelsmålet har goda förutsättningar att efterlevas i området eftersom det
är välförsett med kollektivtrafik och gång- och cykelvägar. Verksamhetens
målgrupper kommer att kunna resa kollektivt, med buss eller spårvagn samt
även med cykel. Planen visar god tillgång till cykelparkeringar. Verksamheten
och fastighetsägaren har stor möjlighet att på alla sätt uppmuntra till hållbart
resande.
Trafik – påverkan på E22
Den omfattande stadsutveckling som planeras på Brunnshög kommer att
generera ett stort resande. Kommunen arbetar hårt för att skapa ett hållbart
transportsystem med fokus på gång-, cykel- och kollektivtrafik. Planerad
stadsutveckling är så omfattande att även ett uppfyllande av tredjedelsmålet
leder till en hel del biltrafik.
Trafikverket har i samband med framtagandet av vägplan för av- och påfart vid
Ideon genomfört en trafiksimulering med prognosår 2040. Utgångspunkt för
tillkommande trafikalstring har varit en tillkommande bebyggd bruttoarea på
Brunnshög om 1 100 000 m2 (BTA), motsvarande ca 75 % av bedömd
totalutbyggnad på Brunnshög. Trafiksimuleringen indikerar
framkomlighetsproblem på det kommunala nätet, med köbildning som även
påverkar E22.
De lagakraftvunna detaljplaner som finns idag i området, tillsammans med
pågående detaljplanearbeten (Brunnshögstornen och Portkvarteren i Centrala
Brunnshög) motsvarar mindre än 30 % av Brunnshögs fulla utbyggnad. Den
utbyggnad och trafikalstring som nu aktuella planer förväntas orsaka ligger
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därmed långt ifrån den utbyggnad och trafikalstring som varit indata till
genomförd trafiksimulering
För att trafiksimuleringens indikerade problem ska uppstå krävs alltså en
utbyggnad som förutsätter att många fler detaljplaner tas fram och vinner laga
kraft, och därtill att inga ytterligare trafikdämpande eller kapacitetshöjande
åtgärder genomförs. Vid framtagandet av framtida detaljplaner kommer
Trafikverket och länsstyrelsen att ha god kontroll över utvecklingen.
För att följa utvecklingen kommer kommunen att ta fram en uppföljningsplan.
Med kontinuerlig uppföljning finns möjlighet att vid behov sätta in
kompletterande åtgärder. Kompletterande åtgärder är i första hand ytterligare
förstärkningar av arbetet för hållbart resande: utvecklad kollektivtrafik, gång
och cykel, Mobility Management, justerad parkeringsnorm m m (steg 1-2 enligt
fyrstegsprincipen). I andra hand kan det vara aktuellt med trimningsåtgärder i
befintligt gatunät (steg 3 enligt fyrstegsprincipen). Trimningsåtgärder som
identifierats som möjliga och med god effekt är t ex separata högersvängfält i
cirkulationen Solbjersvägen-Odarslövsvägen. Det finns utrymme att bygga detta
i de mest belastade relationerna, dvs från Odarslövsvägen till
Solbjersvägen/E22, samt från Solbjersvägen/E22 mot Sölvegatan. I sista hand
kan det bli aktuellt med större infrastrukturåtgärder (steg 4).
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