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Skickat:
Till:
Ämne:

Anna Grill
den 10 september 2020 15:22
Post.SBK.Byggnadsnämnden
Östra Torn 27:2 Portkvarteren CB ärende RH 2020/0344

Hej,
Renhållningsverket har inget att erinra i ärendet.
Med vänlig hälsning

Anna Grill
Utrednings- och Planeringsingenjör
Lunds kommun, Renhållningsverket
Box 41, 221 00 LUND
Besöksadress: Traktorvägen 16
Växel: 046-359 50 00
Direkt: 046-359 53 28
E-post: anna.grill@lund.se
-----Ursprungligt meddelande----Från: Jadwiga Romanowska Hansson
<jadwiga.romanowskahansson@lund.se>
Skickat: den 8 september 2020 10:08
Till: Anna Grill <anna.grill@lund.se>
Ämne: Du har blivit tilldelad nytt ärende RH 2020/0344
Hej!
Du har blivit tilldelad ett ärende med diarienummer"RH 2020/0344"
med ärendemeningen "Byggnadsnämnden underrättelse Detaljplan för
del av Östra Torn 27:2 (Portkvarteren Centrala Brunnshög) i Lund,
Lunds kommun - Granskningshandling"
Om detta ärende inte gäller dig kontakta registrator.
Det kan förekomma flera handläggare på ett ärende.
Handlingar som tillkommer ska översändas till registratorn digitalt
samt orginalhandlingen i papper för arkivering.
http://arende.lund.se?DIARYREF=18&CASEREF=201073
Vänligen
Jadwiga Romanowska Hansson
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Vård- och omsorgsförvaltningen
Lunds Renhållningsverk
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Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (Portkvarteren Centrala
Brunnshög) i Lund, Lunds kommun
PÄ 25/2017

Rubricerad detaljplan upprättad 2020-08-31 hålls tillgänglig för berörda
sakägares granskning under tiden 8 september – 22 september 2020.
Detaljplanen remitteras härmed för granskning.

Yttrande ska ha inkommit till byggnadsnamnden@lund.se senast den
22 september 2020.
Om ni ej kan avge yttrande inom denna tid vill vi ha underrättelse härom.
I annat fall kan ärendet komma att avgöras utan beaktande av era
synpunkter.

BYGGNADSNÄMNDEN I LUND
Enligt uppdrag
Madeleine Rosqvist
planadministratör

Bilaga
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Stadsbyggnadskontoret

Så här handläggs detaljplanen som ni har fått på remiss
Förenklat förfarande
• Byggnadsnämnden har skickat detaljplanen på samråd.
• Under samrådet besvarar ni remissen på tjänstemannanivå
(förvaltningsremiss).
• Samrådstiden är tre veckor, något ytterligare tillfälle att lämna synpunkter
kommer inte att ges.
• Planförslaget kommer efter samrådet att överlämnas till byggnadsnämnden
för beslut om antagande.

X

Standardförfarande i delegation
• Byggnadsnämnden har skickat detaljplanen på samråd.
• Under samrådet besvarar ni remissen på tjänstemannanivå
(förvaltningsremiss).
• Samrådstiden är tre veckor.
• Under granskningen besvarar ni remissen på tjänstemannanivå
(förvaltningsremiss).
• Granskningstiden är två veckor.

Standardförfarande
• Byggnadsnämnden har skickat detaljplanen på samråd.
• Under samrådet besvarar ni remissen på politisk nivå (nämndsremiss).
• Samrådstiden är åtta-tolv veckor.
• Under granskningen besvarar ni remissen på tjänstemannanivå
(förvaltningsremiss).
• Granskningstiden är två veckor.

Utökat planförfarande
Görs exempelvis om detaljplanen inte stämmer överens med översiktsplanen, är av
betydande intresse för allmänheten eller antas medföra stor miljöpåverkan.
• Byggnadsnämnden har skickat detaljplanen på samråd.
• Under samrådet besvarar ni remissen på politisk nivå (nämndsremiss).
• Samrådstiden är åtta-tolv veckor.
• Under granskningen besvarar ni remissen på tjänstemannanivå
(förvaltningsremiss).
• Granskningstiden är tre veckor.

Samordnat förfarande (till exempel tillsammans med Trafikverket)
• Byggnadsnämnden har skickat detaljplanen på granskning.
• Under granskningen svarar ni remissen på tjänstemannanivå
(förvaltningsremiss)
• Granskningstiden är tre veckor.
• Planförslaget kommer efter granskningen att överlämnas till
byggnadsnämnden för beslut om antagande.
Postadress

Box 41
221 00 LUND

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

e-post

stadsbyggnadskontoret@lund.se
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Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (Portkvarteren
Centrala Brunnshög) i Lund, Lunds kommun
BAKGRUND OCH SAMMANFATTNING
Detaljplaneprocessen regleras i plan‐ och bygglagen och syftar till att
pröva om ett givet förslag till markanvändning är lämpligt. I processen
ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Under
samråds‐ och granskningsskedet ges möjlighet att skriftligen yttra sig. I
detta dokument, samrådsredogörelseredovisas en sammanfattning av
de synpunkter som inkommit i samrådsskedet. Synpunkterna finns i sin
helhet på stadsbyggnadskontoret. Stadsbyggnadskontorets
kommentarer och ställningstagande redovisas i kursiv stil efter varje
yttrande.

Samråd
Enligt byggnadsnämndens beslut 2020‐02‐13 har rubricerad detaljplan,
upprättad 2020‐01‐31, varit föremål för samråd under tiden 26
februari – 29 april 2020.

Betydande miljöpåverkan
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att planen inte innebär
betydande miljöpåverkan.

Samlad bedömning
Yttranden har medfört att ändringar gjorts på plankartan angående det
nordvästra kvarteret för att dels utöka byggrätten och minska detalj‐
styrningen men även ge plats till ersättningshållplats på Odarslövs‐
vägen. Gemensamhetsanläggningar har justerats. En radhusgrupp har
flyttats en halv meter för att ge gränden bättre geometri.
Planbeskrivningen har kompletterats och förtydligats angående
dagvatten, jordmassor, bullerskydd, luftkvalitet, VA‐ledningar,
fjärrvärmeledningar, lastplatser, angöring, grändens geometri och
vårdboendets angöringsbehov.
Förutom ändringar föranledda av yttranden har gemensamhetsanlägg‐
ning för parkering flyttats, grönska på parkeringshusets gavlar lagts till
och en fördjupad studie av vind inom planområdet gjorts. Endast några
detaljer i yttranden har inte medfört ändringar utan planförslaget ligger
kvar med husbredder och radhus liksom sopsugsnedkastens placering.
Inga olägenheter enligt 2 kap 9 § PBL kvarstår.
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YTTRANDEN
Myndigheter, statliga verk m fl
Länsstyrelsen Skåne

Yttrande i samråd (aktbilaga 35)
Länsstyrelsen har synpunkter med koppling till Länsstyrelsens
prövningsgrunder enligt 11 kap. plan‐ och bygglagen.
Riksintresse Kommunikationer 3kap. 8 § MB
Länsstyrelsen har i granskningsyttrandet för FÖP Brunnshög angett att
frågan om risk för påtaglig skada på riksintresse för trafikslagens
anläggningar väg E22 kan komma att kvarstå för utbyggnad inom
Brunnshögsområde utifrån ökad belastning på trafikplatserna. Av
planhandlingarna framgår att utbyggnad och trafikalstring som
lagakraftvunna planer samt pågående detaljplanearbete förväntas
orsaka motsvarar mindre än 20 % av Brunnshögs fulla utbyggnad.
Detta innebär att trafikalstringen inte kommer att komma upp i nivåer
som ger problem enligt genomförda trafiksimuleringar som kommunen
låtit göra.
Enligt planhandlingarna kommer en uppföljningsplan att tas fram för
att kontinuerligt följa trafikutvecklingen vid Brunnshög och
konsekvenserna för riksintresse för kommunikation E22. Länsstyrelsen
bekräftar att det är angeläget att uppföljningsplanen tas fram.
Sammantaget bedömer Länsstyrelsen att aktuell detaljplan på ett
tillräckligt sätt hanterat riksintresset för kommunikation.
Länsstyrelsen menar att planhandlingarna är otydliga avseende
ansvaret för dagvatten, Länsstyrelsen kan av handlingarna inte utläsa
om området ingår i verksamhetsområde för dagvatten eller inte.
Länsstyrelsen menar att ansvarsfördelningen behöver klargöras i det
fortsatta planarbetet och påminner om att inom verksamhetsområden
är det tydligt att VA ‐huvudmannen är skyldig att ta hand om allt
dagvatten som alstras inom området (Prop 2005/06:78 s 43).
Länsstyrelsen menar att handlingarna måste kompletteras i fråga om
bullersituationen. Kommunen har identifierat några lägen där det kan
vara svårt att skapa tillgång till ljuddämpad sida för vissa bostäder vid
kortsidor och hörnlägenheter. Länsstyrelsen efterlyser förtydligande
kring om det finns behov av någon ytterligare reglering i läge där det
bedöms svårt att skapa lägenheter med ljuddämpad sida och där det
inte heller är möjligt att skapa smålägenheter.
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen även studerat alternativet
om vad som händer om de östra delarna av planområdet bebyggs före
de västra delarna utifrån om riktvärden för buller då är möjliga att
klara. I planbeskrivningen anges att riktvärden för uteplats kan vara
svårt att klara, och att bullerskärm kan behövas i anslutning till
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uteplatser innan området är fullt utbyggt. Länsstyrelsen kan endast se
att tillgången till bullerskyddad uteplats säkerställts inom delar av
planområdet. Länsstyrelsen vill också uppmärksamma vikten av att
planbestämmelserna inte hindrar uppförandet av bullerskärmar. Så
som planbestämmelsen för korsmark är formulerad är det inte helt
tydligt om det är möjligt att uppföra bullerskärm på korsmark.
I planbeskrivningen anges att området under lång tid utgjorts av
jordbruksmark men att området nu är helt omschaktat och att det
delvis är fyllt med extra jordmassor. Det framgår inte vilken typ av
massor det rör sig om. Länsstyrelsen efterlyser i det fortsatta
planarbetet kommunens bedömning av huruvida det kan finnas
föroreningar inom planområdet eller inte.
Utifrån aktuellt underlag delar Länsstyrelsen kommunens bedömning
att ett genomförande av planförslaget inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. miljöbalken.
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras och redogör för markens
lämplighet för sitt ändamål gällande risk för översvämning, buller och
markföroreningar enligt ovan så att det visas att marken är lämplig för
den förändring som föreslås har Länsstyrelsen inte några synpunkter
utifrån 11 kap. 10‐11§§ PBL.
Kommentar
Yttrandet medför att planbeskrivningen förtydligats angående att
planområdet ingår i VA SYDs verksamhetsområde för dagvatten.
Upplagda massor inom planområdet är jordmassor från åkermarken som
tidigare fanns inom planområdet och bedöms inte innehålla föroreningar.
Planbestämmelse på plankartan har förtydligats att skärmar är tillåtna
på korsmark. Bullerskyddsåtgärder är tillåtna och planbestämmelser på
plankartan har kompletterats med ”Inga bostadsrum i bostad max 35 m2
får lokaliseras där 65 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids.”
Region Skåne
Yttrande i samråd (aktbilaga 32)
Region Skånes framför att Primärvården Skåne planerar för etablering
av en vårdcentral inom det av detaljplanen berörda området. Det är av
intresse att detaljplanen medger vård (D‐bestämmelse) inom de
kvarteren som planeras närmst spårvagnshållplatsen.
Region Skåne vill informera Lunds kommun om att Skånetrafiken har
planer på att trafikera området med ytterligare en regionbusslinje i
samband med nytt trafikavtal som har trafikstart i december 2022.
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I övrigt är Region Skåne positiva till planförslaget och till att Lunds
kommun planerar bebyggelse med effektiv markanvändning i ett
kollektivtrafiknära läge. Det skapar förutsättningar för ett ökat hållbart
resande och går väl i linje med den regionala utvecklingsstrategin, Det
öppna Skåne 2030, och Strategier för det flerkärniga Skåne.
Region Skåne ser även positivt på att gröna värden ges stort utrymme i
planen, bland annat genom att man föreslår gröna stråk som ska hänga
ihop med angränsande kvarters grönstråk visuellt och tillsammans
bilda ett nät genom storkvarteren i Centrala Brunnshög. Region Skånes
TemaPM, Planera för människor, lyfter fram grönområden i anslutning
till bostäder som en viktig del för att skapa social hållbarhet.
Grönområden bidrar till social hållbarhet på flera sätt.
Inom planområdet föreslås ett parkeringshus/mobilitetshus. Region
Skåne vill tipsa om vårt senast framtagna TemaPM ‐ Planera för
attraktiv parkering. Rapporten behandlar både samnyttjande,
parkeringsgarage och parkering vid handel.
I handläggningen av detta ärende har enheten för regional planering,
Regionfastigheter samt Skånetrafiken deltagit. Beslut fattas med stöd av
regionala utvecklingsnämndens beslut 2019‐01‐31 § 11, reviderad
2019‐12‐ 05, § 9.
Kommentar
Yttrandet föranleder att planbeskrivningen har kompletterats med
uppgiften att ytterligare en busslinje planeras trafikera området.

Trafikverket

Yttrande i samråd (aktbilaga 31)
Statliga vägar som berörs av planförslaget är väg E22 som ligger ca
hundra meter väster om planområdet. Trafikverket är positiva till att
kommunen arbetar hårt med att skapa ett hållbart transportsystem
med fokus på gång, cykel och kollektivtrafik. Vi har höga förhoppningar
att investeringar som vidtas av en rad aktörer såsom Kommunen,
Region Skåne, Skånetrafiken och Trafikverket ska höja trafiksäkerheten
och de hållbara transportsystemets attraktivitet inom Lundaområdet.
Som kommunen nämner så är planerad stadsutveckling i Brunnshög
och ldeon/Pålsjöområdet så omfattande att biltrafik kommer att
genereras som måste hanteras. Det är ett av motiven bakom åtgärderna
som föreslås i projektet E22 Gastelyckan‐Lund Norra (ldeon) ny
anslutning. Parterna vidtar fler åtgärder inom Lundaområdet för alla
trafikslag att stärka kollektivtrafiken, bl. a. satsningar för att
höja framkomligheten för regionala busstrafiken.
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Kommunen skriver i "Trafik ‐ påverkan på E22" att en uppföljningsplan
ska upprättas för att följa trafikutvecklingen på det lokala vägnätet vid
Brunnshögsområdet. Detta för att tidigt identifiera potentiella brister
vid anslutningarna till E22 trafikplats Lund Norra. Trafikverket är
nyfikna över tidsplanen och är intresserad av att delta i framtagandet
av en sådan plan.
Järnväg ‐ Ny dubbelspårig stambana Hässleholm‐Lund
Våren 2017 lämnade Regeringen in direktiv till Trafikverket att
höghastighetsjärnvägar ska ingå i Sveriges framtida
infrastruktursystem. I direktivet anges bland annat: "Regeringens mål
är att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att
Stockholm och Göteborg respektive Malmö bättre knyts samman med
moderna och hållbara kommunikationer med korta restider som
främjar en tydlig överflyttning av resor från flyg till tåg. Sträckorna
Järna‐Linköping (Ostlänken) och Lund‐Hässleholm ska byggstartas
under planperioden." Planperioden omfattar tiden 2018‐2029. Våren
2018 avslutades Åtgärdsvalsstudien för Höghastighetsjärnvägen
Jönköping‐Malmö. Beslut om finansiering för etappen Hässleholm‐Lund
har fattats i Nationella Transportinfrastrukturplanen 2018‐2029.
Nödvändiga politiska beslut är alltså fattade, finansiering finns i planen
och förberedande studier är genomförd. Beslut om betydande
miljöpåverkan för projektet har fattats i början av 2019 av
Länsstyrelsen i Skåne. Trafikverket har påbörjat den formella
planläggningen genom lokaliseringsutredningen som förväntas vara
färdigt 2022. Under mars månad i år (2020) hölls första öppna
samrådsmöten med allmänheten inom utredningsområdet.
Trafikverket konstaterar att planområdet ligger inom
utredningsområdet för ny dubbelspårig stambana mellan Lund och
Hässleholm. Vi kan i dagsläget inte bedöma om detaljplanen omöjliggör
någon järnvägssträckning och/eller stationsläge vid östra Lund. Mera
kunskap om lokaliserings‐ och utformningsalternativ kommer att
genereras under processen med lokaliseringsutredningen. Vi
rekommenderar kommunen att bevaka det arbetet. Under
lokaliseringsutredningen kommer flera lokaliserings‐ och
utformningsalternativ för nya stambanan att utredas (dessutom
påbörjas MKB). Under processen kommer sannolikt flera av dessa
alternativ också avfärdas av olika skäl. Utredningsarbetet ska slutligen
resultera i lokaliserings‐ och utformningsalternativ som tillgodoser
järnvägens ändamål och framstå som rimliga att genomföra vid en
samlad bedömning. Alternativen rangordnas av Trafikverket och
överlämnas till Regeringen för beslut om tillåtlighet. Den av Regeringen
vald alternativ kommer Trafikverket ta fram järnvägsplan för samt
MKB. Samråd med omvärlden genomförs löpande under
lokaliseringsutredningen och projektet har en hög samverkansgrad
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med Lunds kommun tillsammans med andra kommuner och
myndigheter inom utredningsområdet.
Buller
Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och
utformas så att riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller inte
överstigs. De nödvändiga åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska
bekostas av kommunen och/eller exploatören.
Kommentar
Yttrandet medför att planbeskrivningen har kompletterats med att
eventuella bullerskydd ska bekostas av exploateringen. Riktlinjer för
trafikbuller ska kunna innehållas.
Uppföljning för att följa trafikutvecklingen i Brunnshögsområdet pågår.
Kommunen håller ständig uppsikt för att initiera utredningar av åtgärder
om det kan behövas.
Kommunen bevakar utredningsarbetet för ny dubbelspårig stambana
mellan Lund och Hässleholm.

Luftfartsverket

Yttrande i samråd (aktbilaga 23)
LFV har i egenskap av sakägare för CNS‐utrustning inget att erinra mot
detaljplanen.
Kommentar
Yttrandet föranleder ingen åtgärd.

Swedavia Airports ‐ Malmö Airport

Yttrande i samråd (aktbilaga 25)
Malmö Airport inget att erinra mot detaljplanen.
Kommentar
Yttrandet föranleder ingen åtgärd.

Nämnder och styrelser
Kommunstyrelsen

Yttrande i samråd (aktbila 42‐44)
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget.
Kommentar
Yttrandet föranleder ingen åtgärd.
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Tekniska nämnden

Yttrande i samråd (aktbilaga 37‐38)
Tekniska nämnden framför att den cirkulationsplats som är redovisad
på illustrationen behöver studeras mer noggrant för att säkerställa att
tillräcklig yta finns i detaljplanen. Leveranserna av spårvagn kommer
att köra Solbjersvägen och Odarslövsvägen, vilket en framtida
cirkulationsplats behöver dimensioneras för. Behovet av en
cirkulationsplats bör tas upp i genomförandebeskrivningen.
Spårvägens hållplatser för ersättningsbuss är förlagda till korsningen
med Patentgatan. Vid anläggandet av en cirkulationsplats behöver
hållplatslägena placeras före cirkulationsplatsen, vilket får effekten att
några platser för angöring inte är möjliga enligt planens illustration.
Det bör också tydligare framgå i planbeskrivningen motivet till att
cirkulationsplatsen har illustrerats. Beror det på kapacitetsskäl?
På illustrationen redovisas en gång‐ och cykelbro norr om
Solbjersvägen. Dess betydelse och funktionen behöver redovisas i
texten om gång‐ och cykeltrafiken, och likaså behöver den tas upp som
en punkt i stycket om genomförande.
Tvärsektionen för den så kallade gränden har en felaktig måttkedja för
den allmänna gatumarken. Vilken typ av fordon som gränden är
dimensionerad för behöver också framgå tydligt. Det behöver säker‐
ställas att det finns tillräcklig plats för ett 12 m långt fordon att svänga
över torget. Marken för gemensamhetsanläggningen behöver justeras.
Platsen för transformatorstationen vid cykelvägen är illa vald ur
tillgänglighetssynpunkt. Vid drift och underhåll kommer det finnas
behov att nå anläggningen med bil eller lastbil, vilka kommer att
blockera gång‐ och cykelvägen när det parkeras vid transformator‐
stationen. Man behöver också backa för att ta sig tillbaka till
bilvägnätet. Dessutom behöver gång‐ och cykelvägen förstärkas för att
klara den tunga trafiken som har ärende till transformatorstationen.
Det kan vara rimligt att gränden har ett smalare uttryck, men
gatubredden behöver studeras för att säkerställa framkomlighet samt
utrymme för ledningar under gata. Detsamma gäller utredning kring
utrymmes behov för angöring till vårdboende samt uppställningsyta för
tömning av sopsug och underjordiskt avfallssystem (UWS).
Vidare menar förvaltningen att det inte är lämpligt att fastställa
material beträffande allmän plats i detta skede utan snarare funktionen.
Smågatsten på gångytan är kanske inte det lämpligaste. En hänvisning
kan istället ske till kvalitetsriktlinjerna.
Genomförandebeskrivningen bör kompletteras med att VA SYD är med
och bekostar del av dagvattenfördröjningen samt att det bör
framgå av infogade bilder var dessa är hämtade ifrån.
Kommentar
Yttrandet medför att planbeskrivningen och plankartan har justerats och
förtydligats. Grändens geometri och en radhuslänga har flyttats för att
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anpassas till körspår. Allmän plats har breddats och gemensamhetsan‐
läggning för sopsugsnedkast har justerats. Det har förtydligats att
utredning med körspår gäller 12 meter långa fordon. Hänvisning till
Kvalitetsriktlinjerna har förts in i planbeskrivningen. ”Smg” utgår ur
illustrationerna för angöringsgränden. Cirkulationsplatsen i korsningen
Odarslövsvägen/Patentgatan har utretts för specialfordon och lastbilar.
Angöring och lastplats vid Odarslövsvägen ligger kvar. Ersättningshåll‐
plats bedöms kunna samlokaliseras med lastplatsen. Gång‐ och cykel‐
vägen har flyttats 1,4 meter österut längs en sträcka på ca 60 m för att ge
plats för ca 2,4 m bred hållplatsplattform. Illustrationer har uppdaterats.
Transformatorstationens läge vid cykelvägen ligger kvar eftersom
alternativt läge i p‐huset inte är möjligt. Gc‐vägen får förstärkas och
servicebilar kan parkera och vända bredvid gc‐vägen. Illustrationen har
kompletterats med detta. Genomförandebeskrivningen har kompletterats
med en korrekt uppräkning av vad som ska nyanläggas, samt om
förstärkning av cykelväg och att dagvatten ingår i VA SYDs ansvar.

Miljönämnden

Yttrande i samråd (aktbilaga 26‐27)
Miljöförvaltningens synpunkter
Trafikbullerprognoser avser en längre tidsperiod som inkluderar flera
utbyggnadsområden. Det finns då en osäkerhet i siffrorna och
miljöförvaltningen anser att det är viktigt att ta höjd för ett "värsta
tänkbara scenario" vad gäller trafikmängder så att bullerskydd kan
dimensioneras utifrån detta. Detta har inte gjorts i den bullerutredning
som tagit fram utan man har valt ett medelvärde för trafikökningen
utifrån intervallet i prognoserna. Om trafiken framöver kommer öka
mer än medelvärdet i prognoserna kommer det att kunna finnas
bostäder med högre bullernivåer. Miljöförvaltningen anser att
bullerutredningen behöver uppdateras med de högsta tänkbara
trafikprognoserna.
Den utförda bullerutredningen visar att den ekvivalenta ljudnivån
kommer att uppgå till 65 dBAeq i det sydvästra hörnet. Här planeras för
trapphus, förråd och liknande så att bostadsrum inte behöver placeras i
detta bullerutsatta läge. Om trafiken ökar mer kommer kanske även
andra platser får ljudnivåer på 65 dBAeq. På sådana platser bör inte
enkelsidiga mindre lägenheter lokaliseras varför miljöförvaltningen
anser att en kompletterande bullerutredning behöver utföras.
Framtida luftsituation är inte belyst utifrån områdets kommande
omdaningar. Denna plan är bara en av de som kommer att påverka
området och de boende. Det bör alltid övervägas att göra utredningar
av luftkvaliteten vid byggande intill tätt trafikerade vägar och denna
plan innehåller närhet till både Solbjersvägen och Odarslövsvägen och
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det saknas beskrivning gällande varför en luftutredning inte bedöms
behövas i detta fall.
In‐ och utfart till mobilitetshus ska ske via Vetenskapsgatan. Det är
viktigt att det utformas på ett sätt som inte stör kringliggande bostäder
med ljus eller ljud. Om cykel ska bli ett fullgott alternativ till bil för
kortare transporter bör säkra och väderskyddade
cykelparkeringar finnas i anslutning till respektive bostadshus.
Då området är trafikutsatt blir det viktigt att se över de rekreativa
utemiljöerna. Skuggstudierna visar att det kommer att bli skuggiga
gårdar. Det gäller särskilt det nordvästra kvarteret. Här skulle
gemensamma takterrasser kunna komplettera den solfattiga gården,
men det finns inte någon sådan föreslagen. Då blir det viktigt att se över
de kompletterande gröna parkytorna så att de kan innehålla både goda
solförhållanden och goda ljudmiljöer så att de kan användas för
rekreation. Planen skulle också kunna kompletteras med uppgift om
rekreativ friyta per boende.
Nedsänkt park som ska användas för att kunna fördröja dagvatten.
Denna bör utformas så att det inte bildas en stillastående vattenyta där
mygglarver kan utvecklas.
Under miljökonsekvenser saknas beskrivning av hantering och effekter
av det massöverskott som sannolikt kommer att uppkomma. De
anläggnings‐ och återvinningsprojekt som i dagsläget har möjlighet att
ta emot massor som inte är förorenade är relativt få till antalet och
möjligheten att framöver få myndigheternas godkännande att påbörja
motsvarande återvinningsprojekt bedöms vara mycket små.
Detaljplanen bör därför omarbetas så att enbart sådana massor som är
absolut nödvändiga för detaljplanens genomförande behöver
transporteras bort från det aktuella markområdet.
Vid genomförande av planen rekommenderar miljöförvaltningen att
förnyelsebar energi används för byggnader och att markytor
utformas så att kemiska bekämpningsmedel kan undvikas.
Sammanfattningsvis i enlighet med ovan anser miljöförvaltningen att
planförslaget ska omarbetas med nedanstående synpunkter:
 Trafikbullernivåer utreds utifrån de högst beräknade
trafikprognoserna för området.
 Inga bostadsrum i bostad max 35 m2 får lokaliseras där 65 dBA
ekvivalent ljudnivå överskrids.
 Behov av luftkvalitetsutredning redovisas eller luftutredning
utförs.
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In‐ och utfart till mobilitetshus utformas så att störningar inte
uppkommer för närboende.
Ljud‐ och solförhållanden belyses för rekreativa parker och
grönytor och goda miljöer erhålls.
Detaljplanen omarbetas gällande massor så att transporter bort
från planområdet minimeras.

Kommentar
Yttrande medför att planbeskrivning och planbestämmelser har
kompletterats.
Det finns en trafikprognos för Brunnshög som är framtagen 2016, i
prognosen redovisas spann på prognostiserad trafik på huvudgatorna.
Anledningen till att det är presenterat som spann och inte exakta siffror
är att det inte är känt hur mycket som kommer att byggas och vad som
kommer att byggas inom framtida detaljplaneområden. Portkvarteren
påverkas starkt av denna osäkerhet eftersom både Solbjersvägen och
Odarslövsvägen angränsar området.
Solbjersvägen har prognostiserad trafik mellan 15.000 – 20.000 fordon
per dygn och motsvarande för Odarslövsvägen är 15.000 – 18.000.
I bullerberäkningen har medelvärdet, 17.500 respektive 16.500 använts.
Medelvärden är korrekta av fler skäl:
1.
Det skiljer inget i bullernivå på ekvivalent‐ eller maxnivå om
man använder sig av medelvärdet eller det högre värdet från
prognosen, se bifogade bilder ur bullerutredning (Buller Väg
II ver .1.3.1 200527) framtagen av stadsbyggnadskontorets
trafikplanerare.
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2.
Det som påverkar buller i större utsträckning är andel tung
trafik och den är satt till 7%, i tidigare trafikprognos har dagens andel
tung trafik, 5%, använts men den är höjd till 7% i underlaget till
bullerutredningen eftersom det kommer gå en del byggtrafik förbi
portkvarteren de första åren, på sikt är 5% mer realistiskt men med 7%
finns marginal. Denna höjning ger större påverkan än antal fordon i
bullersammanhang.
3.
Trafiknivåerna i framtiden närmar sig de övre nivåerna i
trafikprognosen kommer högst sannolikt den möjliga nya av‐ och
påfarten till E22 byggas i höjd med Science Village. Om den byggs
kommer en hel del trafik flyttas från trafikplats Lund Norra och på så sätt
avlasta Odarslövsvägen och även Solbjersvägen.
Planbestämmelser på plankartan har kompletterats med ”Inga
bostadsrum i bostad max 35 m2 får lokaliseras där 65 dBA ekvivalent
ljudnivå överskrids.”
Planbeskrivningen har kompletterats med varför det inte finns behov av
luftkvalitetsutredning. Luftkvaliteten hanteras inte i plan‐ och bygglagen
och regleras inte i detaljplan.
Planbeskrivningen kompletteras med att utformning löses i
bygglovsskedet och krav på in‐ och utfart till mobilitetshus utformas så
att störningar inte uppkommer för närboende.
Solförhållanden beskrivs i planbeskrivningen för rekreativa parker och
grönytor. Ljudförhållandena har utretts i bullerutredningen som är gjord
för bebyggelsen. Planbeskrivningen har nu kompletterats med slutsatser
angående rekreativ utemiljö, gårdar och parkmark.
Rekreativa ytor är sammanlagt inom allmän plats och kvartersmark i
planområdet ca 9,2 m2 per boende.
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Detaljplanen kommer inte att omarbetas så att transporter av massor
bort från planområdet minskas eftersom planområdet är helt anpassad
till omgivningens höjdsättning och den översiktliga höjdsättningen av
hela Brunnshög. Ändras höjdsättningen kan inte handikapptillgänglighet
erhållas.

Vård‐ och omsorgsnämnden

Yttrande i samråd (aktbilaga 29‐30)
Vård‐ och omsorgsförvaltningen ser positivt på detaljplanen och att det
planeras för ett nytt äldreboende. Behovet är stort och stämmer väl
överens med vård‐ och omsorgsnämndens prognos som är antagen i
maj 2019.
Vård‐ och omsorgsförvaltningen är positiv till att samrådhandlingen tar
upp att bostäder ska ha en egen entré direkt från markplan och att de
ska byggas tillgängliga från början. Samrådhandlingen framhåller flera
tillgänglighetsfrågor än i tidigare detaljplaner, planprogram, vilket är
värdefullt.
Vård‐ och omsorgsnämnden vill påminna att det är viktigt att se till att
de övriga husen byggs utan stegvisa nivåskillnader. Detta är för att i
framtiden undvika bostadsanpassning för äldre personer och personer
med funktionsnedsättning.
Kravet på god tillgänglighet för alla ska beaktas i den fortlöpande
processen. Det är viktigt att tillgänglighet diskuteras med kommunens
tillgänglighetsrådgivare.
Kommentar
Yttrandet föranleder ingen åtgärd.

Servicenämnden

Yttrande i samråd (aktbilaga 38‐39)
Servicenämnden framför att det i planbeskrivningen presenteras att
syftet med planen bland annat är att möjliggöra byggnation av
vårdboende. Vård ‐ och omsorgsförvaltningen har signalerat behov av
äldreboenden på Brunnshög. Servicenämnden ser mycket positivt på
att ett äldreboende hanteras i förslaget till denna detaljplan.
I planbeskrivningen redogörs det även för befintlig offentlig service.
Serviceförvaltningen föreslår att denna skrivning kompletteras med
Solbjers förskola som består av fem avdelningar och som ligger ett par
hundra meter från planområdet.
I övrigt så påverkar förslaget såvitt kan bedömas inte direkt de
verksamhetsområden som servicenämnden/serviceförvaltningen
ansvarar för eller har särskild kännedom om.
Kommentar
Yttrandet medför att planbeskrivningen har kompletterats med uppgift om
Solbjers förskola.
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Räddningstjänsten Syd

Yttrande i samråd (aktbilaga 34)
Räddningstjänsten syd har inget att erinra angående riskhänsyn och
brandvattenförsörjning. Insatstiden ligger inom normal insatstid, 10
min. Räddningstjänstens tillgänglighet till området bedöms som god. I
samrådshandlingen framgår det att räddningstjänstens framkomlighet
inne i området är säkerställd genom körspårsanalys. Räddningstjänsten
förutsätter då att körspårsanalys är gjord med 12 m långa fordon.
I samrådshandlingen framgår det att det kan förekomma indragna
våningar. Det kan bli svårt att nå indragna våningar med
räddningstjänstens stegar. Om de indragna våningarna ska utrymmas
med hjälp av räddningstjänsten är det därför viktigt att särskilt beakta
detta i den fortsatta projekteringen.
Kommentar
Yttrandet medför att planbeskrivningen kompletterats med att ”om
indragna våningar ska utrymmas med hjälp av räddningstjänsten är det
viktigt att särskilt beakta detta i den fortsatta projekteringen”.
Utformningen av planområdets byggrätter har prövats med körspår för
12 meter långt fordon och räddningsväg ska prövas i bygglovsskedet.

VA SYD

Yttrande i samråd (aktbilaga 33)
Förutsättningar ‐ Vatten och spillvatten
Det står att VA‐ledningar finns i Odarslövsvägen och Solbjersvägen.
Detta är delvis sant men just runt Portkvarteren finns tex inte
spillvattenledningar i dessa gator och dagvattenledningar bara till viss
del. Portkvarteren kommer inte kunna få anslutningar ut mot
Solbjersvägen och Odarslövsvägen. Det finns däremot nylagda
ledningar i Vetenskapsgatan öster om Portkvarteret och det kommer
att byggas ledningar i Patentgatan norr om kvarteret.
Planförslag ‐ Grönstruktur och offentliga rum ‐Vatten
Det står bra beskrivet att det måste finnas en passage för skyfallsvatten
från den nordvästliga gården. Planbestämmelse b4 (Passage för
skyfallsvatten från gården) är inte utskriven på plankartan för detta
kvarter.
Det står även om undantag för när skyfallsvatten ska rinna norrut. Det
borde vara marken väster om byggnaderna i sydvästra hörnet vars
skyfallsvatten leds ner mot gc‐tunneln som avses.
Planförslag ‐Gatunät, angöring och in‐/utfarter
Gränden har inte mycket utrymme om det ska ner vatten, spillvatten,
dagvatten, sopsug, lågtempererad fjärrvärme samt kablar av olika slag.
Det ser dessutom ut som om det ska finnas planteringar mitt i
sektionen. Eventuellt skulle en förprojektering med alla ledningslag i
3D vara bra för att se att allt verkligen går ihop.
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Patentgatan kommer bli en utmaning gällande ledningsdragning
eftersom det kommer att vara många ledningslag som hamnar på
liknande nivåer och ledningar som läggs vid olika tidpunkter. Dag och
spillvatten kommer troligen att dras åt olika håll, vilket försvårar
korsningspunkterna.
Planförslag ‐ Teknisk försörjning‐ Vatten och spillvatten
VA‐ledningar kommer att läggas i Gränden genom området. Anslutning
av fastigheter inom Portkvarteren ska ske till ledningarna som läggs i
Gränden. Det kommer inte att gå att få anslutning i Solbjersvägen eller
Odarslövsvägen. Detta innebär att vissa fastigheter förordna servitut
genom grannfastigheten för att nå anslutningspunkt i Gränden.
Spillvattnet från området kopplas via Gränden till ledning som läggs i
Patentgatan. Spillvattenledningen i Patentgatan kopplas om möjligt till
ledningsnät i Odarslövsvägen. En tidig kontroll av höjder och
ledningsdragning visade att denna spillvattendragning kan vara möjligt.
Vid en detaljprojektering kan det uppkomma saker som gör att det inte
längre är möjligt och då måste spillvattnet ledas likt dagvattnet, norrut
till ett system genom västra Brunnshög som ännu inte är utbyggt. Det
kommer inte vara så att man först ansluter mot Odarslövsvägen och
sedan ändrar och ansluter norrut.
Planförslag ‐ Teknisk försörjning ‐Dagvatten
Beskrivningen som står om dagvatten är bra. Det skulle kunna läggas
till att fördröjningsvolymen ska uppgå till 300 m3. Det är även viktigt att
veta att bottennivån på dagvattenmagasinet i Portkvarterets nordöstra
hörn styrs av nivån på dagvattenledningen som kommer att läggas i
Gränden. Vid en tidig kontroll var slutsatsen att sopsugsledningen
behöver läggas under VA‐ledningarna för att bottennivån i magasinet
inte ska bli så djup. Den nivå som är utsatt i plankartan gällande botten
på magasin fungerar bara om sopsug läggs under VA‐ledningarna.
Kommentar
Yttrandet medför att planbeskrivningen har kompletterats och justerats
enligt yttrandet.

Ledningsrättshavare m fl
Kraftringen

Yttrande i samråd (aktbilaga 41)
Kraftringen har missat sista svarsdag, men hoppas att de följande
synpunkterna ändå kan inarbetas i kommande planskede.
Brunnshögsområdet är ett viktigt fokusområde för Kraftringen och den
verksamhet bolaget bedriver. Kraftringen har höga ambitioner för
stadsdelens hållbarhetsprofil vad gäller energilösningar och ser även
området som ett lämpligt "show room" för innovationer på
energiområdet. Mot denna bakgrund är det angeläget att Kraftringens
synpunkter kan inarbetas i planförslaget.
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I stadsdelen finns ett lågtempererat fjärrvärmenät och Kraftringen
avser även att bygga ut detta nät inom planområdet. Kraftringen har
erfarit i närliggande planområde att det har funnits stora problem med
att hitta lämpliga placeringar av ledningsnäten inom kvartersmark. Det
har varit trångt och de allmänna ytorna inom kvarteren ska delas
mellan samtliga delägande fastigheters behov. För att undvika
svårigheter i genomförandeskedet föreslår Kraftringen att ledningarnas
läge studeras och bestäms i planhandlingen kanske genom införande av
u‐områden.
Planförslaget förutsätter att ledningar flyttas bort från det som nu ska
bli kvartersmark. Det gäller både vid Odarslövsvägen och
Solbjersvägen. Från Kraftringens sida finns alltid en drivkraft att
behålla ledningarna i befintligt läge om möjligt eftersom detta läge
redan är förankrat med berörd markägare och fullt fungerande
tekniskt. Om det är motiverat utifrån kostnadsmässiga aspekter dvs om
värdeökningen på marken, med anledning av planförslaget, uppväger
kostnader för ledningsflytt kan ledningarna flyttas till annat läge. Detta
kan ske under förutsättning att annan part än Kraftringen står för
flyttkostnaden samt att ett annat byggbart läge erhålls. Kraftringen
önskar att planbeskrivningen kompletteras med dessa villkor för
ledningsflytt.
Planförslaget innehåller ett E‐område för nätstation. Genom att sätta en
sk dubbelstation där kan bebyggelsen i hela planområdet elförsörjas
från denna. Detta innebär att planbestämmelsen som reglerar inhyst
nätstation kan tas bort från plankartan.
Kommentar
Yttrandet medför att planbeskrivningen kompletterats angående
lågtempererat fjärrvärmenät, inhyst nätstation tas bort samt att flytt av
elledningar ska bekostas av exploatör. Värdeökningen på marken, med
anledning av planförslaget, bedöms uppväga kostnader för ledningsflytt.
Kraftringen har efter samrådet låtit göra en skiss på möjliga
ledningsdragningar för fjärrvärme, se nedan.

Ill: Kraftringen 2020‐08‐26
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Ledningar ska i första hand förläggas inom allmän plats. Plankartan har
kompletterats med u‐områden inom kvartersmark för att nå radhusen.
Planbeskrivningen har kompletterats med beskrivning och en illustration
av möjliga ledningsdragningar genom planområdet.

Lunds renhållningsverk

Yttrande i samråd (aktbilaga 22)
Renhållningsverket meddelar att det ser bra ut och att de inte har några
kommenater.
Kommentar
Yttrandet föranleder ingen åtgärd.

TeliaSonera Skanova Access AB

Yttrande i samråd (aktbilaga 40)
Skanova har kabelanläggningar inom berört planområde, vilka ev.
kommer att beröras av planens genomförande. Kabelanläggningarnas
läge är i Solbjersvägen och i korsningen Odarslövsvägen‐Patentgatan.
Skanova har med anledning av detta följande synpunkt som vi vill få
införd i genomförandebeskrivningen: "Flyttningar eller andra åtgärder
som krävs för att säkerställa Skanovas kabelanläggningars funktion ska
bekostas av exploatören/fastighetsägaren."
Kommentar
Yttrandet medför att planbeskrivningen kompletterats enligt yttrandet.

E.ON

Yttrande i samråd (aktbilaga21)
Då detaljplanen inte ligger inom E.ON Energidistribution
koncessionsområde för elnätet så har vi inget att erinra över
detaljplanen.
Kommentar
Yttrandet föranleder ingen åtgärd.

Organisationer och föreningar
Hyresgästföreningen

Yttrande i samråd (aktbilaga28)
Hyresgästföreningen i Lund lämnar följande yttrande i ärendet.
Vi är positiva till detaljplanen.
Portkvarteren blir en bra blandning av både radhus och högre
byggnader, och kontorsbyggnader, radonskyddande konstruktion vid
behov, ca 300 bostäder, ett P‐hus och för kvarterets cyklar ett stort
cykelställ. Gröna stråk i bostadskvarteren, bra plats för lek och
rekreation. Tryggheten ökar i och med fler människor kommer att röra
sig i området.
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Lund behöver flera hållbara bostäder till rimliga priser snarast möjligt.
Kommentar
Yttrandet föranleder ingen åtgärd.

Lunds Kommuns Fastighets AB‐ LKF

Yttrande i samråd (aktbilaga24)
LKFs synpunkter i detta yttrande avser endast det nordvästra kvarteret
i planområdet, den del av detaljplanen som planeras att markanvisas åt
LKF och mark i direkt anslutning därtill.
• Det går inte att utläsa var de föreskrivna höjderna för allmän
platsmark gäller.
• Färdigt golvhöjder bör utgå. Om det finns en lägsta nivå m h t skyfall
eller annat kan den anges.
• Områden betecknade med g söder om vårdboende/SÄBO är väldigt
exakt definierade i utbredning vilket kommer göra det svårt att hitta en
bra lösning. g anger även att det ska vara gemensamhetsanläggning för
"gångväg eller angöring", vilket är ett märkligt syfte för en
gemensamhetsanläggning, särskilt när LKF kommer att äga alla
bostäderna som behöver använda dessa HKP.
HKP mitt på gården i SÄBO kvarteret och körväg till den bör utgå som
gemensamhetsanläggning och planbestämmelse men kan visas i
illustration. I bygglovet måste LKF se till att HKP kan anordnas inom 25
meter från alla entréer i LKFs bostadshus. Lösning tas fram vid
projekteringen inför bygglov. Det är till hinder att styra exakt placering
i plan. Radhusen direkt söder om SÄBO kan ha sin HKP vid nästa
radhuslängas gavel, där betecknad med g.
• Kan en 12‐meters lastbil komma runt de snäva hörnen på
grändgatan?
• b4: Att gården ska höjdsättas så den lutar mot byggnadens innerhörn
skulle innebära en stor risk för vattenskador om "tunneln" är igensatt
av löv/jord/annat vid tidpunkten för det eventuella skyfallet. Det är
bättre att gården höjdsätts sa att eventuellt skyfallsvatten rinner öster
ut på grändgata och vidare ut på gata norrut. En portal mellan SÄBO
byggrätt och LKFs hyresrätter väster om ska undvikas för att
möjliggöra eventuella sammanhängande lokaler i bottenvåningarna.
• Byggrätten för SÄBO är för liten. Footprint 1500 kvm krävs enligt
Vård‐ och omsorgsförvaltningens funktionsprogram, d v s 50 kvm
behöver läggas till på den södra flygeln.
• Vi förutsätter att användningen BDC även medger administrativa
utrymmen och samlingslokaler kopplat till äldrevård.
• Byggnadshöjden är i snålaste laget. SÄBO har generellt högre
våningsplan än normalbostäder (BBR‐krav på lokaler 2. 7 meter
rumshöjd + bjälklag och installationer. Högre höjd i bottenplan.
Terrassbjälklag på en del)
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13 respektive 16 meter borde vara minst 14 respektive 17 meter. Om
man vill möjliggöra träbyggnad behövs ytterligare lite höjd. Det bör
också klargöras om trapphus/hisstoppar etc får sticka upp.
• Det bör tydliggöras att balkonger får förekomma över prickmark och
plusmark.
• 1 st HKP är inte tillräckligt för både SÄBO och övriga lägenheter. HKP
längs grändgatan i öster lär inte få plats m h t till angöring av
transporter, ambulans mm. HKP i nordvästra hörnet behöver göras
nåbar genom att infartsförbud tas bort där.
• SÄBO bör nämnas i planbeskrivningen (s 14) tillsammans med andra
omnämnda byggnadstyper och ändamål.
• Sopsugsinkast placeras hellre på parksidan av grändgatan. Då blir
det lite bättre plats för SÄBOs angöringsbehov.
• Det skulle vara bättre om de två radhusen söder om SÄBO utgick och
ersattes av LKFs komplementbyggnad på del av ytan. Då skulle det bli
rimlig plats för SÄBOs angöringsbehov + bostadshusens HKP + ev
övriga lokalers närangöringsbehov. Samtidigt som gårdsytan för
bostadshusen blir bättre.
• Uppskattning av angöringsbehov vid SÄBO:
Handikappangöring inom 5 meter (enligt bygg ikapp)
Transport av mat (12‐meters lastbil, skåpbilar)
Varutransporter
Färdtjänst och Taxi
Ambulans
Transport av avlidna
Angöring för flytt
Angöring för anhöriga hämta och lämna boende som inte kan gå 90 m
• Bostadshusens djup bör vara 14 meter för att kunna göra bra
planlösningar som hanterar trafikbullret.
• Det är markerat en slänt som faller in mot huset på den nordvästra
huskroppen. Det bör utgå.
• Ändamålsbeteckningen BC1 är formulerad som en tvingande
bestämmelse om lokal i bottenplan. I bestämmelsen b2 nämns att
lokaler ska möjliggöras. LKF kommer att eftersträva att bottenvåning
kan hyras ut som lokal men om det inte lyckas måste planen även
medge bostäder. Bottenvåningen behöver därmed kunna byggas i den
höjd som användningen kräver, krav om lokalhöjd stryks.
• f1: LKF bygger inte gärna terrasser och indragna terrassvåningar p g
a väldigt hög bygg kostnad, sämre energiprestanda och
riskkonstruktion för vatteninläckage. Denna terrass blir dessutom i rakt
norrläge. Sadeltak med takkupor skulle vara bättre.
• Egenskapslinjer, byggrätter och byggnadshöjder i sydvästra delen av
LKFs kvarter är svåra att tolka.
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Kommentar
Yttrandet medför att ändringar gjorts i plankarta och planbeskrivning.
Färdigt golvhöjder utgår i granskningshandlingen, likaså
gemensamhetsanläggning för handikapparkeringar inom LKFs tilldelning
och b4 – passage för skyfallsvatten utgår. HKP inne på bostadsgården har
bara illustrerats. Så kallade plushöjder på mark gäller generellt vid +
plustecknet och är en grov uppskattning men vid detaljprojektering av
allmän plats blir de mer definitiva. Höjdsättning av gården blir
exploatörens ansvar att visa i bygglovsansökan. En mindre del av
gemensamhetsanläggning för gångväg bakom radhusen blir kvar för att
de ska kunna gå runt till sin baksida med gräsklippare, cyklar m m.
Grändens utformning är prövad med körspår för 12 meter långt fordon.
Byggrätten för SÄBO har utökats i den södra gaveln fram till gräns mot
radhusen. Exploatören (LKF) kan själv välja om en passage ordnas mellan
radhusen och SÄBO. Passagen kan behövas för gångtrafik och för lättare
klara höjdsättningen och leda ut skyfallsvatten.
Användningen BDC medger kontorslokaler och samlingslokaler.
Byggnadshöjd har ökats till 17,0 respektive 14,0 inom byggrätten för
SÄBO. Planbestämmelse har kompletterats med tillåtelse för balkonger
ovan prickmark och plusmark.
Ytterligare handikapplatser (tre stycken) vid huvudentrén har illustrerats
och gränden kallas angöringsgränd i illustrationsplanen. Mötesplatser för
bilar och lastplats samt plats för övrig trafik att passera har också
illustrerats. Vårdboende har lagts till som bostadstyp. Redovisat
angöringsbehov för SÄBO har lagts till i planbeskrivningen under
trafikkapitlet. Sopsugsnedkast har flyttats söderut , bort från
huvudentrén, men inte till parksidan. Byggrätter för radhus blir kvar.
Bostadshusens djup ska behållas för att ge variation i bostadslösningar.
Slänten finns i grundkartan och visar befintlig mark mot befintlig
parkeringsyta. Planområdet ges i planförslaget en annan höjdsättning än
befintlig mark.
Användningsbestämmelsen ändras till BC1 ‐ Bostäder med möjlig
centrumverksamhet i bottenvåningen. BDC – Bostäder, Vård och
Centrumverksamhet ger möjligheter men är inte tvingande. Men en
tvingande bestämmelse b2 ‐ Bottenvåning ska till minst 50 m2 ges sådan
höjd att lokaler kan inredas kvarstår. Planbestämmelsen f1 har tagits bort
och sadeltak kan byggas. Planbestämmelse har preciserats så att högsta
byggnadshöjd gäller längs långsidan både mot gård och mot gatusida.
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SAMLAD BEDÖMNING
Yttranden har medfört att ändringar gjorts på plankartan angående det
nordvästra kvarteret för att dels utöka byggrätten och minska detalj‐
styrningen men även ge plats till ersättningshållplats på Odarslövs‐
vägen. Gemensamhetsanläggningar har justerats. En radhusgrupp har
flyttats en halv meter för att ge gränden bättre geometri.
Planbeskrivningen har kompletterats och förtydligats angående
dagvatten, jordmassor, bullerskydd, luftkvalitet, VA‐ledningar,
fjärrvärmeledningar, lastplatser, angöring, grändens geometri och
vårdboendets angöringsbehov.
Förutom ändringar föranledda av yttranden har gemensamhetsanlägg‐
ning för parkering flyttats, grönska på parkeringshusets gavlar lagts till
och en fördjupad studie av vind inom planområdet gjorts. Endast några
detaljer i yttranden har inte medfört ändringar utan planförslaget ligger
kvar med husbredder och radhus liksom sopsugsnedkastens placering.
Inga olägenheter enligt 2 kap 9 § PBL kvarstår.
Följande justeringar har gjorts efter samrådet.
Plankarta:
‐ Grändens geometri och en radhuslänga har flyttats för att anpassas
till körspår och 1,0 m förgårdsmark vid radhusen har lagts till med
hänsyn till ledningar.
‐ Gång‐ och cykelvägen längs Odarslövsvägen har flyttats 1,4 meter
och kvartersmarken minskat med 0,7 meter längs en sträcka på ca
60 meter.
‐ Allmän plats har breddats 0,5 meter och gemensamhetsanläggning
för sopsugsnedkast har justerats och flyttats.
‐ Bullerbestämmelser har kompletterats och skärmar tillåts inom
prickmark och plusmark.
‐ Grönska på parkeringshuset har lagts till och nätstation tagits bort.
‐ Precisering av planbestämmelser för lokaler och byggnadshöjd.
‐ Färdigt golvhöjder har tagits bort i hela planen.
‐ Gemensamhetsanläggning för handikapparkeringar inom
nordvästra kvarteret och b4 – passage för skyfallsvatten har utgått.
‐ Byggrätten för vårdboende har utökats i den södra gaveln fram till
gräns mot radhusen.
‐ Byggnadshöjd har ökats till 17,0 respektive 14,0 inom byggrätten
för vårdboende.
‐ Planbestämmelse har kompletterats med tillåtelse för balkonger
ovan prickmark och plusmark.
‐ Ytterligare handikapplatser (tre stycken) vid huvudentrén har
illustrerats och gränden kallas angöringsgränd i illustrationsplanen.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
2020‐08‐31

‐
‐
‐
‐
‐

21 (21)
PÄ 25/2017

Mötesplatser för bilar och lastplats samt plats för övrig trafik att
passera har också illustrerats.
Användningsbestämmelsen ändras till BC1 ‐ Bostäder med möjlig
centrumverksamhet i bottenvåningen. BDC – Bostäder, Vård och
Centrumverksamhet ger möjligheter men är inte tvingande.
Planbestämmelsen f1 har tagits bort och sadeltak kan byggas.
Planbestämmelse har preciserats så att högsta byggnadshöjd gäller
längs byggnaders långsida både mot gård och mot gatusida.
Illustrationen har kompletterats och uppdaterats.

Planbeskrivning:
‐ Uppdateringar av texter, illustrationer och bildtexter.
‐ Uppdateringar angående jordmassor, buss, skola, fjärrvärme och
verksamhetsområde för VA har gjorts under förutsättningar.
‐ Vårdboende har lagts till som bostadstyp i syftet.
‐ Preciseringar har gjorts angående planförslagets byggrätter,
Kvalitetsriktlinjer, gator, körspår, trafik, angöringsbehov för SÄBO.
‐ Kompletteringar har gjorts angående träd, friytor, dagvatten och VA.
‐ Korrekt lista på nyanläggningar och ansvar för dessa.
‐ En fördjupad vindstudie har lagts till under konsekvenser.
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