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FÖRORD
Det pågår en stadsomvandling i västra Lund. Tidigare utpräglade industrikvarter
ändrar karaktär. Traditionell industri minskar. Handel- och serviceinslagen ökar. Nya
målpunkter, resmönster och önskemål på stadsmiljön uppkommer när stadsinnehållet blir mer mångfacetterat. Det finns behov av att formulera en gemensam målbild
för området kring Öresundsvägen och vidare västerut. Tillsammans med områdets
aktörer och intressenter, vill Lunds kommun genom denna fördjupning av översiktsplanen ta ett samlat grepp om områdets framtida utveckling. Byggnadsnämnden
gav planuppdrag för en fördjupning av översiktsplanen våren 2012. Utgångspunkten
är kommunens översiktsplan, ÖP 2010, som redovisar en inriktning mot framtida
blandad stad i delar av västra Lund.

Planområdets komplexitet kräver såväl förvaltningsöverskridande samarbete som
kontinuerlig dialog med områdets aktörer. Planuppdragets ledningsgrupp består av
representanter från stadsbyggnadskontorets ledning. Tematiska arbetsgrupper med
medverkande från flera förvaltningar har deltagit i planeringsarbetet.
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTADE 2018-01-25
att

anta Fördjupning av översiktsplanen för Öresundsvägen med omnejd
(Västerbro, Södra Gunnesbo, Traktorvägen, Pilsåker och Norra Värpinge),
att    en grundskola förverkligas inom Västerbro med en yteffektiv tomt som möjlig
gör 600 elever,
att för övrigt grundskolebehov inom Västerbro använda grundskolor utanför
FÖP området,
att säkra gång och cykelvägar skapas till Fågelskolan från Västerbro samt
att    ”spårväg” eller ”spårväg eller annan högklassig kollektivtrafik” byts mot enbart
        ”högklassig kollektivtrafik” på alla ställen i den fördjupade översiktsplanen, där
det avser framtida planering.

Denna handling har uppdaterats enligt kommunfullmäktiges beslut.

Vad är en översiktsplan?
Enligt plan- och bygglagen (PBL) är varje kommun skyldig att ha en aktuell översiktsplan för hela kommunen.
Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. En översiktsplan är vägledande, till skillnad från detaljplaner som är juridiskt bindande. I Lunds
kommuns nu gällande översiktsplan, ÖP 2010, formuleras kommunens långsiktiga viljeinriktning. En fördjupning
av översiktsplanen är en vidareutveckling av den kommunomfattande översiktsplanen. En fördjupning kan omfatta
ett tematiskt område eller en geografisk del av kommunen, såsom en stadsdel. I fördjupningen preciseras den kommunomfattande översiktsplanens intentioner eller så föreslås ändringar.
Fördjupningen av översiktsplanen för Öresundsvägen med omnejd ska ge stöd för områdets utveckling över tid
men också vara vägledande för konkreta beslut om detaljplaneläggning, bygglovs- och tillståndsärenden. En fördjupning av översiktsplanen upprättas enligt den planprocess som anges i Plan- och Bygglagen, se nedan.
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SAMMANFATTNING
Fördjupning Öresundsvägen
med omnejd

Brunnshög/ Lund NE
Inre kunskapsstråket

Lund Sydvästra

Lunds innerstad och
medeltida stadskärna

Bilden ovan redovisar planuppdragets geografiska omfattning, andra utvecklingsprojekt
i Lund samt stadskärnans och innerstadens
geografiska utbredning.

Planförslaget vidareutvecklar översiktsplanens inriktning mot
breddat stadsinnehåll med en introduktion av bostäder i delar
av befintliga verksamhetsområden. En urbanare karaktär växer
fram inifrån och ut. Stadsomvandlingen har potential att länka
samman stadsdelar, människor och grönska samt möjliggöra mer
hållbara flöden i västra Lund. Samtidigt innebär ett framtida bostadsinnehåll förändrade förutsättningar för delar av pågående
verksamheter. Den framtida inriktningen sammanfattas i målbilden över en levande stadsmiljö sprungen ur verksamhetsområdenas tradition av kreativitet och kraft.
Planuppdraget omfattar flera delområden och sträcker sig geografiskt från Lunds innerstad i öster till västra stadsranden. Huvuddelen av marken är planlagd, bebyggd och i enskild ägo. Delområdenas nuvarande stadsinnehåll, med en stor andel av Lunds
verksamheter, handel, service och arbetstillfällen samt tillgång till
goda kommunikationer, gör planarbetet till en angelägenhet för
hela Lund. Flera av områdets verksamhetsutövare är framträdande
såväl i regionala som nationella och internationella sammanhang.
Inom planuppdraget har följande kärnfrågor har identifierats:
• Avvägning mellan stadsomvandling i förhållande till pågående verksamheter/ planlagd markanvändning
• Stadsomvandlingsgrad och omvandlingstakt; vad innehåller
den framtida stadsmiljön och hur snabbt växer den fram?
• Framtida utveckling ut i de delområden som inte omvandlas
till blandad stad
• Trafiksituationen, på kort och lång sikt
• Dagvatten- och skyfallshantering
I planförslaget redovisas en långsiktig målbild med fyra stadsomvandlingsetapper, Västerbro Öst (tidgare kallat Öresundsvägen öster), Västerbro väster (tidigare kallat Öresundsvägen väster), Södra
Gunnesbo och Norra Värpinge. För att möjliggöra förtätning och
stadsutveckling behöver trafikstrukturen kring Mobiliarondellen
utvecklas. Stadsomvandlingen är tänkt att ske stegvis, över lång
tid. Närheten, och goda kopplingar, till Lund C och centrala Lund
bedöms vara grundläggande förutsättningar för en långsiktigt hållbar stadsutveckling. Stadsomvandlingen föreslås därför ske inifrån
och ut. Planområdet omfattar en stor mängd privata fastighetsägare
och liten andel kommunalt ägd mark. Genomförandet blir därmed
till stor del beroende av andra aktörer än kommunen. Gemensam
målbild och genomförandestrategi är grundläggande att lägga fast.
En dialog med fastighetsägare inom Västerbro har inletts och fortsätter inom kommunens projekt Västerbro.
Den första omvandlingsetappen, Västerbro öst, kopplar tydligt
planområdet till Lunds centrum och Lund C samt länkar samman bostadsområdena Väster och Kobjer. Västerbro Öst beräknas
innehålla omkring 2200-2700 bostäder, (220 000-270 000 m2 bostadsyta) och mellan 30 000- 60 000 m2 lokalyta för verksamheter.
Förskolebehovet bedöms till 3-4 förskolor. Efterföljande etapp
innebär ytterligare bostadstillskott. Västerbro Väst kan enligt en
tidig bedömning innehålla omkring 1000 -1200 bostäder och cirka
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50 000 - 80 000 BTA verksamheter. Inom Västerbro förverkligas
en grundskola med en yteffektiv tomt som möjliggör 600 elever.
Beroende på osäkerhet kring vilka ytor som på sikt kan vara aktuella för bebyggelseutveckling i Norra Värpinge är framtida bostads- och verksamhetsinnehåll särskilt svårbedömt här. En tidig
skattning ger något under 500 bostäder vardera i Norra Värpinge
och Södra Gunnesbo. För dessa delområden har verksamhetsinnehållet ej bedömts. I de delar av planområdet som föreslås behålla en verksamhetsinriktning urskiljs områden med mer utpräglad
industrikaraktär respektive delar med ett bredare stadsinnehåll.
Trafiken är en nyckelfaktor. Dagens trafiksituation, med bristande kapacitet i Mobiliarondellen, begränsar utbyggnadsmöjligheterna. Utifrån de resmönster och trafikvolymer som nu råder
krävs kapacitetshöjande åtgärder i närtid för att möjliggöra en
stadsomvandling. Valda åtgärder möjliggör en stegvis utveckling
mot ett stadsmässigt gatunät och ger en kapacitetsökning motsvarande cirka hälften av det totala trafikbehovet, om alla önskemål skulle tillgodoses. Prioritering mellan utbyggnadsönskemål måste alltså göras även framgent. I planförslaget prioriteras
stadsomvandling till blandad stad, inifrån och ut. Samtidigt eftersträvas en långsiktigt hållbar utveckling, minskat bilberoende
inkluderat. Tillgång till kollektivtrafik förväntas bli allt mer avgörande och fokus läggs på att ta tillvara hållplatsnära lägen. En
successiv utveckling mot hållbara resor innebär också ett gradvis
ökat utrymme för stadsomvandling och förtätning.
Dagvatten och klimatanpassning, särskilt avseende översvämningsrisker, ingår bland planeringens nyckelfaktorer. Utredningar visar på behov av kraftfulla åtgärder för dagvattenhantering
och planförslaget omfattar bland annat större fördröjningsdammar i Norra Värpinge, uppströms Rinnebäcksravinen. Risken för
översvämningar vid skyfall innebär att delar av föreslagna bebyggelseområden först måste utredas vidare avseende översvämningsrisk innan fortsatt planering för exploatering är möjligt.
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BAKGRUND
Lund växer och har som mål att växa med 1200 bostäder per år. Enligt Lunds befolkningsprognos till år 2023 uppgår den årliga befolkningsökningen till 1800 – 1900 invånare. Samtidigt ökar kraven på
att hushålla med åkermark. I företagsområdet kring Öresundsvägen
finns ett centralt beläget, äldre industriområde med stor potential att
utveckla Lunds stadsmiljö. Nuvarande markutnyttjandegrad är låg.
Det finns en tydlig förtätningspotential. Byggnadsnämnden beslutade 2017 att stadsdelen kring Öresundsvägen ska hetaVästerbro.

Stadsomvandling enligt ÖP 2010
I kommunens översiktsplan, ÖP 2010, anges en inriktning mot framtida blandad stad för området kring Öresundsvägen, södra delen av
Gunnesbo samt i Norra Värpinge. I Utbyggnads- och boendestrategi 2025 anges Västerbro som ett prioriterat utbyggnadsområde.

Varför nu?
Det pågår en förändring i industrikvarteren. Traditionell industri
minskar och andra typer av verksamheter kommer istället. Därmed
uppkommer också andra behov och önskemål. Flera fastighetsägare har aviserat intresse av att vidareutveckla sina fastigheter i enlighet med ÖP 2010 och bygga bostäder. Lunds kommun eftersträvar
ett ökat bostadsbyggande och frågan aktualiseras ytterligare sett i
ett regionalt perspektiv, där ökat bostadsbyggande identifieras som
en nyckelfaktor för Skånes framtida utveckling. För fastighetsägarna och verksamhetsutövarna inom planområdet är det viktigt med
tydlighet om planområdets framtida inriktning. Därtill är trafiksituationen i Mobiliarondellen ansträngd. Åtgärder krävs för att öka
kapaciteten och trafiksäkerheten, vilka i sin tur leder till förändrade
strukturer och utbyggnadsmöjligheter. För att vidareutveckla översiktsplanens intentioner och ta ett samlat grepp kring utvecklingen
gav Byggnadsnämnden planuppdrag för en fördjupning av översiktsplanen, ”Öresundsvägen med omnejd”, 2012-03-15.

Planuppdragets riktlinjer och geografiska omfattning
•

Att det i arbetet läggs stor vikt vid att uppnå en långsiktigt hållbar
stadsdel, där minskat behov av resande med personbil är en del
av vår klimatanpassning

•

Att det nuvarande spårvägsreservatet inom området lyfts fram
för att i framtiden kunna ge möjlighet för en högklassig kollektivtrafik genom den nya blandade staden.

•

Att det öppnas upp för att tillåta några profilbyggnader inom området, för att accentuera stadens entré mot väster.

•

Att i arbetet med den nya stadsdelen tillämpa balanseringsprincipen.

•

Att i arbetet med fördjupningen beakta kulturen som den fjärde
hållbarhetsdimensionen för att skapa ett attraktivt, kreativt och
stimulerande stadsrum

•

utredningsområdet

Att bebyggelsen i området främst ska utgöras av tät, blandad
bebyggelse med stadskaraktär.
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SYFTE

Fördjupning Öresundsvägen
med omnejd

Brunnshög/ Lund NE
Inre kunskapsstråket
Lunds innerstad och
medeltida stadskärna
Lund Sydvästra

Fördjupningen avser att formulera en målbild för planområdets
framtida inriktning med tillhörande mål och strategier för den
framtida stadsmiljöns innehåll och framväxt. Målsättningen är
att möjliggöra en dynamisk stadsutveckling över tid, i samverkan med områdets intressenter, mot en hållbar, grön och attraktiv
stadsmiljö som helhet. Genom planprocessen kan områdets aktörer samlas till en gemensam diskussion om områdets utveckling
på kort och lång sikt,
-med utgångspunkt i en gemensam målbild vill vi skapa förutsättningar för en hållbar stadsutveckling i planområdets olika delar.

UTREDNINGSOMRÅDET
Planuppdraget omfattar ett större område i västra Lund, här benämnt utredningsområdet. Det består av flera delområden med delvis olika karaktär och innehåll. Huvuddelen utgörs av redan planlagd och bebyggd mark. Industriverksamhet och handel dominerar
men ett brett spektrum av branscher finns representerat. Västra delen av Väster avviker med ett stadsinnehåll dominerat av bostäder.

Stadsinnehåll
Utredningsområdet innehåller idag cirka 5000 arbetstillfällen
(uppgift år 2010). Förutom industriverksamhet finns olika typer
av handel men också konsulter inom teknik, ekonomi och juridik, service i form av vård, utbildning, kultur samt föreningar. Flera företag är verksamma också internationellt. Områdets
branschsammansättning särskiljer det från övriga Lund, särskilt
förekomsten av tillverkningsindustri. Det finns en handelstrend,
såväl avseende önskemål om nyetableringar som vidareutveckling av pågående verksamheter. Flera av dagens verksamheter är
möjliga att samlokaliseras med bostäder men inte alla.

Handelsdominans
Värdefull natur

Mobiliarondellen
Handelsdominans

bostäder

verksamhetsområde
Starkt parkstråk
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Utredningsområdet i ett sammanhang
I öster gränsar utredningsområdet till Lunds innerstad och Sockerbruksområdet. Genom stadsomvandlingen i Sockerbruksområdet
har Lunds innerstad tagit klivet över södra stambanan och växer
nu vidare västerut. Den framväxande stadsmiljön och Bjerredsparken länkar utredningsområdet till Lunds centrum och Lund C. Planeringsarbete pågår för en utveckling av Lund C, vilket tillsammans med spårväg från Clemenstorget till Brunnshög, kommer att
stärka pendlingsnodens betydelse ytterligare. Samtidigt utvecklas
stadsmiljön på båda sidor om järnvägen och fler passager tillkommer. Närheten till goda kommunikationer och utredningsområdets
innehåll av företag, arbetstillfällen, handel och service gör det till
en betydande målpunkt också i ett regionalt perspektiv.

Signum och kvalitéer
Utredningsområdet präglas av sitt innehåll och sin historia, där
industrins funktionskrav format arkitekturen och stadsstrukturen.
Flera av verksamheterna bottnar i gårdagens och dagens upptäckter och modet att satsa på dessa. Här finns unika byggnader,
företagande och kultur, en kontinuitet av upptäckter och innovationer. Kvalitéer att bygga vidare på.
Lundaidentitet - historia

Företag
Arbetsplatser - många människor,

Småskaligt
Industri
&
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Service
- fordon
Service
- handel

Handel
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29%

Järnvägsstation
antal tåg/h i vardera riktning 2020
antal tåg/h i vardera riktning 2030

Planområdets andel av Lunds
stads totala mark avsedd för
industriändamål, (ca 130 ha
av Lunds totala ca 450 ha)

Vattendrag. Dagvatten från plan- 50
området: Rinnebäck med erosionsproblem, Höje å omfattas av
MKN f ör vatten
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INLEDNING

Utredningsområdet idag - huvuddrag
Läge
• Centralt, i randen av innerstaden. Kil från centrum till västra
•
•
•
•

stadsranden. Lunds port mot väster. Lättillgängligt.
Stationsnära delar - Lund C och Gunnesbo station.
Stadsfront mot väster/ möte landskap-stad.
Korsas av regionala trafikleder: E6.02, Norra Ringen och väg 103.
Ligger uppströms och avvattnas till Rinnebäcksravinen, naturreservat, och Höje å, som omfattas av miljökvalitetsnormer.

Innehåll
• Verksamheter, bland annat tillverkningsindustri inom stål,

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

medicin och livsmedel. Branschsammansättningen särskiljer
området jämfört med Lund som helhet. Betydelsefullt ur sysselsättningssynpunkt, såväl till volym som innehåll.
Nära 1/3 av Lunds planlagda yta för verksamheter, stor andel nyttjas dock för handelsändamål. Trenden tycks gå mot
allt mer detaljhandel, sett både till utvecklingen hos enskilda
verksamheter som till stadsinnehållet över lag.
Bilburen struktur. Genomkorsas av större trafikleder vilka innebär god biltillgänglighet, påtagliga barriärer och bullerkällor.
Mobiliarondellen, trafiknod med tidvisa kapacitetsproblem.
Regional kraftledning, koncession överklagad.
Många fastighetsägare, ibland tillika verksamhetsutövare:
Fastighetsägare som vill utveckla annat stadsinnehåll än dagens planlagda markanvändning: bostäder och handel önskas.
Fastighetsägare som vill behålla/ utveckla nuvarande markanvändning.
Relativt låg exploateringsgrad.
Naturvärde: Rinnebäcksravinen är naturreservat, tillhör Höje
å avrinningsområde. Miljökvalitetsnormer finns för Höje å.
Intressanta kulturhistoriska objekt från Lunds industriarv.

Potential
• Utvidga Lunds innerstad västerut, addera bostäder och ut•

•
•
•
•
•
•
•
•

veckla en urban karaktär.
Bidra till att möta Lunds framtida, förväntade behov av bostäder för alla grupper, särskilt behov finns hos unga vuxna,
studenter, äldre och nyanlända
Förtätning: avseende bebyggelse, gång- och cykelstråk samt
grön- och blåstruktur.
Utveckla dagvatten- och skyfallshantering.
Bygga vidare på områdets signum och verksamhetsinnehåll,
kultur, hantverk och entreprenörskap.
Värna och visa upp delar av Lunds industrihistoria
Visa upp Lundaunika företag.
Vidareutveckla servicetillgången.
Att också framgent ge plats för ett brett näringsliv.
Bidra till en hållbarare urban miljö.

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN FÖR ÖRESUNDSVÄGEN MED OMNEJD - ANTAGANDEHANDLING
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Vy över Lund C och planområdet nordväst därom. Planområdets centrala läge och stadsomvandlingens omfattning har potential
att utveckla ett nytt stadsmässigt sammanhang i västra Lund.
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MÅLBILD
Stadsomvandlingen ska skapa levande stadsmiljöer sprungna ur
verksamhetsområdenas tradition av kreativitet och kraft.
Tidigare utpräglade verksamhetsområden får ett bredare stadsinnehåll och mer mångfunktionell inriktning. Stadsomvandlingen
utvidgar Lunds offentliga rum genom att öppna upp och länka samman stadsrummen i västra Lund och genom att tydligt koppla västra
Lund till centrum och Lund C. Innerstaden växer vidare västerut.

MÅL
Sammanhängande stadsväv i västra Lund
Planområdet integreras tydligt till sin omgivning och blir en levande och attraktiv del av Lund. Kopplingarna tar sig olika uttryck i de olika delområdena, såväl genom nya stråk och offentliga rum som genom arkitektur och formspråk.

Lundakaraktär och stadsdelsidentitet
Området ska utmärkas av dess mångfald och variation i bebyggelse och stadsinnehåll. Olika epokers uttryck finns representerade och utvecklas för att ge stadsbilden liv, originalitet och
variation. Särskilt delområdet Västerbro innehåller en stor del av
Lunds industrihistoria och inslag av kulturhistoriskt värdefulla
byggnader och objekt ger området en historisk förankring och
bidrar till dess identitet. Bebyggelsen väver samman dåtid, nutid
och framtid till en för Lund unik identitet.

Levande stad med plats att bo, verka och trivas i
Den framtida stadsmiljö sätter människan i centrum. Levande
stadsmiljöer möjliggörs genom att arbetsplatser, service, kultur
och fritidsverksamheter integreras. I de delar som föreslås för
stadsomvandling adderas också bostäder. Det framtida stadsinnehållet bidrar till att området befolkas dag som kväll.

Stadsutveckling genom samverkan
Verksamhetsutövarna, fastighetsägarna och boende ska känna sig
delaktiga i stadsomvandlingen som kommer att pågå under lång
tid. Den framtida stadsdelen förverkligas genom samverkan mellan områdets aktörer och kommunen utifrån den gemensamma
målbilden.

Stadsutvecklingen ska bidra till en hållbarare stad

Stadsutvecklingen i västra Lund ska förvalta områdets potential
att bidra till ökad urban hållbarhet i Lund. Kommunens antagna
hållbarhetsmål ger stöd och vägledning för stadsomvandlingen.

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN FÖR ÖRESUNDSVÄGEN MED OMNEJD - ANTAGANDEHANDLING
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HÅLLBARHETSUTMANINGAR
Hållbarhet, ekologiskt, socialt och ekonomiskt, utgör ett grundläggande ramverk för Lund kommunens utveckling och arbete.
Stöd och riktlinjer finns att hämta i Lunds policydokument.
LundaEko II- Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar
utveckling 2014-2020 sammanfattar kommunens miljöinriktade
hållbarhetsarbete under åtta prioriterade teman.
•
•
•
•
•
•
•

Engagera flera
Hållbar konsumtion
Minskad kemikaliebelastning
Minskad klimatpåverkan
Klimatanpassning
Hållbar stadsutveckling
Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

•

Friskt vatten och frisk luft

Målformuleringen för hållbar stadsutveckling anger att Lunds
kommun ska utveckla och underhålla hållbara stads- och tätortsmiljöer med människan i centrum genom att:
•
•
•

•
•

skapa stads- och tätortsmiljöer med blandade funktioner som genererar ett rikt socialt liv
skapa förutsättningar för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i stads- och tätortsmiljöer
skapa ett transportsystem med ett tillgängligt och attraktivt nätverk för gång-, cykel- och kollektivtrafik med minskad yta för biltransporter.
skapa förutsättningar för hållbara energisystem, hållbar resursanvändning och hållbar hantering av avfall och återvinning
skapa energi- och resurseffektiva byggnader med hänsyn till sociala aspekter.

Hållbart stadsbyggande behöver ta hänsyn till konsekvenser på flera
skalor samtidigt.
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Lund kommuns sociala hållbarhetsmål omfattar:
•
•
•
•
•

God hälsa: kommunen ska skapa förutsättningar för en god hälsa
på lika villkor för hela befolkningen.
God livsmiljö: ge förutsättningar för ett gott liv och en god livsmiljö
genom hög kvalitet i skola, omsorg, kultur och fritid.
Tillgång till boende.
God närmiljö, tillgång till sysselsättning, social och ekonomisk trygghet.
Barnperspektivet ska utvecklas så att barns bästa alltid sätts i centrum

I kommunens Ekonomi- och verksamhetsplan 2017-2019 formuleras mål för ekonomisk hållbarhet. Bland annat anges att Lunds
kommun ska ha en långsiktigt god ekonomi som präglas av god betalningsförmåga, en hög grad av egenfinansiering av investeringar
och en skuldsättning som inte belastar framtida generationer.
Planförslaget omfattar samtliga tre hållbarhetsaspekter. Omformning av de befintliga verksamhetsområdena berör pågående
verksamheter, ekonomiska värden och redan gjorda investeringar. Via sina arbetsplatser har många människor etablerade relationer till området. Pågående verksamheter bidrar med handels- och
serviceutbud. I flera delar av planområdet finns föroreningar från
många års industriverksamheter. En förnyelse av stadsmiljön
innebär en möjlighet att utveckla en hållbarare stad, addera nya
värden och viktiga funktioner, däribland grön- och blåstruktur
för att möta framtida behov av rekreation, biologisk mångfald
och klimatanpassning.

Vad behöver utvecklas?
Stadsinnehållets sammansättning
UN Habitat anger att en funktionsblandad stad är mer hållbar
t.ex. avseende mobilitet och socialt. Enligt UN Habitat ska minst
40% av stadsbebyggelsens bruttoarea utgöras av verksamheter.
I utredningsområdet dominerar verksamheter idag men efterfrågan på att få bygga bostäder gör att framtidens fördelning mellan
bostäder och arbetsplatsinnehåll måste uppmärksammans.
Täthet, rumslighet och strukturer för hållbar vardag
Det finns en förtätningspotential att ta fasta på. Ökad koncentration av människor, dag- och kväll, skapar nya förutsättningar för
hållbar vardag. En effektivare markanvändning här sparar åker-

Den framväxande stadsmiljön bjuder
på levande offentliga rum, omgivna av
kvarter som innehåller såväl bostäder
som arbetsplatser, service och kulturutbud. Den framväxande karaktären
formas av mixen mellan gammalt och
nytt. Identiteten utvecklas över tid.
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mark någon annanstans. En tätare bebyggelse behöver motsvarande förtätning av offentliga rum för människorna i området.

- hållbar mobilitet
- spara unika pärlor

Sociala värden
Den fysiska stadsomvandlingen behöver kombineras med insatser som skapar områdets framtida identitet och väcker en känsla
av samhörighet. Identitet hänger samman med igenkännande och
handlar mer om det speciella än det generella. Den befintliga miljön innehåller platser och objekt som många människor har en
etablerad relation till. Delar av det befintliga innehållet kan bli
det framtida områdets unika pärlor. Områdets stadsliv byggs ur
förtroendefulla relationer mellan processens aktörer.
Grön- och blåstruktur
Parkers betydelse för människors välbefinnande är väldokumenterad. Förutom att utgöra viktiga vistelsemiljöer för människor
och ge möjlighet till rekreation rymmer grönområdena också andra ekosystemtjänster. Dagvatten- och skyfallshantering är särskilt angeläget i planområdet för att göra det mer robust.
Mindre klimatavtryck
Ur ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att stödja utvecklingen
mot hållbar mobilitet. Möjligheter för förutsättningarna för lokal
energiproduktion bör studeras vidare, bland annat utifrån de goda
förutsättningar som visas i kommunens solpotentialkarta.

- dagvattenhantering i urban miljö

- öka spännvidden i
bebyggelsekaraktären

- addera offentliga stråk, platser
och grönstruktur

- mixa gammalt och nytt
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STRATEGIER
Staden växer inifrån och ut
Stadsomvandling prioriteras först i stations- och centrumnära läge
och börjar i randen av Lunds innerstad. Utvecklingen i delområde
Västerbro skapar sammanhang i västra Lund genom att addera nya
kopplingar mellan Kobjer och Papegojelyckan och mellan centrum
och delområdena längs västra stadsranden. Särskilt viktigt för en
hållbar stadsutveckling är kopplingen till centrum och Lund C.

Stadslivet samlas kring starka stråk och noder
Stadslivet stöds av nya och tätare strukturer för gående och cyklister,
särskilt mellan framträdande målpunkter. Det är viktigt att utveckla
tilltalande, offentliga rum och samspel mellan bebyggelsen och angränsade gaturum. Publika målpunkter och besöksintensiva verksamheter lokaliseras till strategiska lägen såsom hållplatsnoder
och längs den historiska axeln i Bjerredparkens förlängning.

Identitet växer ur de lokala särdragen
Den befintliga bebyggelsen speglar en betydande del av Lunds
1900-tals industrihistoria. Flera för Lund framträdande företag har
startat här och några bedriver ännu verksamhet i området. Delar av
områdets äldre, karaktärsfulla bebyggelse sparas tillsammans med
arbetsplatser som passar i en integrerad stad. Den framtida identiteten formas i mötet mellan gammalt och nytt. Ledord för stadsomvandlingen är addera och komplettera. Den framväxande stadsstrukturen formas runt områdets befintliga värden.

Breddat stadsinnehåll och fler människor
En hållbar stad innehåller både bostäder och arbetsplatser. Genom att förtäta, omforma och i vissa delområden också addera
bostäder ryms plats för fler att bo, verka eller hitta fritidssysselsättning här. I planområdet som helhet eftersträvas en bred
blandning av service och verksamheter, vilket bland annat stöds
av tillgång till lokaler i olika storlek och prisklass. Flera av de
befintliga verksamheterna bidrar till områdets signum och har
förutsättningar att fortsätta verka i ett framtida bostadsintegrerat sammanhang. Det framtida bostadsinnehållet bör omfatta ett
brett bostadsutbud som passar en heterogen befolkning.

Dynamisk, stegvis stadsutveckling över tid
Stadsutvecklingen utgår från den framtida målbilden och föreslås ske
stegvis, i sammanhållna etapper. Detta dels för att ge tydliga förutsättningar för pågående verksamheter att förhålla sig till, dels för att
uppnå goda stads- och boendemiljöer för framtida invånare redan i
stadsomvandlingens inledande skeden. Det långsiktiga, successiva
genomförandet möjliggör uppföljning och utvärdering vilket kan
vara intressant till exempel avseende klimatanpassning och mobilitet.

Dialog och delaktighet
Målbildens förverkligande är beroende av många aktörer och stadsomvandlingen kan bara ske genom samverkan. Det blir en gemensam utmaning att koordinera framväxten av nytt stadsinnehåll parallellt med pågående verksamheter. Kommunen har en tydlig roll som
koordinator för samordning av stadsomvandlingen och för upprätthållandet av en kontinuerlig dialog under process.
FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN FÖR ÖRESUNDSVÄGEN MED OMNEJD - ANTAGANDEHANDLING
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Högklassig kollektivtrafik

Skola, förskola, idrottsha
resp annan mötesplats
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PLANFÖRSLAGETS HUVUDDRAG
Planförslaget utgår från befintliga strukturer och adderar nytt
stadsinnehåll. Den framtida stadsmiljön ska bjuda på mångfald
och variation. Gemensamt för planområdets delområden är en
potential att förtätas såväl avseende strukturer som bebyggelse.
Bebyggelseutvecklingen kräver motsvarande trafikstukturförändringar och utveckling av de offentliga rummen. Planområdet
omfattar de delområden där planförslagets riktlinjer innebär en
förändring eller justering av pågående markanvändning.
Det befintliga stadsinnehållet omfattar värden i form av byggnader, grönstruktur, kulturmiljöer mm samt en mängd pågående
verksamheter som redan genererar ett stadsliv. Planeringens utmaning är att förvalta befintliga värden samtidigt som nytt innehåll tillkommer. Genomförandeprocessen påverkar hur/när nya
strukturer kan växa fram och den långa genomförandetiden gör
genomförandet strukturpåverkande. Planförslaget strävar efter att
lägga fast en övergripande struktur som ger stöd för ett genomförande som maximerar områdets potential. Samtidigt eftersträvas en flexibilitet inom varje delområde som möjliggör etappvis
genomförande och vidareutveckling av områdets disposition.

Planförslagets geografiska utbredning.
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Planområdets centrala läge är en stor tillgång och blir utgångspunkt för planförslaget som anger en stadsomvandling inifrån
och ut. Totalt föreslås fyra delområden för stadsomvandling till
blandad stad, det vill säga till ett stadsinnehåll med bostäder, arbetsplatser, service, kultur och fritidsmöjligher. Också i de delområden där verksamhetsinriktningen fortsätter ges utrymme för
viss förtätning och breddning av stadsinnehållet.
Stadsomvandlingen kräver, sett till dagens trafiksituation, inledningsvis att kapacitetshöjande åtgärder genomförs i Mobiliarondellen. I planförslaget redovisas stegvisa åtgärder i gatunätet som
ger en viss kapacitetsökning och samtidigt möjliggör en framtida
mer urban karaktär. Exploateringsutrymmet som skapas viks åt
stadsomvandling. Ett framtida bostadsinnehåll ställer också nya
krav på gaturummens attraktivtet och tillgänglighet för gående
och cyklister. Goda förutsättningar för hållbara resor prioriteras.
Planförslaget innefattar också en vidareutveckling och tillskapande av gröna värden. Till skillnad från den skyddsparksfunktion grönskan i flera fall har idag blir parkmarken istället ett av
de strukturbärande elementeten i den nya stadsmiljön. Viktiga
kopplingar för den gröna infrastrukturen föreslås i nord-sydlig
riktning. Axeln i Bjerredsparkens förlängning blir urban och
grön.
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Vägval på kort och lång sikt sammanfattat

Verksamhetsinnehållet värnas. Förutsättningar för hållbar energiproduktion (sol) i
anslutning till kraftvärmeverket är intressant
att studera i det fortsatta arbetet. Utveckling
mot hållbarare resvanor genom nya strukturer
för gång-, cykel och buss. Kulturmiljövärden
Välten 4, Traktorn 2 och 3.

S Gunnesbo är ett verksamhetsområde med småskaligare karaktär. I
närtid förespråkas fortsatt verksamhetsinriktning. Ett koncept som värnar
tillgång till billiga företagslokaler kan vara intressant. Kulturmiljövärde
Tjugan 1 och 2.Närheten till Gunnesbo station, service och grönska gör
området lämpligt för bostäder i ett längre perspektiv. En framtida blandstad föreslås dock invänta utökad turtäthet på Gunnesbo station. Ett framtida scenario med mindre biltrafik på Norra Ringen skulle göra det möjligt
att tydligare koppla området också in mot centrum.

Central nod med service, skyltläge och
busshållplats. Potential att utvecklas till
framtida stadsdelscentrum. Framträdande
målpunkter behöver öka andelen besökare
via kollektivtrafik, gång - och cykel.

200

Pilsåker har potential och
behov av förtätning, avseende
byggnader, grön- och blåstruktur samt gång- och cykelstråk.
Ett breddat stadsinnehåll förordas, vilket också väntas leda till
400
600
800och1000
m
att området
befolkas
nyttjas
över fler timmar/ dygn. Tydligare kopplingar till angränsande
områden och Lunds centrum
införlivar Pilsåker i staden.
Hållbarare strukturer utvecklas.
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verksamhetsblandning
bostäder
avvaktas
initialt
stadsomvandling till
blandad stad inifrån
viss förtätningsoch ut
potential

nod

rekreation,
dagvatten
på sikt
prövas
utbyggnad

0

Fjelievägen (väster om Mobiliarondellen) och Norra Ringen är viktiga
regionala trafikleder. Leder till stora
målpunkter. Vägarna bör utveckla
stadsmässig karaktär. Skyltläge med
potential att visa upp Lundaföretagen
- välkomnande entré till Lund.

småskaligt
verksamhetsområde

värna
verksamheter

mer blandat
stadinnehåll,
addera strukturer
för grönska och
hållbara resor

Mobiliarondellen. Behov av kapacitetshöjande åtgärder. Potential att utveckla
stadsmässig struktur och också generera
byggmöjligheter.

Kopplingar till innerstaden:
-visuellt och rumsligt

N Värpinge:Översvämningskarteringen visar på risk
för översvämning vid skyfall och behöver studeras
vidare. Utbyggnads- och boendestrategi för Lund
visar att bostadsbehov kan tillgodoses på andra håll.
Exploatering föreslås senareläggas jämfört med ÖP
2010. Kulturmiljövärden bör utredas inför utbyggnad.
Dagvattenmagasin uppströms Rinnebäcksravinen
krävs i närtid och har potential att också tillföra ekologiska och rekreativa värden.
E.on har beviljats koncession för de regionala kraftledningarna. Beslutet är i dagsläget överklagat av
Lunds kommun.

Västerbro. Pågående verksamheter, värdefulla för Lund, en del
passar också i ett blandstadskoncept. Tydlighet avseende
genomförande av föreslagen
stadsomvandling är viktigt för
fastighetsägare och verksamhetsutövare. Flera kulturmiljövärden
Östra delens centrala läge är
en stor kvalitet och stadsomvandlingen gynnas av starka
kopplingar till Lunds centrum.
Stadsomvandlingen föreslås
därför börja i öster.
I västra delen av Västerbro avvaktas introducering av bostäder till efter cirka år 2030 med
hänvisning till dagens bristande
stadssammanhang, tillämpning
av stationsnärhetsprincipen
samt på grund av miljö- och
hälsoaspekter kopplat till Norra
Ringens trafik och pågående industriverksamheter. Förtätning
med icke störande verksamheter
och service är möjligt.
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Planförslagets huvudstrukturer och framväxt
Successiv utveckling fram till omkring 2030
1. Trafikkapacitetshöjande åtgärder; Öresundsvägen flyttas

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

till ny anslutning till Norra Ringen. Stadsmässigt gatunät
påbörjas. Tillskapad trafikkapacitet/ exploateringsmöjlighet viks åt stadsomvandling. Gång- och cykelkoppling
stärks i öst-västlig riktning.
Stadsomvandlingen inleds inifrån och ut och inleds i östra delen av Västerbro längs en axel i Bjerredsparkens förlängning.
Delområdet bedöms kunna innehålla ca 2200-2700 bostäder
(220.000-270.000 m2) och ca 30.000 - 60.000 m2 verksamhetsyta. Skol- och förskolebehov. Ny parkmark.
Västra delen av Västerbro förbereds för framtida stadsomvandling. Planlagd markanvändning, i huvudsak småindustri, kan breddas till även kontor och service. Ny tung
industri medges inte. Utveckling av gång-, cykel-, och
grönstruktur förordas.
I Södra Gunnesbo fortsätter nuvarande markanvändning
till efter cirka år 2030. Dagvattenåtgärder kan komma att
krävs tidigare. Det äldre spårreservat i S Gunnesbo har
potential att nyttjas för detta ändamål. Här finns också
gröna kvalitéer att värna.
I Pilsåker föreslås breddat stadsinnehåll. Dagens handelsdominans bryts upp med verksamheter, kontor och service.
Gång-, cykel- och grönstruktur bör vidareutvecklas.
Traktorvägenområdet förordas för i huvudsak verksamhetsändamål, mer renodlat i väster, där bland annat kraftvärmeverket ligger. I mer hållplatsnära lägen föreslås
breddat stadsinnehåll; industriändamål föreslås breddas
till även kontor och service. Utveckling av gång-, cykel-,
och grönstruktur förordas. Det äldre spårreservatet föreslås nyttjas för detta. Bussgata i Plogfårans förlängning.
Uppströms Rinnebäcksravinen föreslås dagvattenåtgärder
vilket kombineras med ekologiska och rekreativa funktioner.
Planförslaget reserverar mark för framtida högklassig kollektivtrafik i en central och gen sträckning. I avsnittet Bryggaregatan-Måsvägen etableras kollektivtrafiken tidigt genom
ett Lundalänkskoncept, trafikerat av stadsbuss. Hållplatsläge
etableras
Viktig kollektivtrafiknod, potential för hållplatsläge med lång
kontinuitet.

Långsiktig målbild efter 2030
1. Trafikåtgärd steg två. Mobiliarondellen och väg 103´s an-

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

slutning till Norra Ringen omformas och ersätts med ett
stadsmässigt rutnät med en mindre cirkulationsplats och
traditionella korsningar.
Stadsomvandlingen når fram till Norra Ringen och stråket i fd. Bjerredsbanans sträckning kopplar ihop Lunds
centrum och noden väster om Väster. Västerbro Väst kan
enligt en tidigt bedömning innehålla omkring 1000-1200
bostäder och cirka 50 000 kvm lokaler för verksamheter.
Också här uppstår skol- och förskolebhov.
Norra Värpinge. Risk för översvämningar måste utredas
innan en eventuell exploatering är möjligt. Ett funktionsblandat innehåll, i huvudsak bostäder, föreslås. De regionala kraftledningarna påverkar planeringsförutsättningarna.
Södra Gunnesbo omvandlas till blandad stad förslagsvis
samordnat med Skånetrafikens aviserade utökade turtäthet
på Gunnesbo station efter år 2030 (ref. Tågstrategi 2037).
En tidigt bedömning ger ett framtida bostadsinnehåll strax
under 500 bostäder. En bebyggelseförtätning fordrar dagvattenåtgärder.
Viktig kollektivtrafiknod vars betydelse väntas öka med
ökande kollektivtrafikresande.
Potential att utveckla stadsdelscentrum
Verksamhetsblandat område. Industri i väster. Mer blandat innehåll öster därom. Person- och besöksintensiva
verksamheter förordas lokaliseras till hållplatsnära lägen.
Mer blandat stadsinnehåll. Person- och besöksintensiva
verksamheter förordas lokaliseras till hållplatsnära läge.

9. Framtida högklassig kollektivtrafik, tre hållplatslägen.

4.

7.

4.

6.
1.
5.

9.

6.
8.

3.
2.

7.

5.

1.
2.
9.

8.
Lund C

3.
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STADSINNEHÅLL, STRUKTUR OCH BEBYGGELSE
Levande stadsmiljöer

Levande stadsmiljö med bottenvåningar som öppnar upp mot
gatan. Tillgängliga och tilltalande
offentliga rum

Stadsväv. Stadsmiljön stärks
genom sammankopplande
stråk, platsbildningar och
samspelande bebyggelse

Identitet formad ur mix av
nytt och gammalt

Varierad arkitektur och
variation i stadsinnehållet.
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Den framtida stadskaraktären blir urban och innehåller fler människor; arbetstagare, boende och besökare. Stadsmiljön kommer
att möta nya förväntningar på vistelevärde, tillgängliga offentliga
rum och grönska. De urbana sammanhangen stärks och planområdet blir en integrerad del av västra Lund. Bebyggelseutformning och stadsinnehållet är betydelsefulla verktyg. Ett funktionsblandat innehåll hjälper till att befolka stadsmiljön stora delar
av dygnet. Bottenvåningar med publika verksamheter lokaliseras
längs huvudstråk och strategiskt viktiga platser. En betydelsefull
nod finns i öster där punkten Bjerredsparken och Kung Oskars
väg möter huvudaxeln genom Västerbroområdet. I stråket i Bjerredsparkens förlängning är det särskilt angeläget att ny och befintlig bebyggelse innehåller publika målpunkter och öppnar upp
sina fasader för kontakt med intilliggande gång- och cykelstråk.
Också längs stråket från Gunnesbo mot centrum längs Boställsvägen och vidare längs Öresundsvägens nya sträckning behöver
bebyggelsens bidrag till stadsrummet öka.
I delar där det framtida inslaget av verksamheter blir litet behöver
verksamheterna koncentreras till bottenvåningar längs huvudgator, särskilt till hörnlägen och hållplatsnära lägen. Också i de delar
där en verksamhetsdominerad markanvändning består sker kontinuerliga förändringar. När innehållet i verksamhetsområdena förändras avspeglas det i bebyggelsen. Byggnader byggs om, ersätts
eller byggs till. Detta möjliggör en utveckling av stadsmiljöerna
också i de delar som behåller en verksamhetinriktning.
Den framtida bostadsbebyggelsens sammansättning bör spegla
behovet hos Lunds heterogena befolkning. Särskilt angeläget är
bostäder för unga vuxna, studenter och nyanlända. Lunds bostadspolitiska mål angeratt målsättningen är att 45% av nyproduktionen av bostäder ska utgöras av hyresrätter. Ansträngningar
bör också göras för att öka antalet tillgängliga bostäder för äldre.
Behovet av variation i bostadsstorlekar och upplåtelseformer
kommuniceras med områdets aktörer och framtida byggherrar.

Addera och skapa sammanhang
En finmaskigare kvarterstruktur ska växa fram och ny arkitektur
adderas som formmässigt refererar till innerstaden och angränsande bostadsmiljöer. Vid adderingen är beaktandet av de befintliga värdena betydelsefullt för att bidra till miljöns tidsdjup,
variation och förankring till platsen. Bebyggelsens karaktär är
homogen avseende material (kakel, puts, tegel, trä, betong och
plåt) och formspråk, den karaktären kan med fördel anknytas till
vid tillägg dvs att variation och olika material blir ett tema.
När fler människor framgent kommer vistas i området ökar behovet av mötesplatser och vardagsnära tillgänglighet. Andelen
allmän platsmark behöver öka. De offentliga rummen, gator, parker och torg, utgör stadsdelarnas offentliga vardagsrum. Det är
viktigt att de delområden som behåller en verksamhetsinriktning
och som ligger mellan bostadsområden och framträdande målpunkter också blir tilltalande och trygga.
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Skolor, kultur- och fritidsutbud
Stadsomvandlingens storlek, med uppemot 4000-4500 nya bostäder på lång sikt, skapar behov av strukturer för stadsliv. Kultur- och
föreningsliv finns och kan stärkas ytterligare för att bli ett nav för
framtida invånare. Skolor och förskolor, är viktiga målpunkter och
naturliga mötesplatser. Något som förstärks ytterligare om de samlokaliseras och samordnas med kultur- och fritidsverksamheter. Därför
prioriteras bostadsnära skola och förskolor i de delar som planeras
för framtida bostadsinnehåll. Skolan ges lättillgängliga placeringar
som stärker den fysiska strukturen för stadsliv, centrala lägen och i
direkt anslutning till gång- och cykelstråk, vilket också möjliggör
för barn att kunna gå på egen hand. Förskolor fördelas i området för
att skapa vardagsnärhet. Närhet till park möjliggör samutnyttjande.
Skolbehovet uppstår successivt med bebyggelseutvecklingen och
dess storlek påverkas av vilken bebyggelsesammansättning som
kommer till stånd. Även den långa genomförandetiden bidrar till att
det är vanskligt beräkna såväl storleken på framtida skolbehov som
att bedöma vilken kapacitet som eventuellt finns att nyttja i angränsande skolor (Fågelskolan, Lerbäckskolan). Därtill ska markreservat
för skola läggas över pågående verksamheter över lång tid. I detta
tidiga skede har därför bedömningar av skol- och förskolebehov
fokuserats till delområde Västerbro. Planförslaget utgår från ett antagande om en etappvis utbyggnad av 2200-2700 bostäder fram till
cirka år 2030 och därefter ytterligare 1000-1200 bostäder. Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-25 att en grundskola med yteffektiv tomt som möjliggör för 600 elever ska förverkligas inom
Västerbro, samt att för övrigt grundskolebehov inom Västerbro
använda grundskolor utanför FÖP området,. Ett samutnyttjande
mellan skolans idrottanläggning och fritidsverksamheter gynnas av
större hall. Förskolebehovet beräknas till 4-6 förskolor med mellan
4 och 6 avdelningar vardera. Om den mindre förskolestorleken väljs
är det en fördel ur drifts/personalsynpunkt om förskolarna anläggs
två och två i angränsande kvarter.

Ett par av områdets befintliga mötesplatser, islamiska föreingen och Folkuniveristet, ligger i anslutning till stråket i Bjerredsparkens förlängning.

Identitetsskapande bebyggelse
I Bevaringskommitténs utlåtande över delområde Öresundsvägen
identifieras kulturhistoriska värden vilka huvudsakligen utgörs av
industri- och verksamhetshistoria och de fysiska spår som följer på
detta. Vid stadsutvecklingsprocessen utnyttjas detta som en strategisk resurs för ge den framtida stadsmiljön en egen unik karaktär.
Viktigaste karaktärsdragen i den befintliga miljön:
• Bjerredsbanan, den tidigare järnvägssträckningen kring vilken om•
•
•
•
•
•

rådet planerats och delvis byggts ut.
Industrimiljön i kv Separatorn och Värmeväxlaren, här har bedrivits industriell produktion i nästan hundra år av stor betydelse för
Lund genom Separator, Alfa Laval och Tetra Pak.
Cepa, äldre fabriksbyggnad i tegel (som klätts med plåtfasad), med
bevarad industriskorsten i mörkt radialtegel. Skorstenen är ett av de
tydligaste landmärken som förklarar områdets historiska funktion.
Cepa och Värmeväxlaren/Separatorn orienteras mot Bjerredsbanans stråk.
Kv Förlaget med Gleerups tidigare förlagsbyggnad
Mindre industrier och verksamheter med lokal prägel
Funktionsseparerande grönska; parkstråk mot Kobjer och koloniområde- mot bebyggelsen i söder

Förskole- och skolbehov växer fram sucessivt.
Ovan illustreras ytbehov för respektive verksamhet.
I en framtida tätare stad är olika varianter av samutnyttjande och funktionsintegrering intressant.

Cepas hus, till höger syns lastkajen mot Bjerredsbanan. Den teglade skorsten är ett av områdets
landmärken idag. Fabriksbyggnaden i mörkt tegel
har klätts in med plåt som döljer den ursprungliga
karaktären. Byggnaden har en tydlig industrikaraktär som kan utvecklas. Fabriksbyggnaden ritades
till Clioverken 1950.
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Under omvandlingsprocessen sker avvägningar mellan samhälleliga och enskilda intressen. Stadsutvecklingen sker över lång
tid och kan man förutsätta att en del kulturvärden inte kommer att
kunna bevaras. En stor osäkerhetsfaktor omfattningen på föroreningar och saneringsbehoven. Följande urvalskriterier ger stöd
för avvägningar
• Byggnader/miljöer med stor betydelse för Lund eller regionen
• Industri och verksamhetsbyggnader som är tydliga och ger möjligKulturmiljövärderna är en del av områdets storskaliga struktur som stadsomvandlingen bryter upp.

•
•
•
•

Den nya kvartersstrukturen formas i ur avvägning
mellan värdefulla objekt, framtida värdefulla kopplignar och önskemålet om en finmaskigare struktur mm.

Förutsättningarna för bevarande behöver studeras
vidare. Nya uppgiftert.ex. om föroreningar kan förändra strukturplanens detaljutformning.

Södra Gunnesbo
Traktorvägen
Västerbro Väst

Pilsåker

Västerbro Öst
Norra
Värpinge
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het till upplevelse av områdets historiska karaktär
Byggnader med placering som anknyter till framtida viktiga stråk/
siktlinjer
Byggnader/miljöer med estetiska upplevelsevärden
Byggnader/miljöer med potentiella estetiska upplevelsevärden (förvanskande inklädnader eller andra byggnader som idag skymmer)
Byggnader/miljöer som bygger upp en helhet där den industriella
karaktären kan upplevas.

• Tekniskt skick och förutsättningar för nya funktioner
Föreslagen struktur har en flexibiltet att anpassas allt eftersom
kunskapen om förutsättningarna för bevarande klarläggs.
Tillkommande bebyggelse kommer att vara av stor betydelse för
den framtida stadsmiljön. Den adderar ett samtida uttryck och
bär uppgiften att forma en attraktiv, urban stadsmiljö. Den bidrar
till målsättningen om variation och mångfald.

Täthet, skala och struktur
Bebyggelsen i planområdets olika delområden har olika stadsinnehåll vilket avspeglas i olika uttryck. Den generella höjdskalan, i de områden där bostäder adderas samt längs planområdets
huvudgator, föreslås vara 4-6 våningar med inslag av lägre och
högre bebyggelse. Det motsvarar den traditionella innerstadens
höjdskala och skapar förutsättningar för en urban karaktär och
en trivsam stadsmiljö med ett behagligt mikroklimat. Efter klassiskt maner föreslås att tätheten ökar in mot centrum. Medveten
gestaltning och materialval kan ge mångfald åt området och användas för att främja variation i de tillkommande byggnaderna i
stadsmiljön.

Västerbro Öst
Västerbro Öst blir en fortsättning på Lunds innerstad. De stora
industrikvarteren bryts upp till en klassisk kvartersstad. Nya parker och torg adderas. En strategiskt viktig punkt är där förlängningen av Kung Oscars väg och Bjerredsparken löper samman
och en framtida hållplats för högklassig kollektivtrafik föreslås.
Denna punkt utgör porten till Västerbro Öst österifrån och det är
här området länkas samman med centrala Lund genom ett urban
stråk i Bjerredsparkens förlängning. Detta blir ett av områdets
viktigaste offentliga rum. Här är det av stor betydelse att historiska kulturmiljövärden finns representerade och att bebyggelsens
bottenvåningar innehåller publika verksamheter.
Bebyggelsens karaktär blir variationsrik genom att industrihistorien lever kvar i sparade byggnader och kontrasteras av tillkommande, modern bebyggelse. Äldre sparad bebyggelse behöver
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hitta nya funktioner och nytt innehåll, en potential för ett lokalt
kulturliv. Likt den angränsande kvartersstaden i öster föreslås
blandstadens kvarter sluta dikt an till gaturummen längs huvudgatorna. Huvudgatornas gaturum formas av trädrader och breda
trottoarer.

NG

EN

Stråket i Bjerredsparkens förlängning blir den bärande strukturen
kring vilken både Västerbro Öst och på sikt också Västerbro Väst
formas. Längs stråket samlas mötesplatser, befintliga och nya och
mark för framtida högklassig kollektivtrafik reservers. För att ge
bäring åt stråket redan i inledningen av stadsomvandlingen ansluter det till Annedalsvägen i väster och kopplingar vidare västerut
för gående och cyklister till målpunktena i Pilsåker och Traktorvägen föreslås. Mellan Bryggaregatan och Måsvägen planeras ett
Lundalänkskoncept (se vidare under kapitel Trafik och mobilitet).
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System av sammanlänkade
offentliga rum
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.
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Porten till
stadsdelen

Parksammanhang

1000 m
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Västerbro Väst
Verksamhetskvarteren väster om Bondevägen får redan inledningsvis en delvis ny kvarterstruktur när Öresundsvägens anslutning till Norra Ringen flyttas till korsningen vid Boställsvägen.
En framtida mer finmaskig kvartersstruktur påbörjas som allt eftersom lägger grunden till en mer urban karaktär ända fram till
Norra Ringen. På sikt utvecklas ett funktionsblandat stadsinnehåll med företag, service, bostäder och fritidsmöjligheter. Längs
Norra Ringen och Fjelievägen koncenteras verksamheter medan
stråket i Bjerredsparkens förlängning också här bildar den bärande axel som stadsdelens formas runt. I väster möter stråket
den nya gatustruktur som ersätter Mobiliarondellen och här blir
porten till Lunds innerstad från väster.

Södra Gunnesbo

utåtriktade verksamheter
Delområdet har en mer småskalig karaktär änpågående
de övriga
verkNy gatustruktur/ utåriktad gata/
samhetsområdena. Det är ett signum för delområdet
och värnas.
bostadspräglad gata/ högklassig
kollektivtrafik
Här finns intressanta inslag av äldre bebyggelse
och gröna värden, såsom kolonilotter och allérader i det äldre järnvägsreservat.
Dagvattenåtgärder kommer att krävas vid förtätning.
Lorem ipsum

Pilsåker och Traktorvägen
Här annonseras Lund västerifrån. Pilsåker utgör tillsammans
med Traktorvägens östra del en framträdande målpunkt i västra
Lund genom en stor koncentration av handel. Handelskoncentrationen befolkar området men samspelet mellan stadsmiljön och
människorna som vistas i området brister. Avsaknaden på tilltapågående utåtriktade verksamheter
Ny gatustruktur/ utåriktad gata/
bostadspräglad gata/
högklassig
Lorem ipsum
kollektivtrafik
väg
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I en framtida tätare, mer sammanlänkad stad, kan området kring dagens Mobiliarondell utvecklas till ett stadsdelscentrum. I det längre tidsperspektivet kopplas Pilsåker och Mobilia starkare till angränsande områden.
Genom att addera service till dagens handelsutbud kan både nya och befintliga invånare få tillgång till vardagsnära service. Inom 1000 meters radie ligger stora delar av Kobjer, Gunnesbo, Västerbro, Norra Värpinge och
Klosters Fälad.
200

400
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lande, publika platser, stråk och grönska står i skarp kontrast till
den målpunkt delområdena utgör.
En vidareutveckling gång- och cykelnätet över Norra Ringen
och väg 103 kan förhoppningsvis tillsammans med stärkt
kollektivtrafik, minska bilresandet inom och till delområdena och
därmed på sikt skapa en viss förtätningsmöjlighet. Denna reserveras
åt att bredda stadsinnehållet och bryta handelsdominansen. Ett
mer diversifierat stadsinnehåll i kombination med förstärkta
kopplingar till angränsande områden, ger förutsättningar för
utveckling av ett stadsdelcentrum på längre sikt. Hållplatsen
direkt väster om Mobiliarondellen blir stadsdelscentrumets
kärna. Hit koncentreras kollektivtrafikstråk, gående och
cyklister - och härifrån ska starka och gena stråk leda vidare ut
i delområdena. Stråket genom Öreundsvägenområdet utgör den
starkaste koppling till centrala Lund men också Fjelievägen/
Åldermansgatan och Öresundsvägen är betydelsefulla.
På kvartersmarken finns stor potential att förtäta genom att
minska andelen markparkeringar och istället utveckla en
tilltalande och funktionell miljö. Också väster om ett framtida
stadedelscentrum kan ett bredare stadsinnehåll vara lämpligt,
såsom lätt industriverksamhet, service och kontor. Bebyggelsen
föreslås komma närmare Norra Ringen, växa på höjden framför
på bredden och också öppna upp mot de gående och cyklister som
kommer på gång- och cykelbanorna längs Norra Ringen. Längre
in i delområde Traktorvägen löper ett äldre järnvägsreservat som
idag innehåller grönska och som bör värnas för dess potential
att rymma gång- och cykelstråk tillsammans med grönska och
lokalt omhändertagande av dagvatten. Längst i väster föreslås en
fortsatt koncentration av industri.

Norra Värpinge
Delområdet befinner sig i en gränszon mellan flerfamiljshus in
mot staden, rester av odlingslandskapet, naturvärden i Rinnebäcksravinen och handelområdet på Pilsåker. I närtid finns ett
stort behov av dagvattenåtgärder vilka föreslås samordnas med
rekreation. Det finns risk för översvämningar i delar av området
och möjlighet för framtida utbyggnad måste utredas vidare. De
regionala kraftledningarna påverkar också områdets förutsättningar. Vid en utbyggnad föreslås att områdets bostadsinnehåll
tydligt kopplas in mot Värpinge och Fågelsskolan.
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TRAFIK OCH MOBILITET
Med utgångspunkt i Lunds kommuns övergripande klimatmål,
som bland annat anger en halvering av mängden utsläpp av växthusgaser i kommunen senast 2020 jämfört med 1990 års nivåer,
läggs fokus på att skapa förutsättningar för hållbar mobilitet.

Mål för planområdet
Trivsamma gator

Gatunätet ska vara en del av det offentliga rummet. Bebyggelsen
ska ges förutsättning att komma nära och öppna upp mot gatan.
Väldefinierade gaturum, god trafiksäkerhet och god orienterbarhet ska tillgodoses. Kollektivtrafikresenärer och gång- och cykeltrafikanter ska prioriteras och erbjudas säkra, gena och tilltalande
resor. Lunds infart västerifrån ska vara en välkomnande entré till
staden.

Strategier
Mobility management
•
Levande stråk

För att människor i första hand ska välja hållbara färdsätt i
vardagen krävs rätt förutsättningar i form av planering, fysisk infrastruktur och rätt beteende. Att påverka resan innan
den börjat är grunden för mobility management och det är
centralt att påbörja mobility management redan i planprocessens tidiga skeden.

För att nå ambitionen om hållbart resande i vardagen är engagemang och delaktighet från områdets intressenter avgörande.

Gaturummets utformning
•
Tydliga noder

•

•
•

Prio kollektivtrafik

Kollektivtrafik
•
•

•

•
Attraktiva hållplatslägen
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Ett tydligare gaturum mellan Traktorvägen/Mobilia och Pilsåker i kombination med mer spännande bebyggelse ger staden en värdig entré.
Ett stadsmässigt rutnät av gator utvecklas successivt innanför Norra Ringen. Gaturummen utformas för att prioritera
vistelse. Gatan blir en livfull del av det offentliga rummet
genom väl fungerande samspel mellan bebyggelse och gata
Gatornas sektioner och utformning speglar deras funktion:
bostadsgata, lokalgata, huvudgata eller genomfartsgata.
Gaturummen rymmer grönska och bidrar till en sammanhängande grönstruktur
Hållplatslägen utformas till mötesplatser, samordnade med
gång- och cykelstråk och omgivande bebyggelse.
Kontinuitet i kollektivtrafikens stråk och noder eftersträvas,
så att dessa blir pålitliga och möjliga att anpassa bebyggelse
och offentliga miljöer till.
Tidsmässigt konkurrenskraftiga resor i jämförelse med bil
eftersträvas genom separata körfält, prioritet i korsningspunkter och separata, gena stråk.
Ett stråk reserveras för högklassig kollektivtrafik, från Lund
C till Bjärred/Lomma. Den östliga delen av stråket trafikeras
inledningsvis med stadsbuss.
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•
•

Besöksintensiva verksamheter och placering av kollektivtrafiknoder samordnas
Åtgärder som främjar kollektivtrafikens effektivitet och attraktivitet ska ligga tidigt i genomförandeprocessen.

Gång- och cykeltrafik
•

•

•

•

•
•

Inom samtliga delområden eftersträvas finmaskiga, trygga
och tilltalande gång- och cykelvägnät med god orienterbarhet.
Den barriärverkan de större vägarna och järnvägen medför
ska överbryggas genom täta passager och visuell kontakt
mellan delområden, t.ex över Norra Ringn och väg 103 från
Värpinge Norr mot Mobilia. Orienterbarheten i de planskilda
korsningarna kring Nova/Mobilia, behöver förbättras.
Gång- och cykelresenärer ska erbjuds snabba huvudstråk
mellan delområdena och viktiga målpunkter inom och utom
utredningsområdet (centrum, Lund C, Lunds Universitet,
LTH osv)
Gång- och cykelnätet föreslås stärkas från Gunnesbo mot
både Pilsåker, Väster/ Värpinge och in mot centrum, via
Bjärredsparken och Kung Oskars Bro. Cykelstråken från
Gunnesbo, Fjelievägen och Klosters fälad bör kopplas ihop
tydligare för att skapa ett mer fullständigt cykelvägnät och på
så sätt binda ihop de olika stadsdelarna med varandra.
Cykelparkering, med och utan väderskydd, ska erbjudas i
strategiska lägen
Åtgärder som främjar gång- och cykeltrafik ska ligga tidigt i
genomförandeprocessen.

Biltrafik
•

•
•

•
•

Områdets genomfartsvägar och huvudgator ska vara trafiksäkra och erbjuda acceptabel framkomlighet. Huvuddelen av
biltrafiken kanaliseras hit.
Säkra och effektiva anslutningar till det regionala vägnätet
ska finnas.
Lokalnätet, inne i delområdena, är finmaskigt, prioriterar
gång- och cykeltrafikanter, samspelar med omgivande bebyggelse och tillåter gatuliv.
Gatunätet ska vara orienterbart och tydligt. Gaturummens
utformning ska kommunicera gatans funktion och hastighet.
Mobiliarondellen byggs om med en åtgärd som ökar nodens
kapacitet men också möjliggör en framtida urbanare struktur
och kontext.

Gent, tryggt, attraktivt
gc-stråk

Prio gc-stråk

Trafiksäkert gatunät

Yteffektiv parkering
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Från funktionspräglad vägmiljö till urban stadsgata
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När stadsinnehållet förändras påverkas också vägnätets funktion
och struktur. Dagens vägnät behöver utvecklas för att fungera
i ett framtida mer urbant sammanhang. I de delar som stadsomvandlas ersätts tunga transporters framkomlighetskrav med
behov av ökad tillgänglighet och attraktiva förutsättningar för
gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer. Områdets förutsättningar för dessa trafikgrupper behöver stärkas generellt. De
offentliga rummen, gator och torg inkluderat, har potential att
också rymma grönstruktur och klimatanpssningsåtgärder, vilket
både kan bidra till en positiv upplevelse och samtidigt stärka områdets gröna och blå strukturer.
I den framväxande funktionsblandade staden bryts de stora kvarteren upp och ett lokalt gatunät växer fram. Lokalgatan fyller
flera funktioner genom att vara såväl ett transportstråk som en
plats att vistas på i staddelens samlade offentliga rum. I en levande stadsmiljö samspelar bebyggelse och gata.
Också gång- och cykelvägnätet förtätas och verkar strukturbildande. Ett finmaskigare gång- och cykelvägnät eftersträvas i
samtliga delområden för att öka tillgängligheten och främja en
levande stadsmiljö också här.
Utredningsområdet genomkorsas av regionala trafikleder och
lokala huvudgator vilkas funktion, säkerhet och framkomlighet
måste säkerställas. Merparten av biltrafiken bör kanaliseras till
det övergripande vägnätet. Samtidigt är det viktigt att vägarnas
karaktär samspelar med omgivningen. I takt med att omgivande
stadsmiljöer blir mer urbana behöver också karaktären på de regionala vägarna utvecklas. I planförslaget möjliggörs för gående
och cyklister att röra sig längsmed såväl de regionala trafiklederna som de lokala huvudvägarna.
Nedan visas några exempel på utformningen av väg/gaturum.

I Norra Ringens vägmiljö dominerar funktionskraven.
Karaktären för tankarna till motorväg eller motortrafikled.
Vid avsnittet ovan gäller 50 km/h och ca 16 500 ÅDT.

Trelleborgsvägen vid Mobilia, Malmö. Trafikmiljön börjar
inkludera den omgivande staden. Viss stadsmässighet. Vid
avsnittet gäller 40 km/h och trafikmängden är ca 25 500 ÅDT.

Drottninggatan, vid V. Exercisgatan, Malmö. Vid avsnittet
gäller 40 km/h och ca 18200 ÅDT. En karaktär som fungerar som
huvudstråk i en stad

Fersens väg, Malmö, en urban stadsgata med plats för
folkliv längs sidorna. Vid avsnittet gäller 40 km/h, trafikmängden uppgår till 16 000 (2011).
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Entré till Lund västerifrån
Resenärer till Lund västerifrån färdas genom ett öppet odlingslandskap fram till passagen över väg 108. Där möter en distinkt
gräns av vegetation. En eventuell stadsrand döljs bakom buskagen. Kraftledningen, några uppstickande skorstenar och hög vägbelysning slår an en funktionspräglad ton. Därefter sker inträdet i
stadsmiljön gradvis. I dagsläget erhålls ingen egentlig stadsmässighet kring Fjelievägen förrän efter korsningen med Måsvägen.

Port i väster - var ska porten vara?
I ÖP 2010 anges att stadens entréer ska visa Lunds karaktär och
historia. Fjelievägen är stadens entré västerifrån. Vägsträckningen har lång kontinuitet och resenären möter flera av Lunds olika
tidsepokrar; modernismens byggnader, äldre villor, 1900-talet
industribebyggelse och sentida köpcentrum. Det finns tre punkter av särskild vikt. Det första är passagen över väg 108, som i
dagsläget utgör Lunds västra gräns. Därefter kommer cirkulationen i korsningen Plogfåran-Fjelievägen som genom sitt läge får
en entréfunktion men samtidigt ligger i ett regionalt trafikstråk
och kantas av en relativt gles och spridd bebyggelse. Här annonseras staden men det finns en tydlig distans mellan bebyggelse
och väg fram till denna punkt. Öster om Plogfåran har resenären
uppmärksammat inträdet i staden. Här bör en stadsmässig karaktär, gärna boulevard, utvecklas. Mobiliarondellen är den sista och
mest framträdande punkten. Här ligger den egentliga porten till
staden, nu och troligen under flera år framåt. I denna punkt sker
en uppdelning av trafikflödena och deras dignitet. Resenären som
ska i mot centrum lämnar den regionala trafikens distansiering
och möter en försiktig stadsväv. Det finns anledning att tydligt
urskilja porten från den övriga bebyggelsen och markera entrén.
Lunds karaktär kan annonseras här, kanske genom en spännande
signaturbyggnad. Vidare in mot centrum bör Fjelievägen utvecklas till en tydligt urban gata; boulevard med stadskaraktär. Längs
Fjelievägen löper också en av de större cykellederna i Lund vilket ytterligare accentuerar behovet av en tilltalande gatumiljö.
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FRAMTIDA KOLLEKTIVTRAFIKNÄT

Kollektivtrafik
Framtida kollektivtrafikförsörjning i närtid utgår från buss samt
närheten till Lund C. På längre sikt förbereds för högklassig kollektivtrafik och plats reserveras för ett gent och centralt stråk genom Västerbro, inordnat i Västerbroområdets bärande axel. En
god täckning uppnås med tre hållplatser, se illustration nedan.
Kontinuitet i hållplats-noderna eftersträvas.
Flera alternativ för kollektivtrafikförsörjning med buss i närtid
har studerats. I ett alternativ har dagens regionbusslinjer på Fjelievägen samordnats till det centrala sråket genom Öresundsvägenområdet, enligt Lundalänkskonceptet ”Tänk spårväg, kör
buss”. Stadsbusslinjer längs Fjelievägen och via Kobjer har inte
bedömts rimliga att flytta, då det skulle leda till påtagliga försämringar i tillgänglighet för befintliga bostäder i området. Sammantaget har fördelarna med detta alternativ inte bedömts överväga
nackdelarna, varför regionbussarna föreslås ligga kvar på Fjelievägen tills vidare. Däremot föreslås en justering av befintlig
stadsbusslinje mot Kobjer/Nova, så att den redan i tidigt skede
nyttjar östra delen av kollektivtrafikstråket genom området, och
etablerar en viktig hållplatsnod.
Längre västerut i området föreslås justeringar i befintliga stadsbusslinjer. Linje 4 utvecklas till en snabb förbindelse mellan
Lunds centrum och Gunnesbo station via Fjelievägen och en ny
bussgata i Plogfårans förlängning. Denna kompletteras av linje 5,
som utöver Pilsåkersområdet även dras genom Mobiliaområdet
via den nya anslutningen till Boställsvägen.

Förslag till kollektivtrafikförsörjning med buss, samt
framtida möjlighet till högklassig kollektivtrafik. Redan
från början trafikeras ett avsnitt i östra delen av kollektivtrafik, stadsbuss, och en viktig hållplatsnod etableras
i öster. I väster finns redan ett starkt hållplatsläge vid
Traktorv./Pilsåker. På sikt föreslås en hållplats väster
om korsningen med Bondevägen.
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Framtida högklassig kollektivtrafik med tre hållplatslägen illustrerade (gult). Ovan markeras även
300-meters radien från respektive hållplatsnod. .
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Gång- och cykel
Målet är att öka andelen resor med gång och cykel. Genom att
förstärka befintliga stråk och kopplingar samt tillskapa nya, både
mellan delområdena och inom dem, utvecklas ett mer sammanhängande gång- och cykelnät. Gena stråk till tågstationer och andra kollektivtrafiknoder är särskilt angeläget. Viktigast bedöms
det att vara att utveckla att kopplingarna in mot centrum och
Lund C eftersom detta är två dominerande målpunkter.
En annan viktig åtgärd är att minska de stora vägarnas och verksamhetsområdenas barriäreffekter. Inom de områden som utvecklas till blandad stad utvecklas ett lokalgatunät där gående
och cyklister ges högsta prioritet i gaturummet (gul markering).
I områden med fortsatt verksamhetsinriktning är lokalgatorna
inte alltid lämpliga för oskyddade trafikanter i blandtrafik pga
tung trafik och/eller större trafikmängder. Här föreslås istället att
separata gång- och cykelbanor utvecklas både längs gator inom
staden som längs vägarna mot grannkommunerna. Ett sammanhängande gång- och cykelstråk längs Norra Ringen genom Lund
är viktigt. Från utredningsområdet är detta den kortaste vägen
mot Brunnshög.
Områden där gaturummen utvecklas
för gång och cykelprioriteDen samlande axeln genom Västerbro blir en framtida
stark
ring (huvudgator undantaget). Inkoppling som ska bära områdets stadsliv och det är också
den
ledande
etapp och följande
Bef. tidigt
cykelleder
genaste kopplingen in mot centrum. För att etablera stråket
Nyttigång.
gång- och cykelstråk
och ge det dignitet behöver flödet av människor komma
Ny gång- och cykelkoppling
Genom att förvalta befintliga publika verksamheter längs
på stråket
längre sikt
och också addera ytterligare målpunkter kan det få en uttalat
Ny ellersoutvecklad gång- och
cykelpassage
cial dimension. Att redan inititalt verka för kopplingar över
NorBefintlig, planskild gång- och
ra Ringen/väg 103 samt mot sydväst stärker stråkets kraft
som
cykelpassage
sammanhållande element.
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Ny eller utvecklad gång- och
cykelpassage
Befintlig, planskild gång- och
cykelpassage
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Biltrafik
I takt med att Lunds stad växer ökar stadsmässigheten successivt. Tidigare verksamhetsområden får förändrat stadsinnehåll
och trafikmiljön behöver utvecklas för att fungera i nya sammanhang. En förtätning och förändrat stadsinnehåll i planområdet,
inklusive bostäder i vissa delar, innebär förändringar i resmönstren och att nya krav ställs på trafikmiljön. Nya relationer och
ökat resande mellan delområdena uppkommer.

Framtida huvudgator kantas av bebyggelse och
struktureras upp trädrader som formar gaturummet. Generösa ytor för gående och cyklister längs
öppna, välkomnande bottenvåningar.
Föreslagna trafikkapacitetsåtgärder
utförs stegvis.
Inledningsvis
flyttas Öresundsvägens anslutning
till Norra Ringen
till korsningen
Norra Ringen- Boställsvägen.
På längre sikt
föreslås Mobiliarondellen ersättas
med ett rutnätssystem.

I dagsläget utgör Mobiliarondellen en svag punkt i vägnätet genom sin bristande trafikkapacitet. För att klara en förtätning behöver trafiksituationen förändras i denna punkt. Flera alternativ
har studerats, inklusive planskilda lösningar med trafik på broar
över rondellen. Den föreslagna lösningen behåller biltrafiken i
ett och samma plan, då det både ökar kapaciteten och ger bäst
förutsättningar för utveckling av områdets stadsmiljö.
Planförslaget redovisar en successiv utveckling av ett stadsmässigt rutnät mellan Bryggaregatan och Norra Ringen. Inledningsvis flyttas Öresundsvägens anslutning till Boställsvägen. På sikt
ersätts Mobiliarondellen med en traditionell korsning och väg
103´s anslutning till Norra Ringen förändras. Åtgärderna ger en
kapacitetsökning motsvarande ungefär hälften av det behov som
uppstår om alla exploateringsönskemål skulle tillgodoses. Det
kommer därför bli nödvändigt att prioritera bland utvecklingsönskemålen även framgent, eftersom alla inte kan tillgodoses. Den
utbyggnadsmöjlighet som genereras vikts åt stadsomvandling
inifrån och ut. I planförslaget ingår också förstärkning av gångcykel och kollektivtrafikstråk.

Fyrstegsprincipen
Fyrstegsprincipen har tillämpats i trafikplaneringen för
området. Vissa av de föreslagna trafikåtgärderna har dock
inte till syfte att lösa klassiska trafikproblem, utan handlar om att ge utrymme för stadsutveckling och en mer
attraktiv stadsmiljö. Planeringen har därför utgått från en
bredare perspektiv än vad fyrstegsprincipen egentligen
är anpassad för. Nedan redogörs för de perspektiv och
åtgärder som kommunen ser i respektive steg.
Steg 1 - Tänk om. Utifrån transportstrategin LundaMaTs arbetar Lunds kommun både generellt och
specifikt med bilsnål planering. Gång, cykel och kollektivtrafik ges hög prioritet, kombinerat med påverkansåtgärder som Mobility Management. Tidig dialog
med fastighetsutvecklare bedrivs och tas vidare i den
fortsatta processen inom ramen för CityLab Action.
Steg 2 – Optimera. För att optimera de hållbara trafikslagen har det arbetats fram förslag om utvecklad
busstrafik, samt ett utvecklat nät och ökad standard för
gång- och cykeltrafiken.
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Steg 3 – Bygg om. Planförslaget omfattar en kraftig stadsutveckling, med upp till omkring 4000 nya bostäder. En
sådan kraftig utveckling kommer, även med höga hållbarhetsmål och fokus på hållbara trafikslag, leda till en påtaglig
biltrafikalstring. Samtidigt ligger befintliga trafikvolymer i
Mobiliarondellen nära kapacitetstaket. Genomförande av
åtgärder enligt steg 1 och 2 ovan bedöms inte kunna reducera biltrafiktillväxten så mycket att befintlig kapacitet
blir tillräcklig för att kunna hantera biltrafikalstringen från
stadsutvecklingen. Olika alternativ för att öka kapaciteten i
Mobiliarondellen har därför studerats, (se Tyréns PM Idéstudie
för trafiklösningar kring Mobiliarondellen, 2011-12-19). Kommunen
förordar en ombyggnad av väg E6.02, inledningsvis med
en flytt av Öresundsvägen, och på sikt en ersättning av cirkulationsplatsen med ett nytt gatunät.
Steg 4 – bygg nytt. Nybyggnadsåtgärder för högre kapacitet har också studerats, som t ex fly-overs över befintlig
Mobiliarondell. Detta skulle öka kapaciteten på ett tydligt
sätt, men skulle inte bidra till en attraktiv stadsmiljö och är
dessutom förenat med stora kostnader. Denna typ av åtgärder har därför inte bedömts lämpliga att gå vidare med.
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GRÖN OCH BLÅ STRUKTUR
Grönstruktur
Områdets framtida grönstruktur ingår som en integrerad del i
stadsmiljön och ska vara en attraktiv och lättillgänglig del i vardagen. Parkerna och stråken ska kunna tillfredsställa nutidsmänniskans behov av både aktivitet och lugn. Den framtida grönstrukturen ska också tillföra biologisk mångfald och nya kulturella
uttryck. Den ska väcka en känsla av tillhörighet, ge en extra dimension till det offentliga rummet, och vara en plats för alla oavsett ålder, kön, bakgrund och funktion.
I stora delar av planområdet behöver mer gröna värden adderas.
Kommunens riktlinjer för parktillgång och friyta i grönstrukturoch naturvårdsprogrammet ger vägledning. Befintliga naturvärden finns framförallt i Rinnebäcksravinen, en unik miljö, och i
det större parkstråket söder om Kobjer. Kolonilotterna utgör ett
variationsrikt grönt element i stadsbilden som föreslås göras tillgängligt för fler.
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Större parker där man både kan mötas och få en stunds
lugn och ro är en naturlig del av den täta staden. Dessa
skapar funktioner och kvaliteter som inte går att kompensera för med andra värden. (Köpenhamn).

Parkerna kan öka den biologiska mångfalden och genom
att exempelvis ytor med ängsblandningar används, eller
att de planteras med gamla kulturträdgårdsväxter för att
dessa sorter ska bevaras. (Trollebergsvägen, Lund).

Nya parker anläggs successivt i de områden som växer fram och
också de befintliga parkerna rustas upp och ges fler funktioner.
I närområdet utgör de större natur- och rekreationsområdena
Nöbbelövs mosse, St Hans backar och Höje å samt järnvägsstationerna Lund C och Gunnesbo station viktiga målpunkter för
de gröna stråkens användare. Fler passager behöver skapas över
de större barriärerna för att knyta ihop Västerbro med Pilsåker,
Traktorvägenområdet och Södra Gunnesbo, samt för att förbättra
möjligheterna att ta sig ut i slättlandskapet väster om Lund.
Tillgång till grönstruktur är betydelsefullt i anpassningen till ett
förändrat klimat. Grönytor fångar upp vatten som rinner av från
hårdgjorda ytor och tak. Vegetationen ger skugga och kyler av
stadsrummet under varma dagar. Tillgången på stora träd i stadsrummet är av betydelse i dessa avseenden. Träd binder även CO2
och blir med stigande ålder viktiga boplatser för insekter och fåglar. Både de offentliga rummen och kvartersmarken bidrar till
områdets samlade ekologiska innehåll.
Grönstrukturen ger ett värdefullt bidrag till målsättningen om
en variationsrik stadsmiljö med stor mångfald. Exempelvis kan
nya biotoper/planeringar inriktas mot att samspela med det gröna kulturarvet genom medvetna växtval, särskilt intressant kan
det vara att bygga vidare på den odlade mångfalden som redan
finns representerad i kolonilotterna och det ekologiskt inriktade
jordbruk som bedrivs i Norra Värpinge. Möjligheten att bidra
till ökad odlad mångfald och mer diversifierat genetiskt material
skulle spetsas ytterligare av ett samarbete med till exempel SLU
för kunskapsutbyte.

Blå struktur

I en tät stad eller i områden där infrastrukturen kräver
mycket plats, kan parker och stråk få plats på höjden. Att
komma upp på höjden gör att man slipper konkurera med
exempelvis bilarna om utrymmet och skapar samtidigt ett
mervärde genom utsikten.

Dagvatten kan användas kreativt och rekreativt i stadsrummet (Västra Hamnen, Malmö).
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Dagvatten
Planområdets dagvattenhantering består idag av ett utbyggt
ledningsnät. Större delen av området avvattnas till Rinnebäcksravinen och det dike som ligger direkt uppströms ravinen. Vid
kraftiga regn kan det komma höga dagvattenflöden till Rinnebäcksravinen, vilket bidrar till omfattande erosionsproblem.
Dagvattnet innehåller även föroreningar från staden, föroreningar som leds vidare till Höje å. De stora flödena är en risk i sig.
Dagvattnets föroreningar når vidare till Höje å.
Höje å är en angelägen planeringsfråga för planområdet. Föreslagan förändringar inom planområdet innebär mestadels omvandling av redan hårdgjorda ytor. Men det grundläggande problemet
är att dagvattenflödet från Lund under lång tid har ökat utan att
några fördröjningsåtgärder. Från början leddes vatten från cirka
40 hektar åkermark till Höje å via samma dike som idag leder
bort dagvatten från cirka 440 hektar stadsbebyggelse. Detta har
medfört att det idag tidvis är mycket höga flöden som passerar
längs befintliga ledningar och diken, genom planområdet, på sin
väg ner till Höje å. En förutsättning för fortsatt utbyggnad/förtätning är de krav på flöde och föroreningsinnehåll som anges i
miljökvalitetsnormer för Höje å.
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Åtgärder behövs som ger ett jämnare vattenflöde och fångar upp
föroreningar. Uppströms Rinnebäcksravinen föreslås därför ett
större område för dagvattenhantering, dit i stort sett allt dagvatten från området ska ledas. Åtgärder krävs även högre upp
i systemen, till exempel i Södra Gunnesbo. Dagvatteninsatser i
gaturum och parkmark kompletterar de större åtgärderna på allmän platsmark. Kvartersmarken utgör en stor andel av områdets
totala yta och kan därmed bidra i betydande omfattning till en
förbättrad dagvattenhanteirng, till exempel utformning av tak
och gårdsmiljöer.
Skyfall
Klimatförändringarna leder till ökad frekvens av kraftiga skyfall.
Av den översvämningskartering som kommunen låtit ta framgår
att det finns risk för översvämning i delar av planområdet, bland
annat i öster och i Norra Värpinge. Åtgärder som hanterar översvämningsrisker behöver studeras inom avrinningsområdena
som helhet. Lunds kommun arbetar för närvarande med en Översvämningsplan. Därtill behövs fördjupade analyser i flera delområden inför stadsomvandling över vad som är lämplig framtida
kvartersmark.

Rinnebäcksravinen mot söder.

Exempel på större dagvattenanläggning i kombination med rekreation, Råbysjön i sydöstra Lund.

UTDRAG UR PÅGÅENDE ÖVERSVÄMNINGSPLAN
Maximala vattendjup vid framtida 100-års regn baserat på
markmodell + ledningsnätsmodell
0.1-0.3 m vattendjup. Besvärande framkomlighet
0.3-0.5 m vattendjup. Ej möjligt att ta sig fram med motordrivna fordon. Risk för stor skada.
>0.5 m vattendjup. Stora materiella skador. Risk för hälsa och liv.
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Norra Värpinge
Delar av dagens åkermark övergår till ett område för dagvattenhantering i kombination med rekreation. Området kommer också
utformas för översvämning vid skyfall. På längre sikt föreslås
också ett område för utbyggnad.
Värpinge golfbana, direkt väster om planområdet, ligger på mark
som arrenderas av kommunen. Skötseln av golfbanan har ekologisk inriktning med bland annat fårbete och är därför en naturlig
del av det landskap som präglas av Rinnebäckens ravin och Höje
ås dalgång. Om golfbaneverksamheten i framtiden upphör skulle
området kunna bli ett tillgängligt rekreationsområde som ansluter till det redan existerande längs Höje å.

Pilsåker och Traktorvägenområdet
Utvecklingen av Öresundsvägenområdet innebär att Pilsåker och
Traktorvägen blir mer tillgängliga för gående och cyklister och
därmed bättre integrerade till staden. Därtill föreslås att externhandeln komplettera med ett bredare stadsinnehåll och miljön
som helhet kan utveckla en mer samtida karaktär där även mellanrummen är attraktiva och bidrar till upplevelsen av områdets
verksamheter. Parker, gröna tak och gröna fasader skulle kunna
vara en spännande del i utvecklingen. Överlag behöver de offentliga ytorna och stråken stärkas i dessa delområden. De äldre
järnvägsreservaten bör användas för grön och blå struktur tillsammans stråk för gående och cyklister. Gång- och cykel behöver ges högre prioritet också i befintliga gaturum och vissa stråk
föreslås planteras med trädrader. Fjelievägen får gatukaraktär
och blir en naturlig förlängning av stråket genom Öresundsvägenområdet. Bättre kopplingar skapas över väg 108 för att ge
människor möjlighet att ta sig ut i landskapet.

Västerbro öst och väst
Grönstrukturen i delområdet förstärks med nya parker och sammankopplande gröna stråk. Parktillgången per invånare för
delområdet som helhet ligger i jämförelse med övriga Lund
någonstans mellan parktillgången/invånare i stadskärnan och innerstaden. För att optimera upplevelsen av det gröna läggs vikt
vid visuella kopplingar mellan parkerna och siktlinjer mot parkerna från många platser/gaturum i stadsdelen.

0

Skol- och förskolegårdar kan bli en del av stadens
parkrum och vissa ytor kan samutnyttjas med
allmänheten. (Västra Hamnens skola, Malmö).
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En utveckling från externhandelsområde till en samtida handelsplats,
med attraktiva miljöer för de gående, kan göra Pilsåker- och Traktorvägenområdena till nya spännande stadsmiljöer.
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Stråket i Bjerredsparkens förlängning får en urban och grön karaktär. I ett längre tidsperspektiv kan det fortsätta över Västra-/
Norra ringen. Stråket innehåller flera funktioner, bland annat en
stark gång- och cykelkoppling, lokalgata och reservat för framtida spårväg. Det ska också innehålla större och mindre platsbildningar som på olika sätt tillgodoser bidrar till områdets stadsliv.
Stråket utgör också en grön länk mellan några av områdets parker.
Tvärgående gröna kopplingar förbinder parkområdena i Klosters
fälad och Papegojelyckan med Kobjer. Kopplingarna består dels
av gröna gaturum, till exempel längs Måsvägen och Bondevägen, och dels av ett sammanhängande parkområde centralt genom området. I parkområdet erbjuds större samlade ytor, vilket
höjer vistelsevärdet. Parkområdet blir en viktig rekreativ och
ekologisk länk mellan parkerna sydväst om Fjelievägen, Mästers park, kolonilotterna och parkområdet söder om Kobjer. I
väster anläggs en koppling mellan Gustavshemsparken ner mot
Värpinge och Höje å via Rinnebäcksravinen. Kobjerstråket rustas upp och utvecklas med fler funktioner då ny bebyggelse tillkommer längs sydvästra kanten. Mindre parker kompletterar den
nära parktillgången.

Ett stråk kan vara både grönt och urbant. Kombinationen av grönska, rörelse och stad skapar
attraktiva platser för exempelvis kaféer och restauranger. (Kaptensgatan, Malmö).

Södra Gunnesbo
Delområdet gränsar till parkmark och kolonilottsområden som
ligger som buffrande zoner mot Norra Ringen och Västkustbanan. Andelen gröna ytor inne i området är begränsat. Befintlig
grönska koncentreras till det äldre järnvägsreservatet. En framtida stadsomvandling innebär att ny parkmark behöver säkerställas tillsammans med ytor för dagvattenåtgärder. I närtid kan det
vara intressant att utveckla järnvägsreservatets gröna värden, tillföra stråk för gående och cyklister samt påbörja en blå struktur.
Den framtida grönstrukturen strävar efter en grön helhet. Gröna
kopplingar mellan befintliga och nya parkområden optimerar de
gröna värderna såväl rekreativt som ekologiskt. Parkerna har olika
karaktärer och fyller olika funktioner såsom lugn, aktivitet, plats för
spel och lek osv. I delområde Västerbro koncentreras en stor andel
människor och andelen grönt per individ blir i jämförelse någonstans
mellan stadskärnans och Lunds övriga inners tads andel grönt/invånare. Hög kvalité i det gröna blir därmed nödvändigt.
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PROCESS FÖR SAMSYN OCH SAMORDNING

Ovan. Dialog med
fastighetsägare i
delområde Västerbro Öst, workshop
ledd av Spacescape,
Alexander Ståhle
och Eva Minoura.
Foto
Eva Minoura
T.h. inspel från
områdets aktörer i
form av Folkuniversitetets studenter på
Konst och design
utbildningen.

Planförslaget innebär förändrad markanvändning av redan planlagd och bebyggd mark med pågående verksamheter. Samverkan mellan kommunen, fastighetsägare, verksamhetsutövare
och övriga aktörer är nödvändigt för planförslagets genomförande. Lunds kommun har en tydligt samordnande roll och svarar för att koordinera utbyggnadsetapper och den framväxande
bostadsbebyggelsens behov av kommunal service, grönstruktur
och infrastruktur. För en del pågående verksamheter förändras
förutsättningarna och vissa behöver omlokaliseras. I närtid finns
begränsad andel tillgänglig mark för industriändamål i Hasslanda, Stångby, Södra Sandby, Dalby, Veberöd och Genarp. På
längre sikt behöver tillgången på industrimark kompletteras med
ny mark för verksamheter för att stadsomvandlingen i Västerbro
och andra delar i Lund ska vara framgångsrika.
Den dialog som påbörjats med områdets aktörer under fördjupningens planprocess och strukturplan för Öresundsvägen Öst (numera benämnt Västerbro Öst) kommer fortsätta. Kommunen har
startat ett projekt för delområde Västerbro. Projektet har ett tydligt
genomförandefokus.

PLANELEMENT
Stadsomvandlingen innebär såväl ny bebyggelse som ny infrastruktur, parkmark med mera. Bostadstillskottet genererar behov
av offentlig service såsom skola, förskola samt rekreationsmöjligheter Planförslagets genomförande omfattar också en utveckling av befintlig infrastruktur för att passa i en framtida mer urban miljö. På sikt ersätts Mobiliarondellen med ett stadsmässigt
rutnät. Ett reservat för framtida högklassig kolektivtrafik, samt
ett avsnitt för Lundalänkskoncept (buss) föreslås. Gång- och cykelvägnätet utvecklas och kopplingarna till det regionala cykelvägnätet föreslås förstärkas. De större åtgärder som föreslås på
befintligt vägnät påverkar i sin tur befintligt ledningsnät, däribland flera större VA-ledningar. Därtill finns behov av åtgärder
i befintligt dagvattensystem. Dagvattnet från stora delar av centrala Lund leds till en stor dagvattenledning genom Västerbroområdet, vilken mynnar ut ovan Rinnebäcksravinen. Där mynnar också stora ledningar från Södra Gunnesbo och Pilsåker m.fl.
Åtgärder som renar och fördröjer dagvattnet är nödvändigt uppströms Rinnebäcksravinen, oavhängigt planförslaget. Ett område
för dagvatten- och skyfallshantering föreslås i Norra Värpinge.
Dagvattenåtgärder behövs på sikt också i Södra Gunnesbo. Åtgärder för klimatanpassning krävas även på fler platser. Omfattning och utförande av dessa behöver utredas vidare.
I ett längre tidperspektiv förordas flytt eller nedgrävning av de
regionala kraftledningarna för att möjliggöra stadsutveckling i
flera delar av södra och västra Lund.
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MARK OCH PLANBEREDSKAP
Huvuddelen av planområdet består av planlagd, bebyggd mark i
enskild ägo. För att säkerställa framtida offentlig service behöver
mark reserveras i planeringsskedet. För de delar som föreslås för
stadsomvandling krävs ny detaljplaneläggning. Områdets omfattning innebär att det kommer att behövas flera olika detaljplaner och en etappvis utbyggnad. Flera av de allmänna anläggningarna kommer att behöva anläggas tidigt, innan ett visst område
detaljplaneläggs. Ersättning för dessa anläggningar kommer att
tas ut i samband med utbyggnaden av respektive utbyggnadsetapp. Vid genomförande av ny detaljplan ska fastighetsreglering
av mark som lagts ut för allmänt ändamål ske och marken läggs
till kommunen. Genom fastighetsreglering kan också exploateringsfastigheter bildas.

ANSVAR OCH FINANSIERING
Trafikverket är huvudman för de regionala trafiklederna. VA-SYD
ansvarar för vatten och avlopp i Lunds kommun. E.ON äger de regionala kraftledningarna. Generellt ansvarar Lunds kommun för utbyggnad av planlagda gator, gång- och cykelvägar samt parkmark.
Framtida barnomsorg och skolförsörjning i området åligger också
kommunen.
Finansieringen av planförslagets innehåll föreslås ske på olika
sätt. Kommunens kostnader för iordningställning av allmän plats
kommer att tas ut av fastighetsägarna/exploatörerna inom området antingen i samband med upprättande av exploateringsavtal
eller genom upprättande av särskild gatukostnadsersättning. De
enskilda fastighetsägarnas möjlighet och vilja till genomförande
av planförslaget är alltså beroende av kostnaden för områdets
som helhet.
Åtgärder kopplade till Mobiliarondellen krävs dels som en följd
av trafikökning på det allmänna vägnätet, dels för att möta trafik
genererad av Lunds utbyggnadsområden. Satsning på prioritering av kollektivtrafik såsom separata avsnitt med bussgator ingår bland åtgärderna för hållbarare resmönster. Fastighetsägarna,
Lunds kommun och Trafikverket kommer behöva en fortsatt dialog kring kostnadsfördelning av dessa delar som gagnar en hållbar stadsutveckling mer övergripande.
Allmän platsmark (gata, park, torg) löses in av kommunen. Enligt
gällande lagstifting beräknas ersättningens storlek utifrån vad marken haft för pågående användning. För skoltomter beräknas ersättningen utifrån vad marken sannolikt hade blivit utlagd som om den
inte blivit skola. De nya bostädernas skolbehov geneerar behov av
en ny skola inom Västerbro Planlagd skoltomt (allmän kvartersmark) löses i av kommunen.
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Åtgärder i närtid, varav
flera är önskvärda oavhängigt planförslaget

år 2017
ETAPPVIS GENOMFÖRANDE
Åtgärder i närtid

En del av de föreslagna åtgärderna kan vara aktuella
oavhängigt planförslaget. En utveckling av kollektivtrafiken genom separata bussgator och dagvattenåtgärder som skyddar Rinnebäckens naturreservat är angeläget. Eventuellt kan åtgärder som ökar trafiksäkerheten
och framkomligheten i Mobiliarondellen, som ingår i
det regionala vägnätet, bli aktuellt. Översvämningskarteringen över Lund visar på behov av åtgärder för att
möte översvämningsrisken.
I planförlaget flyttas Öresundsvägens anslutning till
Norra Ringen till korsningen Norra Ringen- Boställsvägen. En förstärkning av kollektivtrafiken genom separata bussgator föreslås. Förändringar av linjesträckningar måste samordnas kollektivtrafikens huvudman.
Ett fördröjningsmagasin uppströms Rinnebäcksravinen
planeras och kommer att ingå som en del i en sammanhängande grönstruktur, från Höje å och vidare norrut
längs Lunds västra stadsrand. Magasinet brådskar eftersom Rinnebäcksravinen har stora erosionsproblem.
Därtill behövs åtgärder göras för att medverka till att
miljökvalitetsnormerna för Höje å kan uppfyllas.
Lunds kommun har startat ett projekt som omfattar
norra delen av Sockerbruksområdet och Öresundsvägens företagsområde. Projektet ”Västerbro” har ett
tydligt genomförandefokus. Projektprogram inklusive
dispositionsplan samt kommunikationsplan upprättas
med start 2017. Enstaka detaljplaner påbörjas.
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Framväxande innerstad i öster
samt hållbarhetsåtgärder i väster;
gc-stråk och rekreation

fram till omkring år 2030
Staden växer inifrån och ut ...
Stadsomvandlingen inleds i Västerbro Öst. Etappen
omfattar omkring 2200-2700 bostäder, motsvarande
cirka 220000-270000 BTA , 30 000- 60 000 kvm lokalyta för verksamheter, grundskola samt tre till fyra
förskolor. Förtätningen möjliggörs genom kapacitetsförstärkningen av Mobiliarondellen genom Öresundsvägens omdragning till korsningen med Boställsvägen
- Norra Ringen.
Stadsomvandlingen kräver detaljplaneändringar. Förslagsvis prioriteras planändring av äldre industrimark
(J) först. Parallellt hanteras förutsättningarna för pågående verksamheter inklusive gällande miljötillstånd
(ett företag). Omlokalisering blir aktuellt för vissa
verksamheter. Genomförd riskutredning identifierar
ett drygt 10-tal verksamheter med behov av skyddsavstånd till bostäder.
Inledningsvis koncentreras utbyggnaden till axeln i
Bjerredsparkens förlängning. Mellan Bryggareg. och
Måsv. påbörjas ett Lundalänkskoncept, trafikerat med
stadsbuss. Noden vid Bryggareg. - Kung Oscars väg
och stråket etableras. Gång- och cykelkopplingen längs
stråket etableras tidigt och fortsätter längs Annedalsvägen och vidare väster för att kopplas ihop med befintliga gång- och cykelstråk vid Mobiliarondellen.
Sanering av föroreningar kommer att krävas och bör
samordnas mellan byggherrar och kommun. Med utgångspunkt i Bevarandekommitténs utlåtande över kulturhistoriskt värdefull bebyggelse sker ett urval av objekt
som sparas baserat på vidare utredning av föroreningssituationen. Kulturmiljöns värdekärnor ger stöd i arbetet.
Det nya bostadsinnehållet genererar behov av parkmark,
skola och förskola. Mark för allmän service måste säkerställas. En utveckling av befintligt gatunät, Åldermansgatan, Öresundsvägen och delar Fjelievägen, till en urbanare karaktär samordnas med bebyggelseutveckling.
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Stadsomvandlingen fortsätter inifrån och ut

2 km till
Gunnesbo stn

efter omkring år 2030
... och når fram och förbi Norra Ringen
Ytterligare tre delområden föreslås för utveckling till
funktionsblandad stad, Västerbro Väst, Södra Gunnesbo och Norra Värpinge. Stadsomvandlingen fortsätter
med västra delen av Västerbro. Stadsinnehållets sammansättning, såsom fördelning mellan verksamheter
och bostäder, är svårbedömt liksom framtida skol- och
förskolebehov. En grov skattning ger omkring 10001200 bostäder och 50 000-80 000 kvm lokalyta i Västerbro Väst samt behov av förskolor. Skolbehovet möts
av en gemensam skola för Västerbro Öst och Väst.
Norra Värpinge och Södra Gunnesbo bedöms kunna
rymma 400-500 bostäder vardera. Verksamhetsinnehållet har inte skattats. En utveckling mot bostäder
i Södra Gunnesbo kan vara lämpligt i samband med
aviserad ökad turtäthet på Gunnesbo station. En förutsättning för utbyggnad/ förtätning i Södra Gunnesbo är
att dagvattenåtgärder genomförs. Utbyggnaden i Norra
Värpinge kan inte genomföras utan vidare utredningar
av översvämningssituationen.
För att integrera delområdena kring Mobiliarondellen/
Norra Ringen/väg 103 med varandra och ett framtida
stadsdelscentrum behöver vägnätets barriäreffekter
minskas. Trafiknätet föreslås vidareutvecklas och Mobiliarondellen ersätts med en rutnätsstruktur som ökar
trafikkapaciteten något samtidigt som ett stadsmässigt
gatunät kan formas ända fram till Norra Ringen.

det varav det västra läget sammanfaller med befintlig
busshållplats vid Pilsåker/Mobilia. Kring hållplatsnoden i väster finns förutsättningar för att utveckla ett
stadsdelscentrum genom att addera offentlig service till
dagens handelsetableringar.
Ur planeringshänseende är det värt att värna goda
kopplingar till Fågelskolan, Lerbäcksskolan och de
planerade skolorna i Västerbro för att genom en robust
stadsstruktur med trygga och gena gång- och cykelvägar kunna skapa en flexibilitet avseende skolförsörjning och barnomsorg.
En framtida utbyggnad i Norra Värpinge kan verka
som en byggsten som ytterligare knyter Pilsåker till
övriga Lund. För att kunna nyttja delområdets fulla potential och tydligt koppla det till angränsande områden
och Lunds centrum bedöms att åtgärder på krävs på den
regionala infrastrukturen; väg 103 och den regionala
kraftledningen.
Den regionala kraftledningen intar en särställning eftersom den påverkar förutsättningarna för önskad
stadsutvecklingen i en stor del av västra och sydvästra
Lund. Eon har beviljats ny koncession för ledningen i
vilket Lunds kommun har överklagat.

Närhet till starka kollektivtrafiknoder och service väntas få ökad betydelse. Gunnesbo station, med ökad
turtäthet, och en ny station i sydvästra Lund stärker
tillgängligheten till regionen via förbättrade gång- och
cykelkopplingar.
Inom planområdet möjliggörs för framtida ögklassig
kollektivtrafik Tre hållplatser planeras inom planområ-
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5

KONSEKVENSBESKRIVNING

SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSER
Planförslaget baseras på kommunens mål för miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar stadsutveckling. Hållbarhetsaspekterna integreras i planeringsarbetet och fortsätter att utvecklas
successivt genom processen.
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas parallellt med
planförslaget. Syftet med en miljöbedömning är att integrera
miljöaspekterna i planeringsarbetet samt redovisa de miljökonsekvenser som ett genomförande av planförslaget kan väntas
medföra. Tidigt samråd hölls med Länsstyrelsen i Skåne län den
16 januari 2014. MKB:n har avgränsats tematiskt utifrån de resonemang som då fördes. Följande aspekter har identifierats som
särskilt framträdande i miljökonsekvensarbetet:
•
•
•
•
•
•

trafik och tillgänglighet
påverkan på riksintresse: väg E6.02
stadsbild och kulturmiljö
miljö- och hälsoaspekter kopplade till markföroreningar, vatten,
risk och buller
miljö- och hälsoaspekter relaterat till de nya behov av god bebyggd miljö som uppstår med framtida bostadsinnehåll
klimat och hållbar stadsutveckling

I samrådsskedet ställdes olika övergripande utvecklingsinriktningar mot varandra. Att stadsomvandla inifrån och ut bedömdes vara
mest fördelaktigt. Nu förfinas miljökonsekvensbeskrivningen för
detta alternativ och jämförs mot områdets sannolika utveckling
med fortsatt markanvändning enligt idag, ett så kallat nollalternativ.
En social konsekvensbedömning har genomförts. Den sociala
konsekvensbeskrivningen har en framåtsyftade inriktning. Följande aspekter lyfts fram som särskilt viktiga att utveckla i den
fortsatta stadsomvandlingsprocessen:
•
•
•

tydligare jämlikhetsfokus
tydligare barn- och jämställdhetsfokus
metoder för medborgardialog som stöd för kommunikationen

Att bedöma planförslagets ekonomiska konsekvenser är en komplex uppgift. Fördjupade analyser kommer att krävas.

MILJÖKONSEKVENSER
Samlad bedömning
Sammantaget bedöms föreslagen stadsomvandling bidra till en
hållbar utveckling i Lund. Planförslaget innebär förtätning och
bostäder i stationsnära läge, tillkommande parkmark och dagvattenåtgäder. Miljö- och hälsoaspekter avseende förorenad
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mark, luftkvalité för framtida boende samt i anspråktagande av
mark på annan plats för företag som omlokaliseras, ger risk för
negativa effekter.
Trafik och tillgänglighet

Området genomkorsas av flera större trafikleder med stora trafikmängder. I planförslaget ingår förändringar på det övergripande
vägnätet för att öka kapaciteten i Mobiliarondellen. Föreslagen
förtätning och stadsomvandlingen koncenterar ytterligare människor till området vilket väntas öka resbehovet. Planförslaget
innebär förbättringar för gång- cykel och kollektivtrafik vilket
främst riktas mot den lokala trafiken. Stadsomvandlingen förväntas leda till ökad trafik i området, som i sig kan ge ökade emissioner av buller och luftföroreningar. Med välplanerad bebyggelse
samt gator utformade för låg hastighet, bedöms luftkvalitet och
bullernivåer kunna hållas inom gällande riktlinjer.
Påverkan på riksintresse E6.02

Planförslaget bedöms inte medföra betydande påverkan på riksintresset för väg avseende trafiksäkerhet och framkomlighet då
kapacitetshöjande åtgärder föreslås.
Stadsbild och kulturmiljö

Den framväxande stadsmiljön innebär förändrad kvartersstruktur
och delvis nytt stadsinnehåll. Flera byggnader och objekt i delområdet kring Öresundsvägen har enligt Lunds Bevaringskommitté
kulturhistoriskt värde då området innehåller en stor del av Lunds
verksamhetshistoria. Planförslaget innebär att industrisammanhanget ersätts med en funktionsblandad stad, bostäder inkluderat. Planförslaget bedöms ge upphov till negativa konsekvenser
för industriarvet. Genom att integrera delar av de kulturhistoriska
värdena i den framväxande stadsmiljön ges historisk förankring.
Stadsomvandlingen bidrar postivit till stadsmiljön i västra delen
av Lund och följer kommunens inriktning att möta bostadsbehov
genom förtätning. Stadsomvandlingen medför viss förtätning av
industrimark i andra delar av Lund men kommer också innebära
behov av ny industrimark för vissa företag. Behovet av ny mark
bedöms vara mindre än den befintliga markåtgången.
Miljö- och hälsoaspekter

Det finns uppgifter om föroreningar i mark och byggnader.
Fortsatt utredning krävs. Efterbehandling av markföroreningar
kommer att krävas. Uppgifter i MIFO anger bland annat att metallbearbetning, ytbehandling av trä, livsmedelsproduktion, verkstadsindustri med halogenerade lösningsmedel samt drivmedelshantering finns eller har funnits i delområde Västerbro. Det är en
fördel om saneringsarbeten kan samordnas och utföras över flera
fastigheter samtidigt.
Miljöaspekter avseende vatten bedöms i huvudsak relatera till
dagvattenhantering och skyfallsituationer. Planområdet omfattar
idag stor andel hårdgjorda, trafikerade ytor och dagvattenhanteringen sker via traditionella ledningar. Avvattning sker till Höje å
som omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. Utredning om
förutsättningar för förbättrad dagvattenhantering har påbörjats
och kommer att fortgå. Planförslaget innehåller åtgärder för ökat
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lokalt omhändertagande av dagvatten samt rening och fördröjning. Sanering av förorenad mark och förändrad markanvändning till bostäder väntas också bidra postivit på dagvattensituationen.
En pågående översvämningsplan för Lunds kommun visar att delar av planområdet riskerar översvämning vid framtida 100-årsregn. Också framtida 50-års regn påverkar. Särskilt behöver situationen i Norra Värpinge utredas vidare. Ett systemövergripande
angreppssätt krävs inom respektive avrinningområde.
Risker och störningar på framtida bostäder relaterat till pågående
verksamheter har studerats för delområdet kring Öresundsvägen,
(ref. Riskutredning för området kring Öresundsvägen, Lund. Underlag till
planarbete PÄ 5/2012, daterad 2014-02-03.) Verksamheter med behov
av skyddsavstånd till bostäder har identifieras. Planförslagets genomförande förutsätter att vissa verksamheter omlokaliseras (ca 10
företag). Sedan riskutredningen genomfördes har det företag med
störst behov av skyddsavstånd i Västerbro Öst flyttat. Ett företag
har gällande miljötillstånd och dialog förs med fastighetsägaren
tillika verksamhetsutövaren. Förslagsvis hanteras miljötillstånd
och framtida detaljplaneläggning parallellt. Se även kap 6.
Öresundsvägen är idag rekommenderad färdväg för farligt gods.
Riskstudien nämnd ovan visar att behov av detta inte längre föreligger.
Buller relaterat till pågående verksamheter och infrastruktur
(väg) förekommer. Vidare utredning kommer att krävas. Det förutsätts att riktvärdena klaras vid ny bebyggelse eller att nödvändiga åtgärder vidtas för att säkerställa en godtagbar boendemiljö.
En förändrad markanvändning, med framtida bostäder, ställer
krav på stadsdelens utemiljö, lokalklimat och på tillgång till grönstruktur. Planförslaget omfattar nya offentliga rum, parkmark och
ny grönstruktur. Gröna samband förstärks och tydliggörs vilket
är gynnsamt ur flera hänseenden; ekologiskt, lokalklimatmässigt
och rekreativt. Planförslaget innebär en ökad koncentration av
människor till området och stadsdelens täthet innebär att ökat besökstryck också angränsande parkmiljöer.
Klimat och hållbar stadsutveckling

Planförslaget omfattar insatser för minskad klimatpåverkan samt
åtgärder för klimatanpassning. En stor del av Lunds kommuns
utsläpp av växthusgaser härrör från energiförsörjning och transporter (Energiplan för Lunds kommun 2014-2017). Transportsektorns
miljöpåverkan ökar i kommunen och därför är åtgärder för hållbar mobilitet särskilt angelägna. Planförslaget innehåller satsningar på gång- cykel och kollektivtrafik och innebär utbyggnad
i goda kollektivtrafiklägen. Ändå väntas en trafikalstring.
Området har goda förutsättningar för solenergiproduktion som
stadsomvandlingen har potential förvalta i den framväxande bebyggelsen. Klimatanpassning fokuseras primärt till översvämningshantering och hantering av dagvatten.
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Den etappvisa utbyggnaden är en utmaning när målbilden är ny innerstad med en tät kvartersstruktur, utan skyddsavstånd. För att uppnå detta krävs noggrann samordning mellan förändringar i pågående
verksamheter och det framväxande nya stadsinnehållet. Kommunen
har startat ett projekt för delområde Västerbro vilket kommer att
ingå i CityLab Action 2017. Inom ramen för CityLabAction kommer ett hållbarhetsprogram för stadsomvandling i delområde Västerbro upprättas. Detta baseras på riktlinjer för hållbar stadsutveckling
framtagana av Sweden Green Buildning Council.

Uppföljning
Stadsomvandlingen sträcker sig över lång tid och kommer att
omfattas av kommunens ordinare hållbarhetsarbete. Lund följer
utvecklingen i kommunnen bland annat genom LundaEko-arbetet och Miljöövervakningsprogrammet, vilket bland inkluderar
mätning av luftkvalité. I Lundaeko sker uppföljning av stadsbyggnadsaspekter genom antal indikatorer som relaterar till fysisk planering. Utvecklingen av fordonstrafik, gång- och cykeltrafik och andel miljöcertifierade byggnader är några exempel.

SOCIALA KONSEKVENSER
Dagens stadsinnehåll präglas av en stor andel arbetsplatser. Arbetstillfällena har både ekonomisk och social betydelse. Därför
är dessa viktiga att fånga upp vid utveckling mot blandad stad.
Fler bostäder svarar mot Lunds positiva befolkningsprognos. Befolkningen i Lunds kommun präglas av högre andel unga vuxna.
Den stora andelen unga vuxna gör att efterfrågan på hyresrätter är stor. Det är viktigt att addera platser för ett framväxande
stadsliv parallallt med bostadsutbyggnaden. Viktiga arenor för
att skapa möjligheter för människor att ha ett liv i balans är gröna
miljöer, lekparker, kulturutbud, platser för möten och samvaro.
Den fördjupade översiktsplanens integrerade stad innebär goda
förutsättningar för att tillgodose människors vardagsbehov.
Den på lång sikt utbyggda kollektivtrafiken och attraktiva gångoch cykelstråk kan stärka området och dess attraktionskraft, vilket innebär förutsättningar för nya hållbara rörelsemönster till
arbetsplatser, verksamheter och bostäder. Planens prioritering av
oskyddade trafikanter och kollektivtrafik ger förutsättningar för
aktiva transporter (gång- och cykeltrafik) vilket har en positiv
påverkan på folkhälsan, miljön och jämställdheten.
Planförslaget innebär att området i högre grad än i idag kommer att vända sig också till barn. Framtida boende innebär behov
av förskolor, skolor, lekmiljöer och trygg stadsmiljö med säkra
gång- och cykelstråk. Planförslaget bedöms möjliggöra en god
stadsmiljö som också kan uppfyllas barn och ungas behov.
Analysen i den sociala konsekvensbeskrivningen resulterar i
riktlinjer för den fortsatta processen. Det fortsatta arbetet behöver inriktas tydligare mot jämlikhet, jämställdhet och ytterligare
fördjupa barnperspektivet. Frågan om gentrifiering som följd av
stadsomvandlingen behöver lyftas fram och problematiseras. Vidare behöver förslag kring hur möjligheter för kultur-, föreningsoch sportaktiviteter ska tillgodoses för att säkra tillgång till även
icke-kommersiella mötesplatser konkretiseras och preciseras.
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Planförslaget lyfter fram barn och barns plats i den nya stadsdelen. Ambitionen om barnens delaktighet behöver utvecklas med
dialog. Också andra grupper som anses resurssvaga i sammanhang som rör medborgardeltagande behöver bli mer delaktiga.
För delområde Västerbro upprättas en kommunikationsplan
inom ramen för det stadsutvecklingsprojekt som startats.

EKONOMISKA KONSEKVENSER
De ekonomiska effekterna av en översiktsplan verkar på flera nivåer och över lång tid. Att konsekvensbeskriva det ekonomiska
utfallet är därför en komplex uppgift. I dagsläget saknar Lunds
kommun en arbetsmodell för en sådan analys.
En stadsutveckling mot ökad täthet i ett central läge, där befintliga
strukturer i angränsande områden och till stora delar också inom
området kan nyttjas, bedöms ha generellt goda förutsättningar.
Behovet av fler bostäder i Lund är stort och stadsutvecklingen
har potential att stärka Lunds erbjudande genom ett nytillskott
av bostäder. Verksamheter som kan samordnas med bostäder
möjliggörs. Ambitionen är också att kunna matcha behoven hos
de företag som inte kan finnas kvar i området på andra ställen i
Lunds kommun. Förhoppning är att då också kunna värna arbetstillfällen och det utbud av så kallade enkla jobb som finns i planområdet t.ex. inom tillverkning och handel. Stadsomvandlingen
väntas dock leda till högre markpriser, en kostnadsökning i en
redan relativt dyr stad. De samlade samhällsekonomiska ekonomiska konsekvenserna av planförslaget är svårbedömda.
Att omvandla verksamhetsområdena till en funktionsblandad
stad innebär kommunala investeringar för offentlig service och
allmänna platser. Nya invånare behöver mötas av motsvarande
kommunal service såsom skolor, förskolor, idrottshallar, LSSboende och äldreboende. Mark för skola måste förvärvas medan
förskolor mm kan samordnas med annat. Också investeringar i
gator, torg och parkmiljöer ingår bland kommunens kostnader.
Sanering av markföroreningar kommer också att krävas liksom
klimatanpassningsåtgärder. Delar av de insatser som föreslås avseende dagvattenhantering i Norra Värpinge, klimatanpassning
och prioritering av busstrafik genom separata bussgator behövs
oavhängigt stadsomvandlingen. För delområde Västerbro pågår
arbete med att ta fram en projektbudget.
Kommunens finansiering kan ske genom gatukostnadsersättning
vid exploatering av privat mark, försäljning av kommunal tomtmark och skattemedel. Kommunens markinnehav är begränsat
och består förutom befintlig allmän platsmark i huvudsak av
mark i Norra Värpinge.
Ambitionen att utveckla en attraktiv stadsdel med effektivare markutnyttjande än dagens bedöms ligga i linje med kommunens riktlinjer för en hållbar utveckling. Stadsomvandlingen bidrar till hela
Lunds erbjudande och attraktivitet. Stadsomvandlingen bedöms
därför bidra positivt till en långsiktigt god ekonomisk utveckling.
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Södra Gunnesbo
Traktorvägen

UTREDNINGSOMRÅDET
Utredningsområdet ligger centralt i västra Lund och sträcker sig
från innerstaden ut till västra stadsranden. I området finns flera
delområden med delvis olika innehåll och karaktär. Västra Lund
innehåller mestadels bostadsområden såsom Kobjer, Väster och
Värpinge. Nu aktuellt utredningsområde utgör ett undantag med
ett stadsinnehåll dominerat av verksamhets- och handelsområden. Utredningsområdets omfattning samt stadskaraktärer visas
schematiskt t.h.
Gemensamt för flera av delområdena är ett funktionspräglat
innehåll och industrikaraktär. Bebyggelsen är ofta låg och gles
men storskalig och uppvisar en tydlig tidsgradient från öster tillväster. Det finns en stor andel hårdgjorda ytor för transporter,
upplag och parkeringar. I de mer verksamhetsorienterade delarna
ramas därtill flera fastigheter in av höga nätstängsel. Gaturummen är breda och rumsligheten brister. Det finns få gröna ytor
och uppvuxen vegetation. Karaktären på de offentliga rummen
är ofta anonym och ödslig.

Västerbro Väst

Pilsåker

Västerbro Öst
Norra
Värpinge
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Institutioner
Företagsområde
Gröna rum

Utredningsområdet sträcker sig från centrala Lund ut till stadsranden i väster och innefattar Öresundsvägens företagsområde, (numera Västerbro), södra delarna av Gunnesbo, området kring Trakorvägen, Norra Värpinge och Pilsåker.
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Dagens stadsinnehåll och planeringsmässiga förutsättningar varierar. En översiktlig bild ges nedan.

Traktorvägen: Området är till stor del planlagt för verksamheter men uppvisar en tydlig tendens mot allt mer handel.
Storskaliga kvarter och gator, bitvis storskaliga anläggningar
och handelslokaler, men också mindre verkstäder.
Södra Gunnesbo: Området är till stor del planlagt för verksamheter och innehåller flera mindre verkstäder och hantverksbaserade företag. Småskalig karaktär. Ligger som en enskild
enklav utan direkt kontakt med resterande del av Gunnesbo
eller Traktorvägen. Ligger inom 1000 m från Gunnesbo station.

Pilsåker: Handelsdominerat område. Områdets markutnyttjande är lågt, sett till både BTA
och tid över dygnet. Storskaligt, stora lokaler
i ett eller få plan, omfattande hårdgjorda ytor;
parkeringar. Bristade kopplingar och stråk inom
och till angränsande områden för gående och
cyklister. Saknar grönska. Korsas av regional
kraftledning.

Västerbroområdet (fd. Öresundsvägens företagsområde) är i huvudsak planlagt för industri men
uppvisar stor variation; industri, handel, service
och kontor mm. Tillverkningsindustri finns bland
annat genom Tetra Pak, Fazer Bageri, Cepa och
Inpac. Enligt ÖP 2010 ska området etappvis utvecklas till blandstad med bostäder inklusive skola.
1-20 års sikt väster om Måsvägen och därefter, på
20-40 års sikt, mellan Måsvägen och Bryggaregatan. Delområdet öster om Måsvägen ligger inom
1000 m från Lund C och utgör ett strategiskt viktigt
område för stadsutvecklingen i Lund. Tillfredsställande kopplingar in mot centrum är avgörande.
Stråk för framtida spårväg ska säkras.

Väster, del av. Bostadsdominerat
området. Längst i väster ligger Fågelskolan. Gällande detaljplaner ger
utrymme för förtätning. Berörs vid
åtgärder kopplande till Mobiliarondellen. Viktigt grönstråk.

Norra Värpinge. Obebyggd
åkermark mellan Väster och
golfbanan, ska enligt ÖP
2010 utvecklas för bostäder
och grönområde. Gränsar till
Rinnebäcksravinen. Korsas
av regional kraftledning. .
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Mobiliarondellen, hårt
pressad biltrafiknod.

Norra ringen: starkt
trafikstråk.
Lerbäckskolan samt framtida
blandstadskvarter

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN FÖR ÖRESUNDSVÄGEN MED OMNEJD - ANTAGANDEHANDLING

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

MARKANVÄNDNING
Nästa all mark inom utredningsområdet är planlagd och bebyggd. Med totalt strax under 130 hektar är utredningsområdet
också ett av stadens största verksamhetsområden. Öresundsvägens industriområde (numera Västerbro), tillsammans med Pilsåker, Mobiliaområdet och Södra Gunnesbo utgör sålunda nära en
tredjedel av den totala arealen planlagd verksamhetsyta i staden,
se bild tv.
Huvuddragen i dagens markanvändning, så som den föreskrivs i
antagna detaljplaner, visas i karta t.v. nedan. Industri- och verksamhetsområden dominerar.
Den faktiskt aktuella markanvändningen, uttryckt i dominerande
näringsgrenar i respektive kvarter, redovisas på nästa karta, t.h..
Den aktuella markanvändningens betydligt brokigare mönster
antyder att området befinner sig i förändring.
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Markutnyttjandegrad
En översiktlig beräkning av exploateringsgraden inom respektive delområde visar att markutnyttjandegraden är relativt låg.
I beräkningarna har den sammanlagda bruttoarean hos befintlig
bebyggelse inom respektive delområde jämförts med varje delområdes totala markyta. I utredningsområdet som helhet ligger
exploateringstalet på cirka 0,3.
Taxeringsvärde
Fastigheterna inom utredningsområdet representerar ett betydande värde. Taxeringsvärden ses ibland som en indikator på ett
områdes förändringsbenägenhet. Dagens taxeringsvärde, kronor
per kvadratmeter, för mark och byggnad sammanlagt, är ojämnt
Översiktlig exploateringsgrad inom respektive
delområde, dvs bruttoarean hos befintlig bebyggelse fördelad. Fastigheter med nyare bebyggelse och/eller bostäder
(mörk) i förhållande till markarean inom respektive betingar avsevärt högre värden. Relativt stora delar av området
delområde (ljus).
upptas av fastigheter som saknar taxeringsvärden, så kallade specialenheter som används för samhällsnyttigt ändamål och därför
Taxeringsvärde/kvm
är skatte- och avgiftsfria.
Taxeringsvärde/kvm
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Taxeringsvärde för respektive fastighets mark och
byggnad i kronor per kvadratmeter.
Kommunägd mark och privatägd mark
inom planområdet

Ägostrukturer
Större delen av marken inom utredningsområdet utgörs av privatägd kvartersmark, fördelad på ett stort antal fastighetsägare.
Kommunen äger i huvudsak gatu- och parkmark samt skolor/förskolor. I kartan nedan t.h. visas kommunägd mark i gult.
Fastighetsägare och verksamhetsutövare
Det förekommer både fastighetsägare som också är verksamhetsutövaren på fastigheten och fastighetsägare som fungerar endast
som ”uthyrare”, dvs verksamhetsidkaren äger således inte själv
den fastighet verksamheten bedrivs på. Det finns markägare med
stort intresse av att utveckla fastigheter för annat än verksamheter – främst i delområde Västerbro. Dessutom finns stort intresseinom handelssektorn för ytterligare handelsetableringar i Mobiliaområdet och Pilsåker.

Planområdesgräns
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delområde
andel kvartersmark där fastighets		
ägaren också är verksamhetsutövaren
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BEFOLKNING OCH BOSTÄDER
I utredningsområdet bor ca 1080 personer (2010), främst i kvarteren Labben och Vildgåsen (tillhör stadsdelen Väster). Antalet
bostäder är ca 550 (2010), samtliga i flerbostadshus. Området
har markant större andel bostadsrätter än staden som helhet.
Utredningsområdet antal
Befolkning

andel

Staden

1080			

Bostäder

550			

Varav flerbostadshus

100 %

82 %

Varav bostadsrätt		

75 %

36 %

hyresrätt

25 %

50 %

I omkringliggande områden finns betydande andel boende men
också sysselsatta. Bilden t.h. sammanfattar antalet människor
som bor och/eller verkar inom och i anslutning till utredningsområdet.

ARBETSPLATSER
Utredningsområdet har drygt 5000 arbetsplatser (förvärvsarbetande dagbefolkning 2010), vilket är 8,7 procent av dagbefolkningen i Lund. Området är till sysselsättningstalet stadens
tredje sammanhängande arbetsområde. Större är endast stråket Lasarettet-LTH-Ideon-Brunnshög, med dagbefolkning på
20000 och innerstaden med drygt 8000. Öresundsvägen (Västerbro) och Gunnesbo söder har nästan 25 procent av stadens
arbetsplatser inom näringsgrenen tillverkning.
I utredningsområdet arbetar 3138 män och 1939 kvinnor. Därmed skiljer sig området från genomsnittet för staden, med nära
62 procent män, mot stadens 49,5 procent.
Delområde

antal

		

arbetsplatser

Del av Väster (Doppingv.)

Anm

181

Bostäder, skolor

Pilsåker			981
Lerbäck (Förlaget)
Annedalsvägen		
Åldermansgatan
Öresundsvägen		

152
343

Öresundsvägens

1337

industriområde

125

S Gunnesbo & Traktorv.

1958

Totalt

5077
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Sysselsättningsutvecklingen under 2000-talet visar en svag ökning, från 4500 år 2000, via 5300 år 2008 till strax under 5100
år 2010. Sysselsättningens fördelning på näringsgren i hela utredningsområdet framgår av diagram nedan. Andelen anställda
inom handel och reparation av motorfordon mm (27 procent),
samt tillverkning (25 procent) är betydligt större inom utredningsområdet än i staden som helhet (vardera nio procent). Detta
gör området betydelsefullt för sysselsättningen inom dessa sektorer, liksom för utbudet av varor och tjänster i staden. För staden
som helhet är det bara näringsgrenarna vård, omsorg och sociala
tjänster, som visar en liknande koncentration av arbetsplatser.
Handel; rep av motorfordon
Tillverkning
Juridik, ekonomi, vetenskap
Byggverksamhet
Information och kommunikation
Vård och omsorg; sociala tjänster
Utbildning
Hotell och restaurang
VA, avfallshantering
Transport och magasinering
Uthyrning, fastighetsservice
Kultur, nöje och fritid

Utredningsområdet

Annan serviceverksamhet

Staden totalt

Försörjning av el, värme m m
Offentlig förvaltning, försvar
Fastighetsverksamhet
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Diagram 2. Andel sysselsatta i utredningsområdet och staden, efter näringsgren 2010

Dagbefolkning efter näringsgren 2010. Näringsgrensfördelningen i detta område visar tillverkningssektorns betydelse.
ÖRESUNDSVÄGEN
Öresundsvägen
(VÄSTERBRO)

Handel; rep av
motorfordon
Tillverkning
Juridik, ekonomi,
vetenskap
Byggverksamhet
Information och
kommunikation
Utbildning
Vård och omsorg;
sociala tjänster
Uthyrning,
fastighetsservice
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Delområde Öresundsvägen (Västerbro)
I området finns 1 805 arbetstillfällen. Sysselsättningsstrukturen
i Öresundsvägen är något annorlunda, både vid jämförelse med
hela utredningsområdet och med staden. Här är könsfördelningen
också ojämnare än Lunds genomsnitt, 1 378 män och 427 kvinnor, d v s 76 procent män.
Den stora betydelsen som näringsgrenen tillverkning har för sysselsättningen är påtaglig. Drygt hälften av de sysselsatta i området verkar inom den näringsgrenen. I det avseendet skiljer detta
delområdet sig kraftigt mot staden, som har knappt en tredjedel
sysselsatta inom tillverkning. Området har nästan 20 procent av
stadens alla arbetsplatser inom tillverkning. Företag inom metallindustri samt tillverkning av maskiner och apparater dominerar,
följda av bageri samt reparation av maskiner. Flera av arbetsställena tillhör de större – närmare hälften har mer än 10 anställda.
Näst störst, sysselsättningsmässigt, är verksamhet inom juridik,
ekonomi, vetenskap och teknik, kort sagt konsultföretag. De har
drygt en femtedel av de anställda i området. Andelen av de arbetsställena är också drygt en femtedel.
Handel och reparation av motorfordon och motorcyklar, med
drygt 10 procent av de anställda. De representerar knappt 30
procent av antalet arbetsställen. Den handel det rör sig om är
framförallt detaljhandel med fordonsrelaterade produkter, samt
partihandel. Någon dagligvaruhandel är det inte frågan om.
I övrigt finns företag med ca 15 procent av de sysselsatta i området, med verksamhet inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster, byggverksamhet, informationsverksamhet m fl.
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VERKSAMHETER, HANDEL OCH SERVICE
Företag
Antalet företag i området är 307, varav 190 har mer än fyra anställda. Branschfördelningen skiljer sig åt mellan de olika delområdena. Tillverkning finns i Öresundsvägen (Västerbro), södra
Gunnesbo och i delar av Traktorvägen. Handel dominerar i Pilsåker. Bilrelaterade verksamheter är vanligt förekommande.
Verksamheter med behov av skyddsavstånd
De finns några tillståndspliktiga verksamheter inom utredningsområdet. Dessa samt en del av övriga pågående verksamheter behöver skyddsavstånd till känslig bebyggelse såsom flerbostadshus. En utveckling mot tät blandstad är alltså inte i alla delar
förenlig med pågående markanvändning. En riskutredning har
utfört för delområde Öresundsvägen (Västerbro). I utredningen
identifieras ett 15-tal verksamheter inom delområdet vilka har
behov av skyddsavstånd.
Ref Riskutredning delområde Öresundsvägen 2014.

Antal arbetsställen/
storleksklass

1-4
5-9
10-19
50-99
<100

Totalt

41
20
37
1
0

17
5
8
2
1

24
16
29
3
3

35
26
29
7
3

Dominerande branscher
Handel
Tillverkning
Byggverksamheter
Handel
Restaurang
Skola
Handel

0
4
0
0
1

117
71		
103
13
8

Skola
Restaurang
Handel
Bensin
Reparation motorfordon

Handel
Reparation motorfordon
Konulster inom juridik, ekonomi, teknik.
Tillverkning
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Handel och service
I utredningsområdet finns den största delen av kommunens utbud
av storskalig och trafikorienterad handel. Vid Öresundsvägen representeras handeln bland annat av byggvaror och bilförsäljning.
Vid Traktorvägen etablerades storskalig livsmedelshandel i det
dåvarande Mobiliaområdet (idag läge för Kvantum) redan på
1970-talet. Efterhand följde fler etableringar kring Traktorvägen.
Under senaste åren har området planlagts även för annan handel.
Nova Lund, ett köpcentrum utan dagligvarubutiker, öppnades
hösten 2002, i Pilsåkersområdet. Under 2000-talet etablerades
fler butiker inom kategorin volymhandel. 2005 öppnades Nova
II. Handelsutbudets upptagningsområdet innefattar också närliggande orter i grannkommunerna.

Skola och annan service
Två kommunala grundskolor, Lerbäck och Fågelskolan innefattas. Det finns också två privata förskolor. Vårdservice finns i
form av läkarhus, tandläkare och psykologmottagning.
För fritid och rekreation finns parkstråk söder om Kobjer, i Väster och Rinnebäckens naturreservat. Vidare finns Friskis och
Svettis vid Öresundsvägen. Området omfattar ett par kolonilottsområden.
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TRAFIK OCH TILLGÄNGLIGHET
Lund utgör en regional målpunkt och arbetspendlingen är omfat- Varför är det så mycket bilar i Mobiliarondellen?
tande vilket påverkar resmönstren till och inom staden. FramträNorra Ringen ingår i det regionala
trafiknätet och utgör en länk mellan
dande målpunkter är till exempel universitetssjukhuset, univerE22 och E6.
sitetet och flera större företag. Kollektivtrafikförbindelser finns
både med tåg och regionbussar. Tågpendlingen till Lund ökar
stadigt. Samtidigt sker mycket arbetspendling fortfarande via bil,
särskilt till mer externa lägen och från orter med sämre kollektivtrafikförbindelser. Lund planerar för spårväg och ombyggnad av
Lund C vilket ytterligare stärker stationens betydelse och behovet av tillgänglighet till/från noden.
I utredningsområdet finns flera starka målpunkter i form av handelsetableringar och större arbetsplatser. Därtill genomkorsas
området av flera vägförbindelser från E6 i väster till framträdande målpunkter i Lund såsom Lunds centrum, sjukhuset, universitetet, större företag samt forskningsanläggningarna i nordöstra
Lund.
Tillgången till kollektivtrafik varierar. Utredningsområdet trafikeras av två stadsbusslinjer och tre regionbusslinjer. Huvuddelen
av utredningsområdet ligger inom 350 meters radie från busshållplats, vilket gör det välförsett med kollektivtrafik. Det finns
två tågstationer i utredningsområdets närhet. Gunnesbo station
trafikeras av lokaltågstrafik, pågatåg, med upp till tre avgångar
per timme mot Lund C respektive Helsingborg. Lund C trafikeras av fjärrtåg, regional- och lokaltåg och har hög turtäthet från
flera orter i regionen såsom Malmö, Helsingborg, Kristianstad
och Hässleholm. På sikt väntas även en tågstation i södra Lund.

Norra Ringen innebär också en gen sträckning
västerifrån till flera av Lunds stora arbetsplatser; universitetet, SUS, Ideon m fl.
Därtill finns handel i Pilsåker/
Mobiliaområdet och i stadskärnan
vilket med bil nås via Fjelievägen.

Övergripande vägnät kring Lund år 2012 Lund genomkorsas av ett par
större regionala trafikleder, där motorvägen, E22, är den mest dominerande länken för regional och nationell trafik.
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Förutsättningarna för gående och cyklister varierar. Det förekommer såväl separerade banor och planskilda korsningar som gator
med blandtrafik och plankorsningar utan särskilda åtgärder för
oskyddade trafikanter. Överlag är kvartersstrukturen och gatunätets utformning anpassad till verksamheternas yt- och transportbehov. Mätningar av cykeltrafiken påvisar tät trafikering längs
Fjelievägen, Bjerredsparken och Kung Oskars bro. Mycket cykeltrafik passerar enbart området på väg mellan kringliggande
bostadsområden och centrum eller andra målpunkter. Uppgifter
om gående saknas.
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Utredningsområdet har ett biltrafikorienterat läge och genomkorsas av de regionala trafiklederna väg E6.02, genom Lund
benämnd Norra Ringen, och väg 103 samt av de lokala huvudgatorna, Fjelievägen, Öresundsvägen och Bryggaregatan. Norra
Ringen har tät trafik med omkring 20 000 fordon/dygn (f/d).
Fjelievägen, söder om Mobiliarondellen, trafikeras av omkring
15 000 f/d. Öresundsvägens trafikmängd uppgår till strax under
9000 f/d och på Bryggaregatan, i höjd med Kung Oscars väg ca
kör ca 10 000 f/d. Cirkulationsplatsen i korsningen Fjelievägen,
väg E6.02, Öresundsvägen, vardagligt kallad Mobiliarondellen, är en kritisk punkt, nära sitt kapacitetstak. I rusningstrafik
uppstår köbildning. Kapacitetsbristen påverkar utbyggnadsmöjligheterna. Öresundsvägen och Måsvägen är rekommenderade
färdvägar för farligt gods.
Området är trafikbullerbelastat till följd av de höga trafikmängderna och förekomsten av tung trafik. Kring de regionala vägarna
är nivåerna som störst men också huvudvägnätet in mot centrala
Lund utsätts för bullernivåer som överstiger Naturvårdsverkets
riktlinjer för bostäder.
En genomgång av rapporterade olyckor visar att bilolyckor
främst inträffar i Mobiliarondellen. En korsningsolycka har
även inträffat vid väg 108/ Vårbruksvägen. Cykelolyckor inträffar främst i öster, i stråken mot Kung Oscars bro. Olyckor med
fotgängare sker på Pilsåkers parkeringar, inne på kvartersmark.
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Trafikverket planerar för utbyggnad till fyrfältig väg för E6.02,
mellan E6 och väg 108. Järnvägsplanering avseende fyra spår
till Lund och ny station södra Lund pågår liksom planer på ombyggnad av Lund C.
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KULTURMILJÖ
Tiden före industrieran
Skånska rekognoseringskartan (1812), visar ett relativt opåverkat och ännu oskiftat jordbrukslandskap väster om Lund. Utredningsområdet, beläget nedanför ett par höjdpartier, i flackare
och mer låglänt terräng avvattnas mot Rinnebäckens förgreningar som sträcker sig upp i området. En väg väster ut från Lund
sträcker sig genom utredningsområdet och sammanfaller delvis
med Öresundsvägens nuvarande sträckning.
Den ekonomiska kartan från 1912, visar de stora förändringar
som hänt under de gångna hundra åren. Skiften har genomförts
och landskapet har fått en strikt, linjär struktur. Bebyggelse
har tillkommit, bland annat har ett småhusområde på Kobjer
börjat växa fram tillsammans med några etableringar väster
om Lunds station. Infrastrukturen har byggts ut. Järnvägen
mellan Lund och Malmö stod klar 1856, sedan kom spår mot
Kävlinge på 1870-talet och Bjärred 1901. Bjärredsbanan (LundBjärreds järnväg, LBJ) sträckte sig genom den södra delen av
utredningsområdet för att sedan fortsätta västerut mot Bjärred
i ungefär samma sträckning som dagens väg E6.02 fram till
Skånska rekognoseringskartan 1812

Hushållsällskapets karta 1912
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E6. LBJ lades ner 1939/40 med efter påtryckningar öppnades
spåret igen 1943 och användes som industrispår fram till 1981.
Idag finns rester av spåret kvar och lever vidare som en siktlinje
genom området.

Historisk återblick
Öresundsvägens industriområde innehåller nycklar till förståelsen av Lunds utveckling under 1900-talet, här finns representanter för verksamheter som flyttat ut från stadens centrum i samband med stadssaneringar och funktionsseparering. Här finns
också industriella tungviktare med internationell verksamhet i
form av Alfa-Laval och Tetra-pak. Här finns också exempel på
kolonirörelsen och på den kommunala infrastruktur som representeras av elnätet. Det som producerats i detta område har en
räckvidd långt utöver Lund. Integreras en del av de fysiska strukturerna i den kommande stadsutvecklingen, ger det oss möjlighet
till förståelse av platsens historia och att beskriva hållbarhet ur
ett brett perspektiv. För en framtida stadsutveckling i området
har de industrihistoriska miljöerna stora värden, de ger källor till
historien och vårt samhälles förändring men de kan också tillföra
stora upplevelsevärden. En kulturmiljöanalys har genomförs i
delområde Öresundsvägen (Västerbro). För övriga delområden
återstår att göra en förenklad kulturmiljöanalys.

Utsnitt ur panorama. Vy från Grand Hotell. Fotot ovan är taget 1899 av Per Bagge.
Bild X Hushållningssällskapets karta 1912

Utsnitt ur panorama. Vy från Grand Hotell. Fotot ovan är taget 2013 av Ingvar Nilsson.
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Annedal 2

Förlaget 3

Kugghjulet 4

Länsmannen 3

Separatorn 1

Separatorn 1

Öresundsvägens industriområde har tillkommit gradvis från
1930-talet. Den äldsta industrietableringen i området daterar sig
från 1930-talet, i bland annat det som idag är kvarteret Separatorn. I utkastet till generalplan för Lunds stad 1936-40, återfinns
en markering för ”stor och mindre industri”. Mycket tyder på
att detta var en formalisering av redan inledd markanvändning.
1943 återupptogs användningen Bjerredsbanan som lokalt industrispår och användes till 1981
Planeringen inför ett större industriområde inleddes på allvar
i början av 1940-talet. Att tung industri hamnade här, inklämt
som en tårtbit mellan två stora bostadsområden, berodde på att
kommunens planerare efter krigsutbrottet ville sprida ut tänkbara
bombmål. Tidigare hade avsikten varit att koncentrera tung industri till Södra industriområdet (Rådmansvången). Den riktiga
exploateringen av området tog fart först i slutet av 1960-talet och
fortsatte under 70 och 80-talen då de sista industritomterna såldes. Företagsetableringen har därefter fortsatt västerut på Gunnesbo och Pilsåker.
Storföretaget Alfa Laval, tidigare AB Separator tillhör pionjärerna i området med sina äldsta byggnader invid Öresundsvägen
från slutet av 1930-talet. Denna anläggning är idag en del av Tetra Pak. En av verksamheterna med längst kontinuitet var Lunds
Snickerifabrik, etablerad 1946 vid Åldermansvägen, utflyttad
2013. Diwongs bageri, nuvarande Fazers, flyttade på 1950-talet från innerstadsläge på Bankgatan till Annedalsvägen. Från
1960- och 70-talen började även renodlade kontorsbyggnader att
uppföras i området liksom byggnader för handel, t ex bilar och
byggvaror. Andelen företag inom service- och tjänstesektorn har
ökat på senare år.
Med anledning av fördjupningsuppdraget har en inventering av
kulturhistoriska värden genomförts i det äldsta verksamhetsområdet, dvs delområde Öresundsvägen (Västerbro).
Karaktärsdrag Öresundsvägens industriområde sammanfattas:
• Industri- och verksamhetsbyggnader. Storskalig verkstadsoch kontorsmiljö med variation i ålder och material med tonvikt på rött tegel i verkstadsbyggnadernas fasader och kontorsfasader i kakel.
• Växtlighet och grönstruktur som understryker hus i park (ex
Förlaget) och resterna av ägogränser och järnvägens tidigare
dragning. Växtlighet med läfunktion.
• Industriområdet är skilt från det intilliggande bostadsområdet Kobjer i norr med ett karakteristiskt grön bälte i form av
en park, tydligt uttryck för modernismens funktionsseparering.

Värmeväxlaren 3

De aktuella områdena behandlas i del av Kulturmiljöprogrammet ”Industrimiljöer i Lund” 2007. I rapporten lyfts ett antal
verksamhetsbyggnader fram som kulturhistoriskt intressanta.
Miljöerna representerar olika tidsperioder, branscher och bevarandeskick. De fysiska miljöerna är en tydlig del av det industrialiserade samhället, de faktiska byggnaderna är i många fall
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det enda som finns kvar av företag sedan de verksamma gått bort,
arkiven skingrats och produkterna konsumerats. I andra fall finns
digra företagsbiografier, fotosamlingar och produkter, men ingen
byggnad som kan ge en aning om hur miljöerna var att arbeta i.
Med ledning av rapporten och flera platsbesök förs några byggnader fram om kulturhistoriskt värdefulla (röd), andra byggnader
som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö (svart). Dessutom redovisas gårdsrum
och planteringar av kulturhistoriskt och/eller miljömässigt värde,
markerade med grönt. Gatusträckningar skrafferade i svart representerar kulturhistoriskt och/eller miljömässigt värdefull gatusträckning eller platsbildning. Bevaringskommitténs beslut april
2014 anger följande bevarandevärden:

Kulturhistoriskt värdefull byggnad
(röd):
Annedal 4
Förlaget 3
Kugghjulet 4 (del av)
Länsmannen 3 (östra delen)
Separatorn 1 (delar av)
Töebacken 4 (del av)
Töebacken 7 (del av )
Värmeväxlaren 3 (norra fasaden)

Töebacken 4

Töebacken 7

Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö (svart):
Annedal 2 (södra delen)
Kugghjulet 1 (travers)
Kugghjulet 3 (norra delen)
Länsmannen 1 (del av)
Länsmannen 3 (västra delen)
Länsmannen 4
Separatorn 1 (delar av)
Töebacken 4 (del av)
Virket 5
Värmeväxlaren 3 del av

Gårdsrum eller plantering av kulturhistoriskt och/eller miljömässigt värde
(grön):
Annedal 4
Förlaget 3
Länsmannen 1
Separatorn 1
Töebacken 1:20 o 4 (del av)
Värmeväxlaren 3, rester av koloniområde.
Väster 7:1 (mellan Kugghjul o Länsman)
Väster 1:9 mellan (Värmeväxlaren och
Separatorn)
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NATURMILJÖ, PARKER OCH REKREATION

Gröna sammanhang kring utredningsområdet

Det finns begränsat med gröna ytor inom utredningsområdet.
Naturmark saknas i princip helt men det finns två stadsdelsparker, Vildandsparken och parkstråket Gustavhemsparken–Qvanteborgparken-Slåtterbacken söder om Kobjer. I sydväst tangeras
Rinnebäcksravinen, naturreservat, som leder vidare till Höje å.
Från Rinnebäcksravinen löper även ett stråk till Per Johans Park
och Vildandsparken. Parkstråket mellan Öresundsvägen (Västerbro) och Kobjer formar ett viktig stråk i nordöstra delen och fortsätter även nordväst om Norra ringen. Från denna del leder även
länkar till Gunnesboparken och Fornängen. I öster, mot centrum,
ansluter området till Bjerredsparken. Väster om utredningsområdet breder ett storskaligt jordbrukslandskap ut sig.
I kvarteren kring Öresundsvägen saknas framförallt gröningar.
De befintliga parkerna innehåller relativt få funktioner. Väster om
Norra och Västra ringen saknas parker näst intill helt. De gröna
miljöer som finns tjänar framförallt som skyddsplanteringar är
strakt bullerutsatta. De flesta parkerna i och kring området är relativt enkelt utformade, med enkla busk- och gräsytor. Generellt saknas prydnadskaraktär samt parkrum i anslutning till urbana miljöer.

Stråk och barriärer
Runt utredningsområdet finns flera goda ansatser till sammankopplande stråk mellan stadsdelarna och även till omkringliggande områden. Flera stora vägar och ett par järnvägsspår utgör
dock påtagliga barriärer som försämrar möjligheterna att nyttja
de rekreationsmöjligheter som finns i närområdet. Norra/ västra
ringen är en påtaglig barriär mellan Västerbro och Pilsåker och
Gunnesbo. Järnvägsspåren utgör en stor barriär mellan St Hans
backar, Stadsparken och Centrum. I Västerbroområdet utgör Fjelievägen en barriär och i viss mån även Öresundsvägen. Väg 108
och väg E6.02 minskar möjligheterna att röra sig till och inom
jordbrukslandskapet i väster. Tillgängligheten till landskapet
norrut mot Nöbbelövs mosse är god. Mossen avgränsas dock i
väster av väg 108 och i öster av järnvägen, vilka begränsar vidare
kopplingar i dessa vädersträck. Söderut finns möjlighet att röra
sig över Höje å mot Hjärup.
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MARKFÖRHÅLLANDEN
Topologi
Området är flackt och ligger nedanför den höjdrygg som sträcker
sig från Kobjer vidare upp mot Nöbbelöv/Norra Fäladen. Marknivån ligger omkring 35-40 meter över havet.

Grundvatten
Delar av utredninsgområdet ligger över ett grundvattenmagasin, FFZ, i form av en sedimentär bergförekomst. Kvalitativ och
kvantitativ status bedöms som god men med risk att kvantitativ
status god inte uppnås år 2021 (Källa VISS 2015-03-10).

Dagvatten och skyfall

Förekomst av dikningsföretag.

Utredningsområdet avvattnas åt söder till Höje å. Genom Västerbro sträcker sig en större dagvattenledning som mynnar i Rinnebäcksravinen tillsammans med ett par ledningar från Gunnesbo.
Tillfälliga höga flöden orsakar erosionsproblem i Rinnebäcksravinen. I väster finns dikningsföretag.
Översvämningskarteringen (nedan) över Lund visar att delar av
utredningsområdet riskerar översvämning vid skyfall om inte åtgärder genomförs. Uppströms Rinnebäcken samlas vatten från
stora delar av staden. .

UTDRAG UR PÅGÅENDE
ÖVERSVÄMNINGSPLAN
FÖR LUNDS KOMMUN

Maximala vattendjup vid framtida
100-års regn baserat på
markmodell + ledningsnätsmodell
0.1-0.3 m vattendjup.
Besvärande framkomlighet
0.3-0.5 m vattendjup.
Ej möjligt att ta sig fram
med motordrivna fordon.
Risk för stor skada.
>0.5 m vattendjup.
Stora materiella skador.
Risk för hälsa och liv.
Övergripande
flödesriktning
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Höje å
Höje å omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. Den kemiska
statusen i Höje å bedöms som god, exklusive kvicksilver. Det
finns dock övergödningsproblem där dagvattnet från Lunds stad
bidrar genom att föra med sig såväl näringsämnen som föroreningar till ån. Den ekologiska statusen i Höje å bedöms som otillfredsställande, (Källa VISS 2015-03-10).

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Eftersom området till största delen är bebyggt finns också VAledningsnät, el-, opto-, tele- samt gasledningar. Vid Fjelievägen
ligger en större elstation. Därtill finns flera mindre.
En större dagvattenledning löper tvärs genom Västerbroområdet,
till stor del parallell med fd Bjärredsbanans sträckning. Ledningen mynnar i ett dike uppströms Rinnebäcksravinen. Ledningen
genom Västerbroområdet är endast en av tre mycket stora dagvattenledningar som leder dagvatten till Höje å detta håll. Västerbro bidrar med cirka 1/4, Värpinge med 1/4 och området från
norr, Nova och Gunnesbo (via ledningar under Norra Ringen) m
fl, bidrar med resten. Totalt rör det sig om cirka 9 kubikmeter i
sekunden vid ett 10- årsregn.
I Öresundsvägen finns gas. I väster korsas utredningsområdet av
en dubbel 130-kilovolts kraftledning. E.ON är ledningsägare.
En telemast, med tillfälligt bygglov, finns i väster i delområde
Traktorvägen.
Solpotential
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MILJÖ, HÄLSA OCH RISK
Lokalklimat

Skyddszon kring Cepa,
som nu flyttat.

Årsmedeltemperaturen i Lund uppgår till 7,9°C och årsmedelnederbörden uppgår till ca 670 mm enligt SMHI:s medelvärde
från mätperioden (nuvarande normalperioden) 1961-1990. Lund
får normalt som mest nederbörd, uppemot 70 mm/månad, under november månad. Februari är däremot den torraste månaden
med knappt 35 mm nederbörd. Under senare tid har effekter klimatförändringarna lyfts fram allt mer och SMHI beskriver ett
framtida klimat med blötare vintrar och torrare somrar. För utredningsområdets del bedöms tillfälliga, ökade nederbördmängder
vara en betydande faktor. Översvämningsrisk kopplas främst till
höga dagvattenflöden där ledningsnätet går fullt.
Det finns två dominerande vindriktningar, väst-sydväst respektive ost-sydost. Under sommaren dominerar västvindarna, medan
östvindarna uppvisar en ökad frekvens under vintern.

Behov av skyddszoner enligt Riskutredning för delområde Öresundsvägen. Sedan inventeringen genomfördes har Cepa SteelTech flyttat

Solhöjden varierar stort över året. Vid midsommar, klockan tolv,
når solen närmare 60 grader över horisonten, medan den under
midvinter endast når ca 10 grader. Detta innebär att skuggan från
en tio meter hög byggnad under midsommar når drygt fem meter
medan den under vintern når mer än 50 m
Solpotentialkartan visar att det finns goda förutsättningar för solenergi i flera delar av utredningsområdet.

Radon
Normalrisk för radon gäller inom utredningsomådet som helhet.

Pågående verksamheter
Flera pågående verksamheter har behov av skyddsavstånd till
bostadsbebyggelse. För delområde Öresundsvägen (Västerbro)
har en riskutredning utförts. Ett 15-tal verksamheter har behov
av skyddsavstånd till så kallad känslig bebyggelse till följd av
sin pågående drift, såsom hantering av kemikalier, drivmedel,
buller eller dylikt. Sedan inventeringen genomfördes har Cepa
SteelTech flyttat från Öresundsvägen. Inom området finns ett
företag med miljötillstånd.

Miljötillsyn
Förorenad mark enligt
miljöreda 2012
Risk för förorenad mark
enligt MIFO 2008
Utdrag ur Miljöreda 2012 och MIFO 2008

Farligt gods
Öresundsvägen är rekommenderad färdväg för fordon med farligt gods. Behovet kopplas till pågående verksamheter i området.

Förorenad mark
Stora delar av utredningsområdet har lång verksamhetstradition
och har använts för industriändamål sedan början av 1900-talet.
Förorenad mark förekommer, till höger visas utdrag ur MIFO
samt miljöreda för delområde Öresundsvägen. Sanering kommer
att krävas vid framtida bostäder.

Buller från trafik och verksamheter

Delar av området är bullerbelastat. Trafikbuller förekommer
längs de stora trafiklederna såväl regionala som lokala. Störst

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN FÖR ÖRESUNDSVÄGEN MED OMNEJD - ANTAGANDEHANDLING

69

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

bullerpåverkan från trafik finns kring Traktorvägen, se vidare
under rubrik ”Trafik och tillgänglighet”. Flera verksamheter
generar industribuller från t.ex. fläktar, hantering av material
och av interna transporter.

Luftkvalitet
Miljöförvaltningen har under 2014 utfört kontinuerliga luftkvalitetsmätningar i taknivå (urban bakgrund) avseende svaveldioxid,
kvävedioxid, ozon, bensen och PM10 (januari - mars). De mätningar som utförts visar att inga halter har överskridit miljökvalitetsnormerna. Luftkvalitetsmätningar har även utförts i gatunivå
avseende kvävedioxid, ozon, bensen. De mätresultat som finns
för 2014 pekar på att halterna är högre i gatunivå men att man
ligger under årsmedelvärdena för miljökvalitetsnormerna. I rapporten finns även årsmedelvärden för åren 1990 – 2014 avseende
taknivå och åren 2013 – 2014 avseende gatunivå presenterade.
Mätningarna visar att halterna av svaveldioxid, kvävedioxid och
bensen har sjunkit och ligger idag under miljökvalitetsnormen.
Ozonhalterna varierar under perioden men ligger under EU-direktivet. Källa Luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun för år 2014 samt luftmätningsdata åren 1990 – 2014 . Dnr 2015.1025.1 MN 2015/0056.2

Biltrafik är en stor källa till luftföroreningar men i dagsläget är
området öppet och välventilerat, så även gaturummen.

Elektromagnetisk strålning
Elektriska och magnetiska fält finns där det finns elkraft. I utredninsgområdet finns ledningar och transformatorstationer.

RIKSINTRESSEN, REGIONALA INTRESSEN M FL
Utredningsområdet omfattar riksintresse för kommunikation, väg
E6.02. I närområdet finns också riskintresse för kommunikation,
järnväg, samt för kulturmiljövården avseende Lunds stadskärna.

Riksintresse
järnväg

Riksintresse
väg E6.02

forn
Rinnebäckennaturreservat
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Riksintresse för kommunikationer, (3 kap 8§ MB)
• Väg E6.02, förbindelse mellan E6 och E22
• Södra stambanan och Västkustbanan
Båda järnvägsanläggningarna är av riksintresse och ingår även
i det transeuropeiska järnvägsnätet (TEN-T, Trans-European
Transport Networks). Minsta avstånd från planområdet till Södra
stambanan och Västkustbanan är mer än 350 m respektive 175 m.
Riksintresse för kulturmiljövården (3 kap 6§ MB)
• M:K87 - Lund
Lunds stadskärna är av riksintresse för sitt ursprung som stiftsoch universitetsstad. Lund är en av landets äldsta och mest betydande medeltidsstäder och speglar utvecklingen från kyrklig
metropol till universitetsstad med expansiv utveckling under det
sena 1800- talet och 1900-talet, (enligt beslut RAÄ 1997-08-18).
Uttryck för riksintresset
I värdebeskrivningen för riksintresset Lunds stadskärna, (M:K
87), beskrivs stadssiluetten och siktlinjer in mot och ut ur staden
som viktiga värden att skydda och bevara. Den skarpa gränsen
mellan Lunds bebyggelse och det omgivande jordbrukslandskapet är ett av Lunds starkaste karaktärsdrag.
I väster utgör väg 108 en tydlig, fysisk begränsning medan stadens bebyggelse och det omgivande öppna åkerlandskapet. Bebyggelsen i randzonen i denna del av Lund uppvisar en låg, gles
bebyggelse sammanhållen av en bilburen kontext, kanske bäst
beskriven genom den engelska termen ”urban sprawl”. Framträdande byggnader i vyerna från väster in mot Lund är Ideon
Gateway, cisternen på värmeverket, Blocket samt Allhelgonna
kyrkans torn. Däremot framträder inte signaturbyggnader såsom
Domkyrkan.

Kulturmiljöprogram för Skåne
Kulturmiljöprogram för Skåne är det gällande regionala kunskapsunderlaget alltsedan 13 december 2006. I programmet redovisas att större delen av Lund utgör område av särskilt värde
för kultumiljön, nu aktuellt planområde inkluderat.
Mest betydande är stadskärnan men också stadens framväxt, med
tidstypiska områden från olika epokrar, är värdefullt.
Motiv för bevarande - ”Lunds stadsplan och bebyggelse åskådliggör en kontinuerlig utveckling från den tidiga medeltidens ärkebiskopsstad till modern universitets-, lasaretts-, handels- och
industristad. Av betydelse för stadsmiljön är såväl stadsplanen
med gatunät, fastighetsindelning, torgplatser, parker och planteringar som domkyrkan, Allhelgonakyrkan, universitetsbyggnaderna och det mångskiftande byggnadsbeståndet. I staden finns
flera bostadsområden med bevarade helheter samt exempel på
god arkitektur från 1950-1970-tal”. ( Ref Länsstyrelsens hemsida 201201-24)
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Fornlämningar
Det finns kända fornlämningar i väster, dels under golfbanan dels
vid Traktorvägen/ väg 108 .

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan 2010 (ÖP 2010)
I översiktsplanen anges att industriområdena kring Öresundsvägen och Gunnesbo har stor potential att omvandlas och utvecklas
med bostadsbebyggelse i en stadsmässig karaktär. Området kring
Öresundsvägen ligger relativt centralt i Lund och i översiktsplanen föreslås de båda områdena tillsammans kunna rymma 3400
bostäder och 75 000 kvm lokalyta för icke-störande verksamheter. En framtida bebyggelseinriktning mot en kombination av tät
stadsbebyggelse med företrädesvis flerfamiljshus i 5-6 våningar
blandat med en småstadsbebyggelse, från stadsvillor upp till fyra
våningar, föreslås. Strukturen är tänkt att formas kring ett starkt
kollektivtrafikstråk med gen och central sträckning vilket på
längre sikt ska kunna trafikeras med spårväg till Lomma/Bjärred. För att hantera den trafikalstring utbyggnaden generar krävs
Kartutdrag ur gällande översiktsplan. Skrafferade
att Öresundsvägen får en ny anslutning till Norra Ringen söder
områden, gult, bedöms vara lämpliga för kommande,
om Boställsvägen. Utbyggnaden väntas ge underlag för en större
blandad bebyggelse inom en 20-års period. Skrafferade områden grönt bedöms vara lämpliga för blandad livsmedelsbutik samt till flera förskolor och grundskolor. Mark
bebyggelse på 2 till 40 års sikt.
avses reserveras för skoländamål. I norra delen av Värpinge visas ett utbyggnadsområde för bostäder väster om Fågelskolan.
Stångby
Visst inslag av verksamheter
kan förekomma.
Förändrad markanvändning

F

Vallkärra station

Förtätning
Blandad bebyggelse, 1-20 år
Blandad bebyggelse, 21-40 år
Bostadsområde, 1-20 år
Bostadsområde, 21-40 år
Utredningsområde
Verksamheter
Särskilda anläggningar
Område under bebyggande
Grönstruktur
Grönstråk

Odarslöv
Kävlingevägen

Reservat för infrastruktur

Gunnesbo

Järnväg, nybyggnad
Järnväg, alternativ
Spårväg, 1-20 år
Spårväg, 21-40 år
Spårväg, alternativ
Väg, nybyggnad
Väg, ombyggnad
Trafikplats
Järnvägsstation
Hållplats
Kraftledningsreservat
Vindkraftverk i grupper
(vindkraftsutredning 2009)

Lund

Brunnshög
Kungsmarken

Öresundsvägen

Öster om Utmarksvägen

Norra Värpinge
Värpinge

F

Värpinge öster
Linero
Norränga
Råbylund

Bevarande
Värdefull natur
Sjöbo
Värdefullt landskapsavsnitt
Jordbruk där rekreation kan utvecklas
Odlingsmark

Hasslanda
0

Stora Råby

Råbytorp

500 1 000 1 500 2 000 Meter

ÖP 2010, förändringskarta. Lunds stad växer i huvudsak österut medan förändringarna i stadens västra delar istället omfattar
stadsomvandling och förtätning. I området kring Öresundsvägen visas en utveckling mot blandstad, tänkt att genomföras i två
etapper. En utveckling mot blandstad föreslås också i södra delen av Gunnesbo. Grönstrukturen avses förstärkas uppströms Rinnebäcksravinen. .
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I ÖP anges också att: ”Stadens och tätorternas utbyggnad ska
medverka till att kommunens utsläpp av växthusgaser kan minska
med 85% till år 2050, samtidigt som minsta möjliga jordbruksmark av klass 8-10 tas i anspråk”.Vidare anges att ”Utbyggnad
av staden ska företrädesvis ske som förtätning inom befintlig bebyggelse och i lägen med god kollektivtrafikförsörjning...”

Tidigare planutredningar
Ramprogram för Öresundsvägens företags-område
Byggnadsnämnden gav 1993-12-08 Stadsbyggnadskontoret i
uppdrag att upprätta ett ramprogram för området mellan Klostrets fälad och Kobjer. Samråd hölls 20 dec 1999 - 31 januari
2000. Programmet syftade till att belysa områdets förutsättningar
och framtida möjligheter avseende markanvändning. Med hänvisning till områdets centrala läge i Lund, god tillgänglighet för
transporter och biltrafik via västra infarten och genom att områdets ansågs vara väl avgränsat från omliggande bostadsbebyggelse föreslogs en fortsatt inriktning mot småindustri kompletterat med kontors- och handelsmöjligheter (ej livsmedel), särskilt
sällanköp. Kommunstyrelsen tillstyrkte program med några til�lägg, 2000-03-02. Ärendet avskrevs 2012.

Gällande detaljplaner
Delområde Lerbäck
Detaljplan/Stadsplan nr: 275, 614, 635, 561, 652 , 1281KP111
Delområde Västrebro
Detaljplan/Stadsplan nr: P12, 483, 275, 463, 275, 450, 63,
294, 733, 239, 366, 634, 841, 465, 257, 328, 548, 308, 556
Delområde Pilsåker
Detaljplan/Stadsplan nr: 479, 865, 576, 720, 542, 515, 622,
525, 736
Delområde Traktorvägen
Detaljplan/Stadsplan nr: 720, 865, 528, 357, 357A, 308,
352, 871, 500, 404, 283, 528, 730, 346, 757, 683, 377, 410
Pågående Detaljplan arb.nr 24/2015
Delområde Södra Gunnesbo
Detaljplan/Stadsplan nr: 650, 365, 283, 608, 257, 404, 871.
Delområde del av Väster samt Norra Värpinge
Områdesplan: 736
Detaljplan/Stadsplan nr: 261, 286, 654, 209,
Tomtindelning A552, R190, R183
Pågående:Detaljplan arb.nr 09/2006
Övriga kommunala styrdokument
Lunds kommun har ett antal antagna dokument som styr och ger
stöd för förvaltningar och nämnder. Nedan redovisas de som bedöms vara relevanta för fysik planering och nu aktuellt planområde.
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Kommunens vision
Visionen är ett verktyg för att kraftsamla och anger en gemensam
riktning och ett gemensamt synsätt för hela Lunds kommun.
Barnkonventionen
Kommunfullmäktige har beslutat att barnkonventionen och dess
grundläggande principer ska genomsyra verksamheten i Lunds
kommun. Konsekvenserna för barn tydligt ska framgå vid alla
kommunala beslut. Fullmäktiges beslut utgår från den nationella
strategin och formuleras i åtta punkter (se kommunens hemsida).
- Barnperspektivet ska bevakas i planeringen, aspekten hanteras
i MKB:n
Lundaeko II
Lundaeko II är Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar
utveckling 2014-2020. Programmet är antaget av Kommunfullmäktige och omfattar åtta prioriterade områden. Mål och ansvarig förvaltning anges, se vidare i Konsekvensdelen.
LundaMats III
LundaMats är Lunds strategi för att nå ett hållbart transportsystem. Dokumentet anger riktlinjer för arbetet med staden och omfattar 18 konkreta mål. Av särskild relevans för den översiktliga
planeingen bedöms nedanstående mål vara. Andelen av invånarna i kommunen som bor inom tätorternas ”öp-cirklar” ska öka.
(öp-cirklar = de områden inom vilka utbyggnad och exploatering
i första hand ska ske enligt gällande översiktsplan).
Därtill finns flera mål som på olika sätt syftar till att öka resandet
med kollektivtrafik, cykel och gång och minska resande med bil.
Tillgänglighet och trygghet.
- relevanta delar hanteras inom valda Miljömål samt ställningstaganden ur ÖP 2010.
Energiplan
Lunds kommuns energiplan antogs av KF 2014. Huvudsyftet
är att samordna kommunens pågående energi- och klimatarbete
och utgör en konkret plan för att nå befintliga mål och strategier.
I första hand ska behovet av energi minskas. Den fysiska samhällsplaneringen, invånarnas livstil och beteende är viktiga delar
för att åstadkomma detta.
Ett gemensamt förhållningssätt formuleras i den så kallade Energitrappan, som ska vara vägledande vid all användning och produktion av energi. Energitrappan fyra steg omfattar 1. minska
energibehovet, 2. nyttja spillvärme, 3. förnybart samt 4. ändliga
resurser.
Utbyggnads- och boendestrategi 2025
Strategin anger riktlinjer för utbyggnad fram till 2025. Delområde Västerbro ingår bland de områden där utbyggnad prioriteras.
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Grönstruktur- och naturvårdsprogram
Programmet antogs av kommunfullmäktige 2006 och omfattar
övergripande mål och strategier för kommunens grönstrukturoch naturvårdsarbete för de kommande 10-15 åren. Fyra övergripande mål formuleras, bland annat att ”tillgodose människors
rätt till och behov av gröna miljöer” vilket särskilt betonas i
anslutning till bostäder och i barnens vardagsmiljöer. Vidare eftersträvas att skapa sammanhängande, gröna stråk i tätorter som
förbinder parker, rekreations- och naturområden.
Nu pågår arbete med ett nytt grönprogram.
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Kontaktperson

Dnr 401-10522-17
81-A-0026

Lunds kommun
stadsbyggnadskontoret@lund.se

Samhällsbyggnadsavdelningen
Enheten för samhällsplanering
Lena Palenius
010-2241558
lena.palenius@lansstyrelsen.se

Granskningsyttrande över Fördjupning av
översiktsplanen för Öresundsvägen med omnejd i
Lund, Lunds kommun
PÄ 5/2012
Lunds kommun har till Länsstyrelsen översänt förslag till Fördjupning av
översiktsplanen för Öresundsvägen för utställning enligt 3 kap. 7§ plan- och bygglagen
(SFS 2010:900, här hänvisad till som PBL). Den kommunövergripande
översiktsplanen för Lunds kommun, antogs den 28 oktober 2010.
Under utställningstiden ska länsstyrelsen enligt 3 kap.16 § PBL avge ett
granskningsyttrande över planförslaget. Av yttrandet ska det framgå om:
 förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. Miljöbalken
(MB)
 förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm (MKN) enligt 5. kap
MB inte följs,
 redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är
förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket MB (strandskyddsområde),
 sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår
två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
 en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning
eller erosion.
Länsstyrelsens granskningsyttrande ska i enlighet med bestämmelserna i PBL
redovisas tillsammans med översiktsplanen. Om länsstyrelsen inte har godtagit
planen i en viss del, ska detta anmärkas i planen. Den antagna översiktsplanen skall
sedan spridas till sådana myndigheter och övriga som har väsentligt intresse av
översiktsplanen och som använder den som beslutsunderlag.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Bankgiro

E-post

www

205 15 Malmö

Kungsgatan 13

010-224 10 00 vx

010-224 11 00

102-2847

skane@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/skane

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A
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2017-07-06

Dnr 401-10522-17
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Sammanfattning av förslaget
Syftet med rubricerad plan är att formulera en gemensam målbild och
vidareutveckla den inriktning som presenterades i gällande översiktsplan (ÖP2010)
mot breddat stadsinnehåll i befintliga verksamhetsområden. Planförslaget är ett
strategiskt grepp om en redan pågående omvandling och har ett tydligt
hållbarhetsfokus i frågor om förtätning och infrastruktur. Förslaget innebär en stor
förändring av infrastrukturen samt förändring i krav på markens lämplighet då man
nu planerar för bostäder. Fokus i presenterade handlingar ligger på den lokala
infrastrukturen inom kvarteren, men planförslaget innebärande även en stor
påverkan på trafikflöden i det regionala trafiknätet till och från Lund, samt mellan
E6 och E22. Väg E6.02 (norra ringen) är utpekad som riksintresse för
kommunikationer.

Länsstyrelsens ställningstagande i sammanfattning
Länsstyrelsen konstaterar sammantaget att presenterad FÖP visar en ambitiös
målbild. Länsstyrelsen är positiv till att Lunds stad inarbetar ett modernt hållbart
tankesätt genom att planera för att tillgodose transportbehoven med en dominans av
kollektivtrafik och cykel. Det är också en mycket god intention att omvandla
centrumnära, befintliga och lågt utnyttjade men redan ianspråktagna områden.
Länsstyrelsen finner att planförslaget bygger på en betydande omvandling av
infrastrukturen, och det är helt avgörande för planens genomförande att
trafikomvandlingarna är möjliga att utföra samt ger önskad effekt. Länsstyrelsen
finner att handlingarna också presenterar visioner med ett framtidsperspektiv
utanför planperioden samt att det saknas en enhetlig plankarta med tillräcklig
detaljeringsgrad för att ge en tydlig bild av förslaget.
Länsstyrelsen konstaterar att det med presenterat material inte är möjligt att avläsa
hur alla trafikflöden som möts och korsas i planområdet området är tänkta att ske,
eller hur åtgärderna är tänkta att vara kapacitetshöjande. Länsstyrelsen erinrar att
väg E6.02 är utpekat riksintresse för kommunikation enligt miljöbalken 3 kap 8 §,
och får inte utsättas för påtaglig skada. Länsstyrelsen kan med presenterat material
inte ta ställning huruvida detta riskerar att ske.
I gällande översiktsplan är området kring Öresundsvägen utpekat som
omvandlingsområde, men konstaterar att där samtidigt föreslås ny infrastruktur i
form av nya yttre vägstrukturer, som idag ej är aktuella. Inom ramen för
kommunens översiktsplanearbete pågår flera stora projekt som påverkar och hänger
ihop med föreslagen plan. Inte minst arbetet med Brunnshögsområdet vilken också
påverkar och påverkas av det regionala trafikflödet. Länsstyrelsen finner att detta
sammantaget innebär förändrade förutsättningar som i presenterat material saknas
resonemang kring.
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Länsstyrelsens synpunkter
Riksintresse för trafikslagens anläggningar avseende vägar – E6.02

Länsstyrelsen konstaterar att väg E6.02 är utpekat riksintresse för kommunikation
enligt miljöbalken 3 kap 8 §, och får inte utsättas för påtaglig skada. Denna väg utgör
en viktig kommunikationslänk i det regionala men också det lokala trafiksystemet.
Länsstyrelsen finner att åtgärder och förändringar kopplade till detta riksintresse inte
är beskrivna med tillräcklig tydlighet, och därtill ej heller konsekvensbeskrivna. Det
går inte att utläsa planförslagets påverkan på riksintresset och Länsstyrelsen kan
därför inte ta ställning huruvida påtaglig skada på riksintresset för kommunikationer
väg E6.02. riskeras.
Länsstyrelsen förutsätter att en fördjupad trafikutredning kommer att göras, och att
denna omfattar både den lokala och den regionala trafikstrukturen. En sådan är
nödvändig för att klargöra vilken påverkan och effekt som planförslaget kommer att
ha på riksintresset E6.02. Länsstyrelsen erinrar att innan planering enligt väglagen
kan påbörjas finns krav på förberedande studier, ÅVS åtgärdsvalsstudie. En sådan
syftar till att säkra kostnadseffektiva lösningar som beaktar alla trafikslag och
färdmedel, liksom alla typer av åtgärder. Studien ska klargöra hur en viss funktion
och kvalitetsnivå bäst kan uppnås för hela eller delar av ett stråk, en nod eller ett
nät. Länsstyrelsen ser det som mycket angeläget att kommunen gör en sådan
fördjupad trafikutredning som tar ett helhetsgrepp vad gäller konsekvenser av hela
planförslaget och med en tyngdpunkt på påverkan av den regionala infrastrukturen.
En bibehållen framkomlighet på väg E6.02 är en förutsättning för planförslaget och
all omvandling som föreslås. Då de tänkta förändringarna som påverkar trafikleden
är högst schematiskt beskrivna och Länsstyrelsen kan inte se vilka effekter de har på
Norra Ringens tillgänglighet som helhet och hur funktionen påverkas med
omfattande förändringar och nya anslutningstyper på E6.02. Länsstyrelsen finner att
planförslaget presenterar en struktur för den statliga infrastrukturen som utgår
utifrån stadsomvandlingens och den lokala trafikens mål. Detta är ett ensidigt
perspektiv som inte tar hänsyn till den regionala infrastrukturens behov och de
utpekade riksintressets värden.
Planförslagets bärande förändring är att stänga en befintlig kommunal anslutning till
cirkulationsplatsen Fjellievägen (Mobiliarondellen) och samtidigt förändra den
reglerade trevägskorsningen vid Boställsvägen till reglerad fyrvägskorsning. Enligt
handlingarna innebär denna åtgärd en förbättring av kapaciteten på trafikflödena i
området. Det framgår inte vilka dagens trafikflöden är respektive framtida
förväntade flöden, och ej heller hur detta innebär en förbättrad kapacitet. Det saknas
även en redovisning av påverkan på riksintresset, med exempelvis risk för
köbildning och försämrad tillgänglighet för trafiken på Norra Ringen.
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I sammanhanget konstaterar Länsstyrelsen att bullerfrågan kommer att behöva
behandlas fördjupat tillsammans med trafikanalysen eftersom bullerfrågan till stor
del påverkas av trafiksituationen. Till exempel att den föreslagna nya dragningen av
Öresundsvägen innebär att intilliggande bostäder får en ny bullersituation.

Övrigt
Länsstyrelsen konstaterar avslutningsvis att FÖP Öresundsvägen med omnejd
presenterar en ambitiös och långsiktig målbild som kan ge förutsättningen till en
hållbar utveckling. Då handlingarna håller en översiktlig nivå, och då enhetlig
övergripande plankarta saknas, är det inte möjligt för Länsstyrelsen att annat på en
övergripande nivå ge synpunkter på bevakningsfrågorna enligt punkterna på sidan 1.
Därmed hänskjuts dessa till kommande prövningar.

De som deltagit i Länsstyrelsens beslut
Detta yttrande har beslutats av länsöverdirektör Ola Melin med planhandläggare
Lena Palenius som föredragande. I den slutliga handläggningen har även enhetschef
Kajsa Palo deltagit.
Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift.
Ola Melin
Lena Palenius
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Det pågår en stadsomvandling i västra Lund. Tidigare utpräglade industrikvarter ändrar karaktär och stadsinnehållet blir mer mångfacetterat. I syfte att ta ett samlat grepp kring utvecklingen i aktuellt område
gav Byggnadsnämnden våren 2012 Stadsbyggnadskontoret i uppdrag
att påbörja en fördjupning av översiktsplanen för ”Öresundsvägen med
omnejd”. Utgångspunkt för arbetet är kommunens gällande översiktsplan, ÖP 2010, som för delar av aktuellt planområde anger en framtida
inriktning mot blandad stad.
Enligt plan- och bygglagen (PBL) är kommunen skyldig att ha en aktuell
översiktsplan för hela kommunen. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge
vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas
och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
Fördjupningen av översiktsplanen för ”Öresundsvägen med omnejd”
ska på en mer detaljerad nivå pröva, precisera och tydliggöra de ställningstaganden som redovisas i ÖP 2010. Fördjupningen ska ge stöd för
områdets utveckling över tid men ska också vara vägledande för konkreta beslut om detaljplaneläggning, bygglovs- och tillståndsärenden.
Planförslagets genomförande är beroende av många aktörer och kan i
vissa delar komma att genomföras inom 5 till 10 år, i andra delar på 10
till 20 års sikt eller ännu längre.

STADSBYGGNADSKONTORET
Strukturavdelningen
Besöksadress: Kristallen, Brotorget 1
Postadress Box 41, 221 00 Lund
Telefonväxeln 046-35 50 00, www.lund.se

