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Samråd om detaljplan för del av Väster 7:1 m.fl.
Förslag till beslut
Byggnadsnämnden föreslås besluta
att

skicka ut detaljplanen för del av Väster 7:1 m.fl. för samråd

Sammanfattning
Planens huvudsyfte är att möjliggöra omläggning av Öresundsvägens
sträckning. Att flytta Öresundsvägens koppling till Norra Ringen är
en förutsättning för att Västerbro ska kunna omvandlas i enlighet
med den fördjupade översiktsplanen för Öresundsvägen samt för att
förverkliga Västerbroprogrammets mål och intentioner.
Byggnadsnämnden föreslås att skicka ut detaljplan för del av Väster
7:1 för samråd.

Underlag för beslutet
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Ärendet
Bakgrund

Tekniska nämnden inkom 2018-10-31 med begäran om upprättande
av ny detaljplan för del av Väster 7:1 m.fl. i Lund. Planens huvudsyfte
är att möjliggöra omläggning av Öresundsvägens sträckning. Att
flytta Öresundsvägens koppling till Norra Ringen norrut är en
förutsättning för att Västerbro ska kunna omvandlas i enlighet med
den fördjupade översiktsplanen för samt för att förverkliga
Västerbroprogrammets mål och intentioner.
Planförslaget innebär att Öresundsvägens befintliga koppling till
Mobiliarondellen stängs och istället flyttas upp till
Gustavshemsvägen och fram till korsningen Boställsvägen och Norra
Ringen.
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Planen utgör del i utvecklingen av stadsdelen Västerbro som innebär
förtätning inom redan bebyggt område i närheten till kollektivtrafik,
Förslaget innebär att kvartersmark och del av park övergår till gata
samtidigt som en del gatumark övergår till parkmark, Planområdet
omfattar del av den kommunala fastigheten Väster 7:1 samt delar av
de privatägda fastigheterna Gustavshem 1,2 och 3.

Förslag på Öresundsvägens nya dragning.

Enligt kommunens översiktsplan (ÖP 2018) är industriområdet
kring Öresundsvägen, som fått namnet Västerbro, utpekat som ett av
de utvecklingsområden som har stor potential för omvandling till
småstadskvarter och tät stad. För att möjliggöra en bra framtida
kvartersstruktur krävs förändringar i infrastrukturen.
Den fördjupade översiktsplanen Fördjupning av översiktsplan
Öresundsvägen med omnejd pekar ut omdragningen av
Öresundsvägen som ett av de första stegen i omvandlingen från
verksamhetsområde till stadsdelen Västerbro och är en förutsättning
för att kunna skapa en ny gatu- och kvartersstruktur. Det behövs en
utveckling av infrastrukturen för att möjliggöra hållbara transporter
till och inom området samt för att kunna möta de nya krav som ställs
på trafikmiljön.
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Röd pil markerar läge för ny dragning av Öresundsvägen, röd ring markerar
Mobiliarondellen. Bild: Fördjupad översiktsplan Öresundsvägen.

Västerbroprogrammet bygger vidare på ställningstaganden i den
fördjupade översiktsplanen. Programmet beskriver en
etappindelning där stadsomvandlingen från verksamhetsområde till
kvartersstad börjar i den östra delen som i sin tur blir en direkt
förlängning av Lunds innerstad. Öresundsvägens nya dragning ligger
fysiskt inom etapp 2, men genomförandet bedöms behöva
genomföras i samband med att etapp 1 planläggs för att möjliggöra
en bra gatu- och kvartersstruktur i ett tidigt skede.

Strategiplan från Västerbroprogrammet med Öresundsvägens nya dragning
markerat i rött.
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Beredning
Byggnadsnämndens arbetsutskott, BNau, beslutade om planuppdrag
2019-03-07, att handläggas i enlighet med plan- och bygglagens
bestämmelser om standardförfarande.
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan.

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

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

Föredragning
Det finns ett angeläget allmänt intresse av att utveckla
Öresundsvägens industriområde till den nya stadsdelen Västerbro.
För att hantera de trafikmängder som utbyggnaden ger upphov till i
området, samt för att möjliggöra en bra framtida kvartersstruktur
krävs att Öresundsvägen ges en ny anslutning till Norra Ringen. Det
är även ett allmänt intresse att förbättra trafiksituationen som råder
på riksintresset Norra Ringen genom att avlasta trafikalstringen till
Mobiliarondellen.
Planförslaget bedöms inte ha betydande miljöpåverkan. Effekter på
hushållning med mark, vatten och andra resurser bedöms som små.
Behov av bulleråtgärder samt rening och fördröjning av dagvatten
utreds i planprocessen. Ianspråktagande av parkmark ska
kompenseras genom höjd kvalitet i den kvarvarande parken
samtidigt som ny parkmark tillkommer.
Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att byggnadsnämnden
beslutar att skicka ut detaljplanen del av Väster 7:1 m.fl. för samråd.
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