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Om planprocessen 
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att 
pröva om ett givet förslag till markanvändning är lämpligt. I processen 
ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Under 
samråds- och granskningsskedet ges möjlighet att skriftligen yttra sig. I 
detta dokument redovisas en sammanfattning av de synpunkter som 
inkommit. Inkomna yttrande finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 
Stadsbyggnadskontorets kommentarer och ställningstagande efter varje 
yttrande. 

Samråd 
Enligt byggnadsnämndens beslut 2022-08-18 har rubricerad detaljplan, 
upprättad 2022-06-17, varit föremål för samråd under tiden  
1 september – 3 november 2022. 

Granskning 
Enligt byggnadsnämndens delegationsbeslut har rubricerad detaljplan, 
upprättad 2022-12-08, hållits tillgänglig för granskning under tiden 
2022-12-09 till 2023-01-02 samt remitterats till berörda myndigheter, 
nämnder med flera.  
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Sammanfattning  
Den samlade bedömningen är att föreslagen markanvändning är lämplig.  

Granskningens yttranden har medfört att ledningssamordning 
genomförts och medvetenhet om att planområdets inte avvattnas till 
Kunskapsparken utan via befintligt ledningssystem till Höje å vilket 
innebär att dagvatten måste fördröjas inom planområdet. Planförslaget 
förhindrar inte möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormen för Höje å 
eller upprätthållandet av fungerande teknisk infrastruktur. Område för 
underjordiska allmänna ledningar har justerats. Syftet har ändrats till att 
innehålla teknisk anläggning utan precisering för att tillåta att 
anläggningen även får innehålla fjärrvärmepump. Syftet har även 
kompletterats med behovet av att fördröja dagvatten.   

Stadsbyggnadskontoret bedömer att avvägningarna inte kan leda till 
olägenhet enligt vad som avses i 2 kap. 9 § PBL vid genomförandet av 
planen. Dessutom bedöms med vägledning av miljöbedömnings-
förordningen (2017:966) att planförslaget inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 5-8 §§ 
miljöbalken, MB.  

Det har inte gjorts några (väsentliga) ändringar i avvägningen mellan 
allmänna och enskilda intressen efter granskning. Ändringarna efter 
granskningen är inte att betrakta som väsentliga varför planen inte 
måste ställas ut för ny granskning. 

Yttranden 
Myndigheter, statliga verk med flera 

Länsstyrelsen Skåne yttrande i samråd (aktbilaga 49) 
Länsstyrelsens formella synpunkter Följande synpunkter har koppling 
till Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap. plan- och bygglagen. 

Riksintresse Kommunikationer 3kap. 8 § MB 

Av planhandlingarna framgår det inte vilken trafik som planförslaget 
genererar. Planhandlingarna hänvisar till en uppdaterad trafikprognos 
för Lunds kommun men det uppmärksammas endast i relation till buller. 
Planhandlingarna behöver kompletteras med beskrivning av hur planen 
kan komma att påverka E22 som riksintresse samt motivering till 
bedömningen att riksintresset inte påverkas. Länsstyrelsen förutsätter 
att handlingarna kompletteras inför granskningen. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
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Av planhandlingarna framgår det inte hur grundvattnet påverkas av 
förekomsten av oljeförorening som framkommit i markundersökningen. 
Länsstyrelsen menar att detta behöver förtydligas kopplat till 
möjligheten att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Som kommunen 
beskriver kommer hårdgöringsgraden öka på området i och med 
planförslaget. Länsstyrelsen vill påminna om möjligheten att införa 
utökad lovplikt för åtgärder som försämrar markens genomsläpplighet 
enligt 9 kap. 12 § punkt 3 PBL. Detta för att kommunen ska kunna följa 
upp översvämningsrisken. 

Hälsa och säkerhet – buller 

Av bullerutredningen framgår att den ekvivalenta ljudnivån från trafik 
överskrider riktvärdet om 50 decibel utomhus, enligt Naturvårdsverket 
rapport NV-0153417 ”Riktvärden för buller på skolgård från väg- och 
spårtrafik”. Det framgår även att det krävs omfattande åtgärder för att 
trafikbullernivån ska dämpas. Med ett bullerskyddsplank som är 5m högt 
kan riktvärdet endast uppnås i delar av skolgårdsområdet. Av 
planhandlingarna framgår inte vilken höjd på bullerskyddsplanket som 
kommunen tagit ställning till. Planbestämmelsen medger endast att 
bullerplank får finnas men inte till vilken höjd. Länsstyrelsen anser att 
planförslaget ska beskriva hur högt bullerplankskyddet avses att bli med 
hänvisning till tydlighetskravet enligt 4 kap. 32 § andra stycket PBL. 

Hälsa och säkerhet – markföroreningar 

Av rapporten för markundersökning framgår att ytterligare provtagning 
behövs. Länsstyrelsen rekommenderar att markundersökningen 
kompletteras med nödvändig provtagning där även PCB och 
bekämpningsmedel undersöks i analyserna på grund av nedgrävt 
bygg/rivningsavfall. Det saknas även provtagning av grundvatten vilket 
skulle kunna vara rimligt då oljeförorening påträffats och denna inte har 
avgränsats även i plan. 

Länsstyrelsen bedömer att det finns risk för att planen, med dess 
nuvarande redovisning och bestämmelser, blir olämplig med hänsyn till 
människors hälsa och säkerhet.  

Hälsa och säkerhet – risker – väg, farligt gods mm  

Som planhandlingarna beskriver kommer det, oavsett en klassificering 
av Odarslövsvägen som farligt-gods-led eller inte, att transporteras 
farligt gods längs aktuell väg eftersom det planeras verksamheter i 
närheten som kräver detta. Länsstyrelsen bekräftar att kommunen måste 
ta höjd för farligt gods och instämmer att åtgärderna behöver följas upp i 
det fortsatta planarbetet. Vidare bör planhandlingarna kompletteras med 



Yttranden, Myndigheter, statliga verk med flera 

4 

vilka konsekvenser som Odarslövsvägen som omledningsvägnät för E22 
kan innebära för planförslaget. 

Av bullerutredningen framtagen av Efterklang framgår att det bland 
annat finns en kylanläggning i anslutning till MAX IV som är belägen intill 
planområdet. Vanligtvis används ammoniak som kylmedel i 
kylanläggningar. Av kommande planhandlingar behöver en bedömning 
framgå gällande omgivande verksamheters omgivningspåverkan. 

Hälsa och säkerhet – risker - elektromagnetiska fält/ 
transformatorstationer 

Planförslaget möjliggör en transformatorstation och telemast i 
kvartersmarkens nordvästra del. Av planhandlingarna framgår det inte 
om telemast eller befintlig transformatorstation genererar 
omgivningspåverkan. Handlingarna bör kompletteras avseende 
anläggningarnas elektromagnetiska fält och eventuell 
omgivningspåverkan. Behov av att eventuellt säkerställa ett 
byggnadsfritt avstånd till elanläggning avseende elektromagnetiskt fält 
ska ske med begränsning av byggrätten på plankartan. 

Länsstyrelsens rådgivning 

Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens 
rådgivningsuppdrag enligt 5 kap. plan- och bygglagen.  

Undersökning av betydande miljöpåverkan 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. 

Information om biotopskydd 

Inom planområdet finns en trädallé som omfattas av biotopskyddet. Vid 
planläggning ska planen så långt som möjligt utformas för att bibehålla 
samt undvika skada på skyddade biotoper. Av planhandlingarna framgår 
att kommunen vill avverka fem träd för att få till en sammanhängande 
skolbyggnad. Länsstyrelsen noterar att en ansökan om dispens inkommit 
till Länsstyrelsen men har inte blivit avgjord (Diarienr 22231–2022). 
Dispens från biotopskyddet kan enbart lämnas i enskilda fall, när det 
saknas rimliga alternativ. För att bevilja dispens krävs att det föreligger 
särskilda skäl och att åtgärden inte kan utföras på andra sätt som 
innebär mindre skada på biotopen, vilket behöver ha utretts innan 
dispens söks. Länsstyrelsen vill informera om att det formellt sett inte 
finns något hinder mot att anta en detaljplan som berör biotopskyddade 
miljöer. Kommunen bör dock vara uppmärksam på att de delar i 
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detaljplanen som förutsätter intrång i biotopskyddade miljöer inte kan 
genomföras om Länsstyrelsen inte beviljat dispens. 

Gestaltad livsmiljö och barnperspektivet 

Planhandlingarna beskriver att en konsekvens av ett högt 
bullerskyddsplank är begränsad insyn till och från skolgården efter 
stängningstid. Länsstyrelsen anser att planhandlingarna behöver 
kompletteras med en beskrivning om vilka visuella konsekvenser, samt 
skuggverkande konsekvenser som ett bullskyddsplank medför. Även 
konsekvenser för hur ett högt bullerskyddsplank samspelar med 
ambitionen om ett hållbart stadsbyggande och sammankopplad stad, 
som beskrivs i den fördjupade översiktsplanen för Brunnshög, behöver 
tas i beaktning. 

Planhandlingarna redovisar en friliggande skolbyggnad med 
sammanbyggda huskroppar på en grön och uppvuxen tomt med skolgård 
och lekytor. Enligt planförslaget ska nya byggnader placeras i samma 
riktning som Brunnshögs gård med hänvisning till styckena i 4 kap 16 § 
PBL. Länsstyrelsen saknar en motivering till behovet av den specifika 
placeringen. 

Vidare konstaterar Länsstyrelsen att trädallén delvis försvinner med 
föreslagen placering av skolbyggnaden, något som planhandlingarna 
beskriver kan undvikas genom att byggnaden placeras på vardera sida 
om allén. Planhandlingarna konstaterar även att del av skolgården blir 
skuggad under eftermiddagen på vinterhalvåret. Länsstyrelsen 
rekommenderar kommunen att studera alternativa placeringar av 
skolbyggnaden med hänsyn till det utsatta bullerläget, biotopskyddad 
allé samt skuggad skolgård. 

Information om fornlämningar 

Fornlämningarna som tidigare har funnits inom planområdet är 
kontrollerade och borttagna i samband med undersökningarna. 
Länsstyrelsen har ingen erinran angående fornlämningar. Tillstånd enligt 
kulturmiljölagen behövs inte men skulle det påträffas fornlämningar 
under arbetets gång måste Länsstyrelsen kontaktas. 

Råd och planteknik 

Planhandlingarna konstaterar att en del av skolgården blir skuggad 
under eftermiddagen på vinterhalvåret. Det går inte att utläsa om 
skuggstudien baseras på tillåten högsta nockhöjd om 19,5 m. Då 
planbeskrivningen och illustrationskartan på plankartan hänvisar till 
olika antal våningar för skolbyggnaden blir planförslaget särskilt 
svårtolkat. Länsstyrelsen menar att detta behöver förtydligas i 
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kommande planhandlingar för att planen ska uppfylla tydlighetskravet 
enligt 4 kap. 32 § andra stycket PBL. 

Länsstyrelsens bedömning 

Förutsatt att planhandlingarna kompletteras gällande riksintresse 
kommunikationer (E22), miljökvalitetsnormer för vatten, buller, 
markföroreningar, farligt gods, elektromagnetiskt 
fält/transformatorstationer enligt ovan har inte Länsstyrelsen några 
synpunkter utifrån 11 kap. 10 - 11 §§ PBL. 

Kommentar till Länsstyrelsen Skåne 
Yttrandet medför att justeringar av planhandlingarna gjorts enligt 
yttrandet. 

Planbeskrivningen har kompletterats med uppgifter om tillkommande 
trafik på grund av att skolan byggs och motiv till att riksintresset inte 
påverkas. 

Fördjupade markundersökningar och provtagning har utförts angående 
påverkan på grundvattnet av förekomsten av oljeförorening, PCB och 
bekämpningsmedel. Utredning biläggs detaljplanen. Sanering av marken 
förväntas genomföras i vinter innan detaljplanen antas och ska vara 
utförd senast innan startbesked. 

Bullerskydd har reglerats med planbestämmelser samt illustrerats och 
beskrivits i planbeskrivningen.  

Bullerskydden som krävs i denna detaljplan längs Odarslövsvägen 
kommer även att skydda mot andra risker. Inga särskilda åtgärder krävs 
men för att ge säkerhetsmarginal regleras friskluftsintags placering. 
Kommunens bedömning är dock att Odarslövsvägen sannolikt inte 
kommer att klassas som rekommenderad väg för farligt gods utan 
fortsätta att jämställas med alla övriga gator inom Lund. Transporter 
med farligt gods kan förekomma på hela det lokala vägnätet. Enligt 
riskanalysen för Science Center, nordost om planområdet kommer 
Science Center och intilliggande verksamheter, så länge det inte finns en 
ny avfart från E22, att i huvudsak använda Odarslövsvägen för 
transporter. Flertalet verksamheter inom området kommer dock hantera 
kemikalier vilka vid transport klassas som farligt gods. Merparten av 
verksamheterna, inklusive Max IV och ESS, hanterar dock mindre 
mängder kemikalier och leveranser till dessa omfattar huvudsakligen 
styckegods i mindre förpackningar. Enstaka större transporter kan 
eventuellt förekomma, men det finns idag ingen uppgift om att det 
regelbundet kommer ske transporter med omfattande mängder farligt 
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gods i närområdet. Den senaste och därmed den aktuella riskanalysens 
slutsats är att riskerna är mycket låga. 

Odarslövsvägen som omledningsvägnät för E22 har förts in i 
planbeskrivningen. Eftersom omledning av trafiken från E22 till 
Odarslövsvägen sker mycket sällan så är sannolikheten också mycket 
liten för olyckor med farligt gods som normalt transporteras på E22. 

Köldmedia både i befintlig anläggning inom MAX IV och den planerade är 
inte ammoniak utan gasen R1234ze. Denna köldmedia används för 
anläggningar i bostadsområde eller område där människor vistas 
stadigvarande. Fjärrkylanläggningen har inte behov av lagring av andra 
kemikalier.  

Befintlig telemast har 5G basstationer monterade så högt upp att de inte 
har någon omgivningspåverkan på marken. Mobilmasten är cirka 55 
meter hög och sändarna sitter i toppen. 

Befintlig transformatorstation genererar inte någon omgivningspåverkan 
utanför själva byggnaden. Dess elektromagnetiska fält avtar mycket 
snabbt. Det finns dock ett behov av att säkerställa ett byggnadsfritt 
område 5 meter kring stationen. Plankartan har justerats. 

Beviljad dispens, att fälla de träd som det finns en dispensansökan om, är 
inte ett villkor för planens genomförande. Byggnaderna kan placeras så 
att träden kan stå kvar. Skolan har dock meddelat att de skulle föredra 
att bygga husen ihopkopplade med varandra  

Planbeskrivningen har kompletterats med bilder som visar de visuella 
konsekvenserna som bullerskydden kommer att medföra. Skuggstudien 
har uppdaterats med ny placering av byggnader samt bullerskydd. 
Plankartan har reviderats och reglerar byggnadsvolymernas höjder samt 
bullerskyddens höjder mer detaljerat. 

Motivet till placering av nya byggnader med samma riktning som 
Brunnshögs gård är att förstärka kulturmiljön. Kulturmiljön består av 
den uppväxta vegetationen runt gårdsplatsen och före detta La Strada 
inom detaljplanen samt Brunnshögs gård utanför planområdet. 
Plankartan har preciserats avseende hushöjder. Skuggstudien visar de 
höjder på byggnader som är tillåtna enligt planbestämmelser.  

Länsstyrelsen Skåne yttrande i granskning (aktbilaga 77) 
Länsstyrelsen framför att för området gäller fördjupad översiktsplan för 
Brunnshög, antagen 2013. Enligt översiktsplanen är området utpekat 
som sekundärt utbyggnadsområde. Av Länsstyrelsens 
granskningsyttrande framgår att det finns risk för att riksintresse för 
kommunikation (E22) inte tillgodoses gällande framkomlighet och 
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trafiksäkerhet på grund av fortsatt utbyggnad av Brunnshög samt 
föreslagen trafikplats på E22 vid ESS. Kommunen gör bedömningen att 
planförslaget är förenligt med översiktsplanen.  

Kommunen tar fram planförslaget med standardförfarande och gör 
bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. MB. 

Planförslaget har varit på samråd mellan 1 september - 3 november 
2022. I samrådsskedet yttrade sig Länsstyrelsen angående riksintresse 
för kommunikationer (E22), miljökvalitetsnormer för vatten, buller, 
markföroreningar, farligt gods, elektromagnetiskt fält/transformator-
stationer. 

Länsstyrelsen kan konstatera att sedan samrådsskedet har planområdet 
utökats och användningen E för fjärrkylanläggning och 
transformatorstation har lagts till.  

Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande 
information inte några kvarstående synpunkter på planförslaget utifrån 
11 kap. 10–11 §§ PBL. 

Kommentar till Länsstyrelsen Skåne i granskningen 
Yttrandet föranleder ingen åtgärd.  

Region Skåne yttrande i samråd (aktbilaga 50) 
Region Skåne avstår från att yttra sig över aktuell detaljplan. I 
handläggningen av detta ärende har enheten för regional planering, 
Skånetrafiken samt Regionfastigheter deltagit. 

Kommentar till Region Skåne 
Yttrandet föranleder ingen åtgärd. 

Region Skåne yttrande i granskning (aktbilaga 70) 
Region Skåne avstår från att yttra sig över aktuell detaljplan. 

I handläggningen av detta ärende har enheten för regional planering, 
Skånetrafiken samt Regionfastigheter deltagit. 

Kommentar till Region Skåne i granskningen 
Yttrandet föranleder ingen åtgärd. 

Trafikverket yttrande i samråd (aktbilaga 40) 
Trafikverket har följande synpunkter. 

Statlig väg som berörs av planförslaget är väg E22 140 meter väster om 
planområdet. E22 ingår i riksintresse för kommunikationer, enligt 3 kap 
8 § miljöbalken. Vi kan inte dra samma slutsats som kommunen gör då 
inga relevanta trafikanalyser eller uppgifter presenteras i 
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planhandlingarna. Trafikverket kan därför inte tyda planens påverkan på 
Riksintresse eller hur kommunen kommit fram till sin bedömning, 
planen behöver därför kompletteras avseende detta.  

Trafikverket saknar även en viktig förutsättning i planbeskrivning, 
nämligen att väg 953 (Odarslövsvägen) är del av omledningsvägnät för 
E22 (sträckan Tpl Gårdstånga och Tpl Lund Norra) vid behov. 
Planbeskrivningen behöver därför också bedöma vad detta innebär för 
planförslaget. 

Planområdet befinner sig inom utredningsområdet för 
lokaliseringsutredning för Hässleholm-Lund en del av nya stambanor. 
Trafikverket ser inte i dagsläget att Nya Stambanor påverkas av 
detaljplaneförslaget då planområdet ligger utanför de möjliga 
lokaliseringsalternativ som presenterades i samråd 3 (för 
lokaliseringsutredningen av nya stambana för sträckan Hässleholm-
Lund). Det finns dock inte ännu några beslutade lokaliseringsalternativ 
då lokaliseringsutredningen inte är klar. 

Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och 
utformas så att riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller inte 
överskrids. De nödvändiga åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska 
bekostas av kommunen och/eller exploatören och genomföras inom 
planområdet. Plankartan har bestämmelser om bullerskydd m1 vilket är 
positivt. 

Kommentar till Trafikverket 
Yttrandet medför att planbeskrivningen kompletterats med uppgifter om 
tillkommande trafik på grund av att skolan byggs och motiv till att 
riksintresset inte påverkas. Odarslövsvägen som omledningsvägnät för 
E22 har förts in i planbeskrivningen under kapitlen om förutsättningar. 
planförslag och konsekvenser. Bullerskydden som krävs i denna 
detaljplan längs Odarslövsvägen innebär även skydd mot andra risker. 
Kommunens bedömning är dock att Odarslövsvägen inte ska bli en 
rekommenderad väg för farligt gods utan fortsätta att jämställas med alla 
övriga gator inom Lund. Transporter med farligt gods kan förekomma på 
hela det lokala vägnätet. 
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Trafikverket yttrande i granskning (aktbilaga 69) 
Kommunen har kompletterat planbeskrivning med uppgifter om 
tillkommande trafik på grund av att skolan byggs och motiv till att 
riksintresset inte påverkas. Odarslövsvägen som omledningsvägnät för 
E22 har förts in i planbeskrivningen under kapitlen om förutsättningar, 
planförslag och konsekvenser. Bullerskydden som krävs i denna 
detaljplan längs Odarslövsvägen innebär även skydd mot andra risker.   
Kommunens bedömning är dock att Odarslövsvägen inte ska bli en 
rekommenderad väg för farligt gods utan fortsätta att jämställas med alla 
övriga gator inom Lund. Transporter med farligt gods kan förekomma på 
hela det lokala vägnätet. 
Vidare delar vi kommunens bedömning att just denna detaljplan ger en 
marginell ökning av trafiken i området och förväntas inte påverka E22 
som ingår i riksintresse för kommunikation. Trafikverket saknar tidigare 
budskap som kommunen haft i andra planer på Östra Torn nämligen ”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 nyfiken vilken status uppföljningsplanen har. 
Trafikverket förutsätter, angående buller, att de nödvändiga åtgärder 
som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller 
exploatören och ska genomföras inom planområdet. 
Kommentar till Trafikverket i granskning 
Yttrandet föranleder ingen åtgärd. Text om uppföljningsplan har lagts till 
i planbeskrivningen. 

Polisen yttrande i granskning (aktbilaga 64) 
Polisregion Syd meddelar att polismyndigheten inte har någon erinran. 

Kommentar till Polisen i granskning 
Yttrandet föranleder ingen åtgärd. 

Luftfartsverket yttrande i granskning (aktbilaga 65) 
Luftfartsverket meddelar att de i egenskap av sakägare för CNS-
utrustning inte har något att erinra. 

Kommentar till Luftfartsverket i granskning 
Yttrandet föranleder ingen åtgärd. 
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Nämnder och styrelser 

Kommunstyrelsen yttrande i samråd (aktbilaga 45-48) 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till yttrande. 
En reservation föreslog att komplettera yttrandet med att 
kommunstyrelsen inte anser att höga bullerskydd bidrar till en god 
utemiljö. Därför bör andra lösningar på bullersituationen undersökas i 
planprocessen. 

Kommunkontoret anser det vara positivt att möjliggöra etablerandet av 
en skolaktör på Brunnshög i enlighet med det beslut som togs i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Att genomföra detaljplanen följer 
översiktsplan och fördjupad översiktsplan av Brunnshög. 

Det är även positivt att friytan för skolgården är tillräckligt stor för att 
följa Boverkets och kommunens riktlinjer. Att bygga en förskola och 
skola kan medföra positiva konsekvenser kring att attrahera fler 
barnfamiljer till Brunnshög. 

Kommentar till kommunstyrelsen 
Yttrandet föranleder ingen åtgärd men planhandlingarna har 
kompletterats med förtydliganden av hur bullerskydden kan gestaltas, 
dess höjder och skuggverkan.  

Kommunstyrelsen yttrande i granskning (aktbilaga 72) 
Kommunstyrelsen ställde sig positiv till detaljplanens utformning under 
samrådsskedet och kommunstyrelsens yttrande under detsamma har 
således inte föranlett någon åtgärd vid framtagande av nu föreliggande 
granskningshandlingar. Förslaget till detaljplan har dock kompletterats 
med förtydliganden kring hur bullerskydd kan gestaltas, då vad gäller 
dess höjder och skuggverkan. Kommunstyrelsen har inget att erinra över 
de framtagna granskningshandlingarna. 

Kommentar till kommunstyrelsen i granskning 
Yttrandet föranleder ingen åtgärd. 

Tekniska nämnden yttrande i samråd (aktbilaga 34-35) 
Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka bifall till detaljplan för del av 
Östra Torn 27:2 (LIS) i Lund, Lunds kommun under förutsättning att 
förvaltningens synpunkter beaktas.  

Tekniska nämnden ställer sig positiv till planförslaget.  

Tekniska förvaltningens synpunkter gäller bland annat säkerställande av 
genomförandet av allmän plats och hantering av nya och befintliga 
ledningar samt vilka möjligheter till kollektivtrafik och säkra vägar som 
ges till brukarna av skolan. 
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Tidskritiska moment som till exempel avhjälpande åtgärder för 
marksanering har påbörjats och balanseringsutredning utförts. Vidare 
har dispens från biotopskyddet sökts.  

Förvaltningen menar att planbeskrivningen behöver kompletteras med 
måttsatta tvärsektioner för den nya gatan samt gång- och cykelvägen. För 
bättre orientering är det till en fördel om plankartan eller 
planbeskrivningen anger var Brunnshögs gård ligger. 

Under rubriken Teknisk försörjning bör förtydligas vilka ledningar som 
finns i Odarslövsvägen, vidare bör anges samtliga ledningar som ska 
läggas om på bekostnad av exploatören. 

Det bör tydliggöras att den nya gatan ansluter till Odarslövsvägen samt 
att en ny vägkorsning ska byggas. Det behöver även anges att 
trädraderna längs Odarslövsvägen påverkas och träd behöver fällas. 

Under rubriken Kollektivtrafik bör det förtydligas att det finns två 
spårvagnshållplatser inom 400 meter samt en hållplats för regional 
busstrafik inom 700 meter (Solbjersvägen). 

Vidare föreslås att under rubriken Övriga handlingar nämns utredning 
om Bro över E22 och alternativ gatustruktur med höjdsättning, 

Miljön kan innebära att det finns fladdermöss inom planområdet. För att 
säkerställa att planen inte strider mot artskyddet bör en 
artskyddsinventering göras. 

Ovanstående synpunkter bidrar till att säkerställa att detaljplanen är 
genomförbar utifrån ett tekniskt, ekonomiskt och hållbart perspektiv. 

Förvaltningen ställer sig positiv till planförslaget under förutsättning att 
synpunkterna ovan beaktas. 

Kommentar till tekniska nämnden 
Yttrandet medför att planbeskrivningen kompletterats enligt yttrandet. 

Måttsatta tvärsektioner för den nya gatan samt gång- och cykelvägen är 
införda. Brunnshögs gård är markerad i illustrationen på plankartan och 
i beskrivningen. 

Förtydligande har gjorts angående ledningar i Odarslövsvägen och vilka 
ledningar som ska läggas om på bekostnad av exploatören, den nya 
gatans konsekvenser för Odarslövsvägens träd samt kollektivtrafikens 
hållplatser. 

Planbeskrivningen har kompletterats angående utredning om framtida 
bro över E22 och alternativ gatustruktur med höjdsättning. 
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Om det finns fladdermöss inom området bedöms de inte påverkas 
negativt av planförslaget eftersom de gamla träden inte ska tas bort.  
Föreslagna byggnader och belysning placeras långt från de gamla träden 
och bedöms därmed inte störa de eventuellt förekommande 
fladdermössen. 

Tekniska nämnden yttrande i granskning (aktbilaga 75) 
Tekniska nämnden beslutar genom delegation att tillstyrka bifall till 
detaljplan under förutsättning att förvaltningens synpunkter beaktas.  

Förvaltningen framför att man i samrådsyttrande 2022-09-16 har lyft 
fram ett antal aspekter för att detaljplanen ska vara genomförbar. Till 
största delen är dessa synpunkter inarbetade i granskningshandlingen 
men ett par synpunkter återstår.  

I planbeskrivningen sidan 12 kan förtydligande göras att 
spårvagnshållsplatsen MAX IV ligger 300 meter från planområdet samt 
att spårvagnen kör med tiominuterstrafik. 

I illustrationskartan är det önskvärt att konsekvensen med att ansluta 
gata till Odarslövsvägen visas tydligare, till exempel att träd tas bort, att 
befintlig fjärrvärmeledning under gång- och cykelbana troligen behöver 
läggas om samt att ny gatuöverbyggnad behöver anläggas. 

Beaktas ovanstående synpunkter ställer sig tekniska förvaltningen 
positiv till planförslaget. 

Kommentar till tekniska nämnden i granskning 
Yttrandet medför att planbeskrivningen kompletterats enligt yttrandet. 

Barn- och skolnämnden yttrande i samråd (aktbilaga 32-33) 
Barn- och skolnämnden beslutar att lämna yttrande över 
detaljplanehandlingarna i enlighet med vad som framgår av barn- och 
skolförvaltningens tjänsteskrivelse med följande tillägg: 
"Skolan kommer att ligga i ett bullerutsatt område. Utan åtgärder 
överskrids Naturvårdsverkets riktvärden för skol-och förskolegårdar. 
Enl. Råd och riktlinjer för skolor och förskolor i Lunds kommun bör 
dessa följas. Även med höga bullerplank uppfylls riktvärdena endast på 
en del av den planerade skolgården. Det är därför viktigt att effektiva 
skyddsåtgärder vidtas för att skydda skolområdets friyta och barnens 
hörsel." 
LIS bedriver redan verksamhet i Lunds kommun. Verksamheten har idag 
ca 200 barn och elever. Etableringen på Brunnshög innebär en utökning 
med en maxkapacitet på 450 barn. LIS har ett stort upptagningsområde 
och nuvarande elever är utspridda över hela kommunen. Det är rimligt 
att anta att elever som finns i verksamheten följer med i flytten till 
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Brunnshög. Barn- och skolförvaltningens bedömning är att skolan även 
fortsättningsvis kommer ha elever från stora delar av kommunen. 
Etableringen får därför konsekvenser för samtliga kommunala skolor. 
Genom den stora spridningen bedöms konsekvenserna bli små. 
Utökningen av grundskolekapaciteten anges i planbeskrivningen till 386 
elever. Barn- och skolförvaltningen anser att ett antagande om att ca 300 
av eleverna kommer från Lunds kommun är rimligt. Antagandet baseras 
på skolans nuvarande fördelning av elever från Lund respektive andra 
kommuner. Barn- och skolförvaltningen ser positivt på detaljplanens 
utformning. Planen anger att utemiljön är utformad enligt Lunds 
kommuns Råd och riktlinjer vilket säkerställer tillräcklig utemiljö för 
förskolebarn och elever.  

Beslutet berör allra mest de barn som går på Lund International School 
idag och som vill fullfölja sin skolgång på denna skola. Skolan kommer att 
ligga inom ett rimligt avstånd från den nuvarande. Det kan bli en god 
skolmiljö med uppvuxen vegetation som bevaras och tillräckligt stora 
friytor för både skola och förskola med upp till 450 barn. Det finns 
kollektivtrafik inom gångavstånd och det kommer att finnas trafiksäker 
bilangöring och gång- och cykelvägar till skolan. 

Kommentar till barn- och skolnämnden 
Yttrandet medför att skolbyggnaderna flyttats, bullerskyddande ny 
byggnad mot E22 inkluderats i planen och bullerskydd utretts. 

Kultur- och fritidsnämnden yttrande i samråd (aktbilaga 42-23) 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättat yttrande 
avseende detaljplan för del av Östra Torn 27:2 i Lund samt översända 
detsamma till byggnadsnämnden. Detaljplaneförslaget bedöms inte 
påverka kultur- och fritidsnämndens verksamheter och att nämnden inte 
har några synpunkter på förslaget. 

Kommentar till kultur- och fritidsnämnden 
Yttrandet föranleder ingen åtgärd. 

Miljönämnden yttrande i samråd (aktbilaga 29-30) 
Miljönämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget 
med följande tillägg: 

För att skydda barnen mot buller från E22 bör det prövas om skärmar 
kan ersättas av att de rena massor som uppstår inom området används 
för att anlägga bullervall. Bullervallen kan planteras med fruktbärande 
träd och buskar (exv. slån och nypon). Detta främjar den biologiska 
mångfalden samt är mer estetisk tilltalande än höga skärmar. 
Bullerskärmen mot Odarslövsvägen bör kunna ersättas med en träd- och 
buskridå. Utemiljön bör anläggas med naturliga material som trä, sand, 
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gräs så att de hålls fria från fallskyddsgummimattor och liknande 
material. Gräsmattor och lekplatser bör vara delvis nedsänkta för att 
kunna fungera som vattenmagasin vid kraftiga skyfall. Dessa åtgärder 
bidrar till att skapa attraktiva och kreativa utemiljöer för barn. 

Miljönämnden vill understryka att trafikmängden i detaljplanen kommer 
att generera en ökning av luftföroreningar som innebär att skolbarnen 
kommer att exponeras för högre halter av föroreningar. Miljönämnden 
måste beakta barnens hälsa och därför bör skolgården ingå i projektet 
med mätning av luftföroreningar. 

Miljöförvaltningen vill lämna följande synpunkter: 

Planen bör anpassas tidsmässigt till planering av kringliggande område 
så att en bullerskyddande bebyggelse planeras mellan E22:an och 
planområdet. 

Bullerutredning från Efterklang visar att riktvärde för buller på skol- och 
förskolegården inte kan innehållas. Friytorna ligger runt skolbyggnaden 
och saknar helt avskärmning mot de kringliggande vägarna. 

Beräkning av buller från verksamheter är beräknat och överskrider inte 
riktvärden. 

Den bebyggelse som kan komma mellan E22:an och skolan behöver 
uppföras i samband med att skolan byggs för att skydda barnen mot 
buller. Även från Odarslövsvägen behövs en bullerskärm. Här kan höjd 
på skärm behöva studeras vidare men ett par meters skärm kommer att 
behövas då skolgården ligger alldeles intill Odarslövsvägen. 

I planbeskrivningen redovisas beräknade trafikflöden för kringliggande 
vägar. I bullerutredning från Efterklang redovisas andra trafikflöden för 
E22:an än i planbeskrivningen och det är oklart om dessa används vid 
beräkningarna. Vid kommande beräkningar behöver rätt trafikflöden 
redovisas och anges i alla handlingar. 

Intill skolområdet står en telemast. Det redovisas inte vilka eventuella 
effekter denna har avseende strålning till skolområdet vilket bör 
redovisas. 

Skolan kommer att innehålla en till tre våningar. För att få ett effektivt 
utnyttjande av marken inom Brunnshög bör byggnader innehålla flera 
våningar och att bygga bara en våning bedöms som ett lågt 
markutnyttjande. Samordning med andra verksamheter såsom till 
exempel kontor skulle effektivisera markutnyttjandet om fler våningar 
byggdes och planen bör möjliggöra detta. 
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Inom aktuellt planområde har två miljötekniska markundersökningar 
genomförts vilka påvisat föroreningar av PAH och metaller i 
fyllnadsmassor med halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden 
för känslig markanvändning. Miljöförvaltningen har nyligen fått in en 
provtagningsplan för en åtgärdsförberedande markundersökning vars 
syfte är att klassificera marken för framtida åtgärder samt 
masshantering. Detta arbete sker i ett separat ärende inom 
miljöförvaltningen parallellt med pågående planarbete. 

Miljöförvaltningen bedömer att planförslaget kommer ge upphov till 
schaktmassor och förespråkar att en masshanteringsplan tas fram i ett 
tidigt skede. Det bör utredas vilka massor som planens genomförande 
kommer ge upphov till samt hur masstransporter till och från 
planområdet ska ske i syfte att minimera transport av massor och 
nyttjande av massor inom planområdet eller dess närhet. 

Hantering av avfall planeras ske via kärlhantering. Det framkommer hur 
dessa ska kunna placeras. Miljöförvaltningen ser att det finns ett behov 
av att sortera avfall i flera fraktioner och att det även kan finnas farligt 
avfall. Vilken mängd kärl och hur dessa ska kunna placeras så att barnens 
friytor inte påverkas bör framkomma i planhandlingarna. 

Miljöförvaltningen ser att den sammantagna friytan för skolan och 
förskolan gemensamt är tillräckligt stor. För förskolan är den föreslagna 
ytan ungefär 700 kvm. För att möjliggöra för barnen att utveckla lek och 
socialt samspel på ett sätt som tillgodoser deras behov bör friytan enligt 
Boverkets allmänna råd FRI - BFS 2015:1 helst överstiga 3000 kvm 
varför den totala friytan bör organiseras så att den kan tillgodose 
barnens behov på bästa sätt. 

För att gynna en hållbar och klimatanpassad stadsplanering, grön energi 
och anpassning till ett varmare klimat, bör nya hus förses med gröna 
väggar och gröna tak samt förses med solceller där det är möjligt. För att 
minimera höga temperaturer sommartid bör det finnas möjlighet till 
yttre solskydd för de mest solutsatta fönstren och storlek på fönster kan 
anpassas så att de största fönstren lokaliseras mot norr. 

Sammanfattningsvis i enlighet med ovan anser miljöförvaltningen att 
planförslaget skall omarbetas utifrån ovanstående synpunkter. 

Kommentar till miljönämnden 
Yttrandet medför att skolbyggnaderna flyttats och att en byggnad för en 
teknisk anläggning lagts till mellan E22 och skolområdet. 
Bullerutredningen har uppdaterats med rätt vilka redovisas i alla 
handlingar. Planbeskrivningen har förtydligats angående telemastens 
omgivningspåverkan. 
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Frågan om effektivt markutnyttjande har inte utvecklats. Av hänsyn till 
kulturmiljön, som är gårdsplatsen kring före detta La Strada och 
Brunnshögs gård, bör inte exploateringsgraden höjas. 

Planbeskrivningen har kompletterats med att Miljöförvaltningen nyligen 
har fått in en provtagningsplan för en åtgärdsförberedande 
markundersökning vars syfte är att klassificera marken för framtida 
åtgärder samt masshantering. Fördjupade markundersökningar och 
provtagning har utförts angående påverkan på grundvattnet av 
förekomsten av oljeförorening, PCB och bekämpningsmedel. Utredning 
biläggs detaljplanen. Sanering av marken förväntas genomföras i vinter 
innan detaljplanen antas och ska vara utförd senast innan startbesked. 

Masstransporter till och från planområdet kan inte styras i detaljplan 
utan löses i genomförandet. Text om att det ska ske i syfte att minimera 
transport av massor och nyttjande av massor inom planområdet eller 
dess närhet har lagts till. 

Planbeskrivningen och illustrationen har kompletterats med vilken 
mängd kärl och hur dessa ska kunna placeras så att barnens friytor inte 
påverkas. Dessutom beskrivs att skolans och förskolans ytor kan 
organiseras så att det är möjligt att samnyttja ytorna under olika tider på 
dagen.  Att nya hus bör förses med gröna väggar och gröna tak samt 
förses med solceller där det är möjligt har också lagts till. Liksom att för 
att minimera höga temperaturer sommartid bör det finnas möjlighet till 
yttre solskydd för de mest solutsatta fönstren och storlek på fönster kan 
anpassas så att de största fönstren lokaliseras mot norr.  

Miljönämnden yttrande i granskning (aktbilaga 68) 
Miljöförvaltningen har tagit del av planförslaget. Utöver de synpunkter 
som framfördes över samrådsförslaget vill miljöförvaltningen framföra 
följande över granskningsförslaget. 

Miljöförvaltningen ser fortsatt att delar av skolgården är utsatta för 
bullernivåer i det högre spannet i förhållande till riktvärdena trots 
föreslagna åtgärder. Riktvärdena anger 50 dBA ekvivalent ljudnivå för de 
delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet 
och 55 dBA för övriga vistelseytor inom skolgården. 

Miljöförvaltningen vill därför framhäva att ekvivalent ljudnivå om 50 
dBA är eftersträvansvärt för skolgårdar. 

Att anvisa olika typer av aktiviteter efter rådande bullersituation, som 
framgår i illustrationskartan, ger lugnare och mer livliga zoner. Dessa 
zoner följer aktuella bullernivåer och på så vis skapas tystare områden åt 
de aktiviteter som är lugnare och de mer livliga aktiviteterna, som inte 
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kan antas vara så bullerkänsliga, placeras därmed i områden utsatta med 
högre nivåer av trafikljud. Att reglera förhållandet om var livligare och 
lugnare aktiviteter äger rum på skolgården genom 
egenskapsbestämmelse skulle ytterligare säkerställa detta. Alternativt 
att utöka regleringen av lovplikt till att även innefatta marklov för 
skolgården så att möjlighet ges för uppföljning av hur skolgårdsmiljön 
anordnas. 

I bullerutredningen framgår att området som är utsatt för högst 
påverkan av omgivningsbuller är beläget närmst Odarslövsvägen, längs 
sträckan där regleringen av den bullerskyddande muren går ner från en 
höjd av tre meter till att ha en höjdsättning om minst två meter. Om än 
marginellt i direkt anslutning till skyddsmuren framgår trotts allt att 
bullernivåer väntas överskrida 55dBA ekvivalent dygnsljudnivå. 
Miljöförvaltningen undrar därför om alternativ till sänkningen av muren 
från tre till två meter utretts, och vad en fortsatt sträckning av en tre 
meter hög mur skulle innebära för miljön? Miljön som i ljudmiljön i 
förhållande till den upplevda fysiska miljön. 

Om kommande broförbindelse för busstrafik och gång-, cykeltrafikanter 
över E22 kan komma att påverka planområdet bör detta redogöras. 
Åtgärdsbehov kan uppstå beroende på lokalisering och utformning av 
bron då kommande busstrafik eventuellt medför trafikbuller som 
påverkar detta planområde. 

Miljöförvaltningen har ett pågående ärende gällande markföroreningar 
och saneringsbehov inom planområdet, detta löper parallellt med 
planarbetet. Utifrån nu framtagna miljötekniska markundersökningar ser 
miljöförvaltningen att dessa redogör föroreningssituationen och 
åtgärdsbehov på ett sätt som gör att marken går att göra lämplig för 
skoländamål. Utredningarna klargör detaljplanens möjlighet att 
genomföras och det åtgärdsförberedande arbetet hanteras nu i 
marksaneringsärendet. 

Kommentar till miljönämnden i granskning 
Yttrandet föranleder ingen åtgärd. Skolgårdens utrustning och olika 
zoner för utevistelse är detaljer som inte kan regleras i detaljplan. 

Det finns inte någon förbindelse över E22 utpekad i översiktsplan 2018 
och inga beslut. Planeringen av gatans utformning gör det dock möjligt 
att i framtiden överväga en broförbindelse över E22 i förlängningen av 
planområdets nya gata. Ljudet från en framtida bussgata bedöms inte 
påverka bullersituationen nämnvärt eftersom ljudnivåerna från E22 
förväntas dominera.  
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Servicenämnden yttrande i samråd (aktbilaga 36-37) 
Servicenämnden beslutar att såsom svar i samrådet avseende Detaljplan 
för del av Östra Torn 27:2 (Lund International School) i Lund, Lunds 
kommun, hänvisa till serviceförvaltningens tjänsteskrivelse. 

För att skydda barnen mot buller från E22 bör det prövas om skärmar 
kan ersättas av att de rena massor som uppstår inom området används 
för att anlägga bullervall. Bullervallen kan planteras med fruktbärande 
träd och buskar (exv. slån och nypon). Detta främjar den biologiska 
mångfalden samt är mer estetisk tilltalande än höga skärmar. 

Bullerskärmen mot Odarslösvägen bör kunna ersättas med en träd- och 
buskridå. Utemiljö borde anläggas med naturliga material som träd, sand, 
gräs så att de hålls fria från fallskyddsgummimattor och liknade material. 
Gräsmattor och lekplatser bör vara delvis nedsänkta för att kunna 
fungera som vattenmagasin vid kraftiga skyfall. Dessa åtgärder bidrar till 
att skapa attraktiva och kreativa utemiljöer för barn. 

Serviceförvaltningen ser positivt på planförslaget. Placeringen för 
ytterligare en skola på Brunnshög är bra utifrån övriga planerade 
enheter på området. Idag hyr Lund International School sina lokaler via 
Hemsö Benzelius AB. Lokalerna ligger på Dag Hammarsköldsgata / 
Warholms väg, i direkt närhet till Tunaskolan.  

Lund International Preschool (förskoleverksamheten) hyr paviljonger 
via serviceförvaltningen som är placerade vid Tunaskolan. Paviljongerna 
har ett tillfälligt bygglov. Föreslagen detaljplan möjliggör för förskolan 
att kunna flytta till nya lokaler i anslutning till att bygglovet löper ut. 
Serviceförvaltningen har fått information om att Lunds International 
School idag har ett brett upptagningsområde vilket innebär att de har 
elever från hela Lund och även utanför kommungränsen. I 
planbeskrivningen redogörs det för att det inom den nya fastigheten 
kommer att kunna tas emot fler barn och elever än vad skolan har idag. 
För att planeringen av de kommunala enheterna på området ska bli så 
tillförlitlig som möjligt är det av vikt att barn- och skolförvaltningen får 
information kring ökad kapacitet för Lund International School. 

Serviceförvaltningen instämmer i att det inte heller är osannolikt att 
Lunds International School (LIS) kommer att öka sitt upptagningsområde 
inom Brunnshög, med sin inriktning och därmed starka koppling till 
området. Detta kommer att behöva vägas in i den kommunala 
planeringen av skolkapacitet på Brunnshög. 

Serviceförvaltningen noterar att det inte planeras för en idrottshall i 
anslutning till skolan i planförslaget. I förslaget hänvisas det till att det 
finns en detaljplan för kommunal skola/förskola och idrottshall 800 
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meter söder om planområdet, och att det eventuellt är möjligt för LIS att 
hyra in sig i idrottshallen. Serviceförvaltningen instämmer i att det ligger 
en fullstor kommunal idrottshall i planeringen. Däremot har ingen dialog 
förts med LIS kring deras eventuella behov av tider i hallen. Det är av vikt 
att Lund International School inte förlitar sig på en inhyrning i den 
kommunala hallen innan alla kommunala behov är säkerställda eller att 
dialog har förts med serviceförvaltningen och övriga berörda 
förvaltningar. 

Kommentar till servicenämnden 
Yttrandet föranleder ingen åtgärd. 

Räddningstjänsten Syd yttrande i granskning (aktbilaga 74) 
Räddningstjänsten Syd anser att riskfrågan är hanterad. 
Räddningstjänsten Syd rekommenderar dock att det i plankartan införs 
som planbestämmelse att köldmedium i fjärrkylanläggningen ska 
utgöras av köldmedia R1234ze och således inte ammoniak. 

Precis som det anges i planförslaget ska brandvattenförsörjning 
anordnas i området. Flödet i brandposterna ska dimensioneras enligt 
Svenskt Vattens publikation P114 Distribution av dricksvatten. 
Avståndet mellan brandpost och uppställningsplats för släckbil får inte 
överstiga 75 meter. Uppställningsplatsen får vara placerad maximalt 50 
meter från byggnadens angreppsväg (normalt entrén). Byggherren ska 
redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerställd senast vid det 
tekniska samrådet. 

Området ligger inom normal insatstid. 

Räddningstjänstens bedömning är att det finns förutsättningar för god 
tillgänglighet. Observera att utrymning med hjälp av räddningstjänstens 
höjdfordon samt bärbara stege endast får utgöra alternativ 
utrymningsväg från kontor och bostadshus. Detta innebär att stycket 
som berör utrymning med stöd av räddningstjänstens bärbara stege 
under rubrik ”Räddning” kan tas bort från planförslaget. 

Kommentar till Räddningstjänsten Syd i granskning 
Yttrandet medför att planbeskrivningen justerats enligt yttrandet 
förutom planbestämmelse om köldmedia. Planbestämmelse angående 
köldmedia kan inte regleras i detaljplan då det är en teknisk 
specifikation. 
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Ledningsägare  

VA SYD yttrande i samråd (aktbilaga 28) 
VA SYD har tagit del av samrådshandlingen och har följande att erinra. På 
s.12 står det att fastigheten har en vatten- och spillvattenservis i 
Odarslösvgatan vilket stämmer men här finns även en dagvattenservis. 
Precis som det står i planbeskrivningen så ska dessa befintliga serviser 
användas. 

Kommentar till VA SYD 
Yttrandet medför att texten korrigerats enligt yttrandet. 

VA SYD yttrande i granskning (aktbilaga 67) 
VA SYD har tagit del av granskningshandlingen och har följande att 
erinra. 

Den befintliga dagvattenservisen som kommer avleda dagvatten från 
skolområdet har Höje å som recipient. Planbeskrivningen behöver därför 
uppdateras efter detta. Eftersom dagvattnet leds genom hela norra Lund 
behöver lokal fördröjning skapas inom detaljplaneområdet så att utflödet 
begränsas. 

Det kan också bli aktuellt att titta på någon typ av rening och fördröjning 
på fjärrvärmekylanläggningens parkering. Dagvatten från GC-vägen kan 
också med fördel ledas in i gräskanterna. 

Skolan kan använda befintliga serviser i Odarslövsvägen men 
fjärrvärmeanläggningen behöver få nya serviser från nya VA-ledningar 
som kommer läggas i den tillkommande gatan i sydvästra delen av 
detaljplanen. 

Kommentar till VA SYD i granskning 
Yttrandet medför att dialog har förts med VA SYD och 
ledningssamordning genomförts efter granskning. Plankartan har 
uppdaterats med planbestämmelser som reglerar planområdets 
utformning, begränsar andelen ytor som får bli hårdgjorda samt reglerar 
att tak ska vara vegetationsklädda. VA SYD har i planarbetet efter 
granskning tagit fram ett PM angående dagvatten inom planområdet. 
Mark som får hårdgöras har begränsats till 65 % av den totala 
skolfastighetens area och utökat marklov för hårdgörning har införts. 
Dagvattenfördröjning ska utföras inom både kvartersmark och allmän 
plats. Mark som inte får bebyggas (prickmark) har utökats. 
Planbeskrivningen och plankartan har justerats i enlighet med VA SYD:s  
yttrande. 
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Kraftringen yttrande i samråd (aktbilaga 38) 
Kraftringen tar tacksamt emot tillfället att yttra sig över förslag till 
detaljplan för Lund International School. 

Övergripande kännetecknas Brunnshög av hög profil på en rad områden 
däribland hållbarhet. Ett fundament för ett hållbart samhällsbyggande är 
en robust och hållbar energiförsörjning. Kommunfullmäktige i Lunds 
kommun har 2021-06-12 antagit en Energiplan med åtgärder för åren 
2019-2026. Det är av största vikt att detaljplaner tas fram i enlighet med 
de riktlinjer och delmål som ställs i planen. Det övergripande syftet med 
planen är att främja hushållning med energi, verka för en säker och 
tillräcklig energitillförsel och minska utsläppen av växthusgaser. 
Energiplanen gäller för kommunens samtliga nämnder och styrelser, 
LKF, LKP och Kraftringen. 

En särskild rubrik bör tillfogas i planbeskrivning för energiförsörjning. 
Lämpligen hänvisas det till ovannämnda plan under denna rubrik. Under 
rubriken bör det särskilt nämnas att det i Brunnshög byggs världens 
största lågtempererade fjärrvärmenät där restvärme från ESS tas om 
hand och används för att värma upp bebyggelsen i närområdet. På så sätt 
innebär systemet en hushållning med energi och ska därför i enlighet 
med energiplanen främjas. Det ska noteras att Fjärrkylan på Brunnshög 
är integrerad i systemet och bygger således även den på 
omhändertagande av restvärmen och främjar därmed hushållningen med 
energi. Ska vi kunna nå ett hållbart samhälle är det viktigt att denna 
förståelse finns med och beskrivs i planbeskrivningen.  

I planbeskrivningen på sid 13 nämns att det planeras för en anläggning 
för fjärrkyla i närområdet. Detta stämmer väl. I dialog med 
representanter för skilda förvaltningar i kommunen har en placering för 
en sådan produktionsanläggning lagts fast. Kraftringen har fått i uppdrag 
av kommunen att tillse att en arkitekt tar fram en gestaltning av 
anläggningen. Detta arbete pågår för närvarande. Föreliggande 
planförslag är vitalt för att produktionsanläggningens placering ska 
kunna utnyttjas för avsett ändamål. Detta med anledning av att 
inkommande och utgående huvudmatarledningar måste förläggas inom 
planförslagets gatumark och i dess u-område på kvartersmark. 
Kraftringen kan konstatera att tillgängligt ledningsutrymme inte räcker 
till för de behov som finns och att planförslaget därmed måste revideras 
så att tillräckligt utrymme säkerställs. 

Det arbetssätt som kommunen och ledningsägarna har kommit fram till i 
en avsiktsförklaring 2021-01-19 är att i ledningssamordning 
konstaterade behov av utrymme ska utgöra ingångsvärde till 
detaljplanen i form av planförutsättningar. Det är oklart för Kraftringen 
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vilka ledningsutrymmesbehov som ligger till grund för planförslagets 
nuvarande u-område och gatubredd. Kraftringen konstaterar dock att 
utrymme saknas och att det krävs en noggrann ledningssamordning så 
att byggbarheten av tänkta ledningar och anläggningar kan garanteras. 
Såvitt Kraftringen erfar har inte någon ledningssamordning genomförts 
inför samrådet, vilket alltså avviker mot den överenskomna 
arbetsprocessen. 

Kraftringen ser framemot en fortsatt utredning av utrymmesbehov och 
ledningssamordning innan detaljplanen tas för granskning. Kraftringen 
vill även understryka att det vid kommunens försäljning av mark måste 
förbehållas att marken säljs med begränsning av befintligt ledningsnät så 
att köparen inte blir överraskad av att köpt mark inte kan förfogas utan 
inskränkning. Kraftringen vill att denna synpunkt förmedlas till 
kommunens MEX avdelning. 

Kraftringen vill även att det inför granskningsskedet är klarlagt om och i 
så fall till vilken del Kraftringens befintliga ledningar måste flyttas för att 
möjliggöra utbyggnad av planförslaget. Förutom att det måste finnas 
utrymme att flytta ledningarna till behöver kostnadstäckning för flytten 
också förankras med markägaren (MEX). Enligt tidigare önskemål från 
markägaren behöver avtal tecknas med ledningsägaren för att rättsligt 
reglera kostnader för ledningsflytt. Ett sådant avtal måste i så fall vara på 
plats innan detaljplan antas. För nätstationen inom planområdet bör 
beteckningen E-område användas istället för u-område. För att undvika 
sammanblandning med E-område för telemasten så bör E-områdena 
indexeras. 

Kommentar till Kraftringen 
Yttrandet medför att planbeskrivningen kompletterats enligt yttrandet. 
Relevanta ledningsslag är samlade under en ny rubrik Energiförsörjning, 
u-området är breddat till att omfatta 10 meter av förgårdsmarken, 
nätstationen har fått användningsbestämmelse E och 
genomförandebeskrivningen kompletterats angående ledningsflytt. 

Kraftringen yttrande i granskning (aktbilaga 78) 
Kraftringen ställer sig positiva till att tomten för produktion av fjärrkyla 
införlivats i detaljplanen och nu finns med i granskningsförslaget. 
Produktionen av fjärrkyla är en viktig nyttighet för Brunnshög och 
förmodas efterfrågas i allt högre grad i takt med varmare klimat. 
Kraftringen är även positiv till hur planbeskrivningen beskriver 
samhällsnyttan med fjärrkylan och dess koppling till restvärmen i 
Brunnshög. Det är av största vikt för Kraftringen och samhället att 
planförslaget utformas på ett sådant sätt att anläggningen kan uppföras 
och användas på ett optimalt vis. 
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Dock innebär förändringen sedan samrådsförslaget en ökad komplexitet 
avseende behov av anslutande ledningar i infartsgata och behov av en 
genomlysning av planförutsättningarna så att aktuell tomt ska kunna 
användas effektivt. Planförslaget är i nuläget för oprecist för att 
garantera att behoven är uppfyllda och för att kunna säkerställa att 
tomten kan användas som tänkt. Därmed är ett plangenomförande med 
nu givna förutsättningar alltför osäkert och riskerar att förhindra syftet 
med detaljplanen. 

Planförslaget behöver kompletteras med en utredning av den tekniska 
försörjningen och en ledningssamordning behöver färdigställas i samråd 
med berörda ledningsägare. Därtill (efter krav från kommunens MEX-
avdelning) behöver eventuella ledningsflyttar och kostnader för 
desamma regleras i avtal mellan Kraftringen och kommunen innan 
detaljplan antas. En väsentlig del av ett sådant avtal är att klargöra nya 
lägen att flytta ledningar till. I tidigare planområden har avsaknaden av 
sådant avtal försenat och försvårat genomförandet av detaljplan. 

De som behöver utredas/klargöras beträffande den tekniska 
försörjningen och fjärrkylatomten är framför allt: 

• Inryms pumpstation för fjärrvärme i planbestämmelsen E2 

• Finns det utrymme inom föreslagen byggrätt på fjärrkylatomten 
att uppföra pumpstation 

• Finns det utrymme för anslutande ledningar i infartsgata till 
pumpstation 

• Är det mer ändamålsenligt att placera pumpstationen på annan 
plats inom Brunnshög 

• Är det tekniskt möjligt att förlägga anslutande ledningar till 
fjärrkylatomten givet de föreslagna gatuhöjderna och givet att 
korsning (på stort djup) av planerad VA- ledning behöver ske 

• Är det tillåtet att placera containrar, kylmedelsaggregat m fl 
anläggningar inom fjärrkylatomtens prickmark 

• Kan markavvattningen lösas inom fjärrkylatomten på föreslaget 
vis och kan VA Syd avleda omhändertaget vatten via infartsgata. 
Har VA Syd fungerande lösningar för att omhänderta 
avloppsvatten från produktionsanläggningen och kommer 
bolaget kunna förse densamma med dricksvatten. För 
ackumulatorn är det av vikt att den ansluts med tillräckligt stora 
dimensioner/flöden av dricksvatten samt med avloppsrör som 
är anpassade för industrianläggningen. 
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• Hur påverkas tillåten byggnadshöjd på fjärrkylatomten av den 
höjda gatuhöjden 

Planförslaget behöver kompletteras och utredas enligt ovan innan det 
antas. Kraftringen önskar en tät dialog kring ovan frågor och är beredda 
givet tidplanen för antagande av detaljplanen att lägga ned resurser i 
närtid för att säkerställa ett fungerande planförslag i de delar som berör 
Kraftringen. 

Specifika synpunkter 

• Kraftringen Fibers befintliga ledningar i området saknas i 
underlaget. Behöver beskrivas under Teknisk försörjning. 
Behöver någon fiberkabel läggas om så ska det beskrivas. 

• Det finns en elledning som ligger tvärs planområdet från 
Odarslövsvägen och fram till telemasten. Denna bör beskrivas 
under teknisk försörjning - Energiförsörjning tillsammans med 
övriga elledningar. Denna ledning har konstaterats behöva 
läggas om till följd av planen, vilket ska beskrivas. 

• Det regleras utfartsförbud längs plangränsen mot 
Odarslövsvägen samt tvärgata. Det ska dessutom anläggas mur. 
Det nämns i text att körbar port kan komma att behövas. Infart 
till nätstationen måste säkerställas för access med större fordon. 

• Det planerade bullerskyddet/muren behöver anläggas med 
hänsyn till de befintliga ledningar som ska ligga kvar, särskilt 
parallellt med Odarslövsvägen. 

• I beskrivningen av fjärrkylaanläggningen använder man felaktigt 
ordet ”kyltorn” för det som i själva verket är en ”ackumulator”. 
Det bör korrigeras för att undvika missförstånd. 

• När det gäller kylproduktionsanläggningen har det gjorts en 
förstudie och inte en slutgiltig projektering. Detta innebär att 
anläggningen kommer att förändras i enlighet med 
slutprojektering. Det är därför viktigt att planförslaget inte är för 
specifik i sin beskrivning av anläggningen. 

• Kraftringen är positivt till lydelsen i planbeskrivningen att 
”Fjärrkylanläggningens storlek och höjd kan anpassas efter 
teknikens behov”. Vi är positiva till att planförslaget inte låser in 
oss i designen som är framtagen i förstudien. Detta inkluderar 
även att vi önskar en mer öppen skrivning om möjligheten till 
gröna väggar och önskemål på trappan. Vi är dock väl medvetna 
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om att kommunens krav på oss gällande ambitioner med 
designen. 

• Det är för specifikt att i planbeskrivningen ange vilka typer av 
köldmedier som ska användas. Att utesluta ammoniak och att 
specificera just R1234ze är för begränsande. 

Kommentar till Kraftringen i granskning 
Berörda parter har gemensamt utrett Kraftringens frågor. 
Planhandlingarna har korrigerats därefter. Yttrandet medför att 
planbeskrivningen korrigerats enligt yttrandet vad gäller: 

- Plats för pumpstation 
- Utrymme för ledningar 
- Ledningssamordning och gatuhöjder 
- Placering av containrar och kylmedels-aggregat och skyddande 

plank. 
- Dagvattenhantering 
- Fiberledningar 
- Flytt av elledningar 
- Port i bullermur 
- Placering av bullermur längs gränsen mot Odarslövsvägen 
- Benämning är ändrad till ackumulatortorn. 

Ammoniak som köldmedium kan inte tillåtas. Enligt Miljönämnden är det 
av hänsyn till hälsa och säkerhet inte tillåtet att använda ammoniak som 
köldmedium intill känslig verksamhet som bostäder eller skola.  

Användningen E2 har ändrats till Teknisk anläggning utan precisering. 
Egenskapsgränser har justerats på plankartan för att förhindra att 
bullermur grundläggs för nära tomtgräns. Gränsen för mur är indragen 
30 centimeter längs tomtgränsen mot Odarslövsvägen där befintliga 
ledningar ligger parallellt. Planbestämmelser om växtklädda väggar 
(klätterväxter etc) och tak kvarstår.  

Användningsbestämmelsen justeras så att pumpstationen för fjärrvärme 
samt ledningar ryms inom planens användningsbestämmelser. 
Pumpstationen ryms inom byggrätten inom E2. Ledningskorsningar är 
kontrollerade av Kraftringen och koordinerats av ledningssamordningen. 
Containrar och aggregat är möjliga att placera inom tomten. Ett plank ska 
omgärda dessa så de inte syns från E22.  

Höjdsättningsutredning och ledningssamordning har gett en lösning som 
gör att avvattningen ska fungera. Markhöjder kan påverka byggnadernas 
slutliga plushöjder men planbestämmelserna är satta med god marginal.  
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Dialog har förts med Kraftringen med flera för att klargöra nya lägen att 
flytta ledningar till. Avtal mellan Kraftringen och kommunen angående 
ledningsflyttar och kostnader för desamma kan träffas men inte innan 
detaljplanen antas. 

Lunds renhållningsverk yttrande i samråd (aktbilaga 23) 
I nuläget har Renhållningsverket inget att erinra. Renhållningsverket har 
inga sopsugsledningar inom anvisat område. Skolan bör använda sig av 
vår checklista för planering av miljörum. 
Kommentar till Lunds renhållningsverk 
Yttrandet föranleder ingen åtgärd.  

Lunds renhållningsverk yttrande i granskning (aktbilaga 76) 
Renhållningsverket framför att det inte framgår om sökande kommer att 
använda avfallshantering med kärl eller nedgrävda behållare, UWS? Om 
det är kärl ska vägens mått vara enligt checklista samt att marken ska 
vara solid och jämn. Kan sopbilen använda sig av varuentrén för att på så 
sätt undvika onödig backning med sopbil intill skolan? Denna fråga 
behöver vi ha svar på. Om det ska vara UWS ska vägens mått samt 
utrymme för kranbil vara enligt checklista. 

Kommentar till Lunds renhållningsverk i granskning 
Yttrandet föranleder ingen åtgärd. Det bestäms först i bygglovsskedet 
vilken typ av sophantering som skolan önskar. Det finns plats för olika 
lösningar. 

Skanova (Telia Company) yttrande i samråd (aktbilaga 24) 
Skanova (Telia Company) AB har tagit del av förslag till detaljplan enligt 
ovan, och låter framföra följande: Skanova har markförlagda 
teleanläggningar inom detaljplaneområdet Skanova önskar att så långt 
som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att 
undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med 
flyttning. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda 
telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den 
part som initierar åtgärden även bekostar den.  

Kommentar till Skanova  
Yttrandet föranleder ingen åtgärd. Flytt av ledningar bekostas av 
antingen kommunen eller exploatören. Ledningssamordning är påbörjad 
och kommer att genomföras parallellt med planarbetet.  

Svenska kraftnät yttrande i samråd (aktbilaga 31) 
Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende. Vi 
har i dagsläget inga anläggningar eller intressen som berörs i det aktuella 
området och har därför inga synpunkter på rubricerad remiss. Däremot 
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ser vi att det finns andra ledningar i närheten av planområdet, varpå 
regionnätsägaren bör höras i samrådet. 

Kommentar till Svenska kraftnät 
Yttrandet föranleder ingen åtgärd. Remiss kommer inte att skickas i 
granskning. 

E.ON yttrande i samråd (aktbilaga 27) 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i 
ovan rubricerat ärende. Inom närområdet har E.ON en 
regionnätsluftledning 130 kV, se bifogad karta.  

Kraftledningarna enligt ovan omfattas av Elsäkerhetsverkets 
starkströmsföreskrifter, ELSÄK-FS 2008:1, samt ELSÄK-FS 2010:1. 
Starkströmsföreskrifterna reglerar bland annat höjd över mark, avstånd 
från ledning till byggnad, brännbart upplag och parkeringsplatser. För att 
kunna bibehålla ledningarna måste ovannämnda föreskrifter följas. Det 
får inte göras avkall på el-, person- eller driftssäkerhet. Markhöjden får ej 
förändras under eller invid ovannämnda ledningar. 

I ovan nämnda föreskrifter står att en luftledning ska vara framdragen på 
betryggande avstånd från platser där många människor samlas, t.ex. 
skolgårdar, idrotts- och lekplatser. Med betryggande avstånd avses 
normalt att en spänningsförande ledares horisontella avstånd till platsen 
inte understiger 20 meter. Med det sagt, så har E.ON inget att erinra i 
ärendet, då avståndet mellan ledning och skola är på ett tillfredsställande 
avstånd. 

Kommentar till E.ON 
Yttrandet föranleder ingen åtgärd. Planförslaget har utökats med en 
fjärrkylanläggning som Kraftringen planerar. Den kommer att ligga 
närmre luftledningarna än skolan men detaljplanen ska reglera att 
kylanläggningens byggnader placeras minst 40 meter från luftledning 
och inhägnat område minst 20 meter från luftledning. Kraftringen har en 
dialog med E.ON om hur de kan bygga sin anläggning och kommer att ta 
hänsyn till dessa ledningar. 

E.ON yttrande i granskning (aktbilaga 66) 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i 
ovan rubricerat ärende och har inga ytterligare synpunkter utan 
hänvisar till tidigare yttrande under samrådet. En fortsatt dialog mellan 
Kraftringen och E.ON är önskvärd så att E.ON kan följa utformningen av 
anläggningen i förhållande till regionnätsledningen. 
Kommentar till E.ON i granskning 
Yttrandet föranleder ingen åtgärd. 
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Tele2 yttrande i samråd (aktbilaga 22) 
Tele2 har i projekt ”Scandinavian Science Village” samförlagt 
kanalisation i hela det området, dessa är ännu ej lägesinmätta och finns 
därför inte i Ledningskollen. Tele2 har på norra sidan av Odarslövsvägen 
angränsande skolans fastighetsgräns befintligt fiberstråk. Befintliga och 
nya fiberstråk skall vara anpassade utifrån den bebyggelse som planerats 
i området men Tele2 vill bli kallade till samordning för att bevaka samt 
eventuellt samförlägga nytt. 

Kommentar till Tele2 
Yttrandet medför att planbeskrivningen kompletterats med Tele2:s 
ledningar. Tele2 deltar i ledningssamordning och behoven ska kunna 
tillmötesgås. 

Organisationer och föreningar 

Lunds domkyrka yttrande i samråd (aktbilaga 25) 
Lunds domkyrka lagfaren ägare till Lund Ladugårdsmarken 5:9 och 
delägare i gemensamhetsanläggningen Lund Ladugårdsmarken GA:3 
inger följande yttrande: 

Det finns en oro att lantbrukstranstransporter både med traktorer, 
tröskor och 24m lastbilar till och från fastigheterna kommer att försvåras 
om inte hänsyn tas till lantbruksmaskinernas storlek som kräver 
exceptionella svängradier och bredder. Eleverna bör skyddas från att 
kunna ta sig ut på Elektrongatan (Vektor-) och GA:3 från skolområdet. 
Om det endast är varuintag från Elektrongatan (Vektor-) må det vara 
hänt. 

Likaså kan inte GA:3 bli en transportväg för målsmän som genar från 
Stångbyhållet. Avlämningsytor för barnen bör som visat i plankartan 
läggas intill den södra delen av planområdet och upplysa målsmän och 
anställda om att GA:3 inte är en stadigvarande transportväg till och från 
skolan. Skulle den upplevas som det måste Lunds kommun åtgärda på 
något sätt. 

Kommentar till Lunds domkyrka 
Yttrandet föranleder ingen åtgärd. Vägen (Vägsamfälligheten 
Ladugårdsmarken GA:3) som ansluter till en blivande vändplats i slutet 
av Vektorgatan kommer att skyltas som enskild väg, vara belagd med 
grus och därmed minimera oönskad trafik. Vändplatsen ska bli stor och 
är beräknad för jordbruksmaskinernas vändradier. Trafik till förskolan 
kommer att använda Vektorgatan till viss del. Gång- och cykelväg ska 
anläggas parallellt med Vektorgatan ända fram till skolan. Leveranser 
och den huvudsakliga trafiken till skolan kommer att ske från sydväst 
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från en ny tvärgata till Odarslövsvägen. Förhoppningsvis kommer också 
pendling till skolan ske med spårvagn vilket bör hålla nere biltrafiken. 

Föreningen gamla Lund yttrande i samråd (aktbilaga 44) 
Planens syfte, att bygga skola (Lund International School) och förskola i 
centrala Brunnshög är vällovligt. På platsen låg tidigare Östra Torns 
skola, uppförd 1873 och nedlagd 1949. I byggnaden inrymdes på 1950- 
och 1960-talen värdshuset och nöjeslokalen La Strada, och sedan ett 
vandrarhem. Skolan bestod av flera byggnader av stort bevarandevärde, 
men förstördes olyckligtvis vid en brand 2015. Föreningen Gamla Lund 
har förståelse för att det inte var praktiskt möjligt att restaurera eller 
återuppföra byggnaderna. Att uppföra nya skolbyggnader på platsen, och 
på ett sätt som bevarar stora delar av befintliga grönytor och träd är ett 
sätt att föra platsens kulturarv vidare. Nybebyggelsen föreslås som tre 
sammansatta en- och trevåningslängor i vinkel, till större delen med 
asymmetriska sadeltak. Fasadmaterial anges inte i planen, men 
illustrationsskisserna antyder rött tegel, liksom i den tidigare La 
Stradabyggnaden. Två mot varandra vinkelräta längor har samma 
riktningar som de tidigare skolbyggnaderna. Bebyggelsen placeras delvis 
utanför den gamla skoltomten, på befintlig åkermark, men påverkar inte 
nämnvärt det öppna kulturlandskapet. Som helhet finner Föreningen 
Gamla Lund planförslaget vällyckat, och ser gärna sadeltak och fasader i 
rött tegel. Om möjligt vore det en fördel med uppdelning på mindre 
byggnadskroppar, även om dessa är sammanbyggda. 

Föreningen Gamla Lund vill dock anföra följande: Ett kort avsnitt av den 
gamla Getingevägen skär igenom planområdets sydvästra del. På 
plankartan ges den gamla vägytan ingen egen bestämmelse, men på 
illustrationskartan visas den som ”Gammal betongväg”. Eftersom den 
historiska Getingevägen representerar ett månghundraårigt kulturarv 
som transportaxel och därtill är ett minne av den första utbyggnaden av 
moderna landsvägar i Sverige (under en period riksväg 4), ser vi ett stort 
värde i att i någon form bevara vägsträckan liksom dess visuella 
sammanhang med fortsättningen mot sydväst, som också bör bevaras, 
fram till Innovationsvägen. I samband med anläggandet av Norra Ringen 
försvann 1 km av den historiska landsvägen. 

Kommentar till Föreningen gamla Lund  
Yttrandet föranleder ingen åtgärd. Betongvägen har givits en 
skyddsbestämmelse som ska säkerställa att betongvägen blir kvar; n2 – 
Betongbeläggning får inte rivas och schakt är inte tillåten. 

Föreningen gamla Lund yttrande i granskning (aktbilaga 73) 
Föreningen Gamla Lund menar att planförslaget är vällyckat och ser 
gärna sadeltak och fasader i rött tegel. Om möjligt vore det en fördel med 
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uppdelning på mindre byggnadskroppar, även om dessa är 
sammanbyggda. Planen ger möjlighet till detta. 

Föreningen Gamla Lund ser med tillfredsställelse att den historiska 
vägsträckan, riksväg 4, över planområdet skall bevaras, med 
förhoppningen att resterande del av vägsträckningen fram till 
Innovationsvägen också kommer att bevaras. 

Kommentar till Föreningen gamla Lund i granskning 
Yttrandet föranleder ingen åtgärd. 

Privatpersoner och övriga yttranden 

Ladugårdsmarken ga:3 vägsamfällighet yttrande i samråd 
(aktbilaga 26) 
Vägföreningen som förvaltar gemensamhetsanläggningen 
Ladugårdsmarken ga:3 har följande yttrande angående detaljplan för 
Östra Torn 27:2, Lund International School.  

Vägföreningen påtalar att den planerade verksamheten och 
infrastrukturen i detaljplanen inte får begränsa eller försvåra 
anslutningen av, och trafik mellan, ga:3 och Vektorgatan. Detta för all typ 
av trafik mellan Vektorgatan och Ga:3, inklusive tung trafik och 
lantbrukstransporter. 

Vidare påtalar vi att ga:3 inte får bli en stadigvarande transportväg för 
målsmän och personal vid skolan. Skulle den upplevas som en sådan 
måste Lunds kommun åtgärda detta på något sätt. 

Kommentar till Ladugårdsmarken ga:3 vägsamfällighet 
Yttrandet föranleder ingen åtgärd. Vägen (Vägsamfälligheten 
Ladugårdsmarken GA:3) som ansluter till en ny vändpats i slutet av 
Vektorgatan kommer att skyltas som enskild väg, vara belagd med grus 
och därmed minimera oönskad trafik. Vändplatsen är stor och beräknad 
för jordbruksmaskinernas vändradier. Trafik till förskolan kommer att 
använda Vektorgatan till viss del. Gång- och cykelväg ska anläggas 
parallellt med Vektorgatan ända fram till skolan. Leveranser och den 
huvudsakliga trafiken till skolan kommer att ske från sydväst från en ny 
tvärgata till Odarslövsvägen. Förhoppningsvis kommer också pendling 
till skolan ske med spårvagn vilket bör hålla nere biltrafiken. 

Wihlborgs Fastigheter AB yttrande i samråd (aktbilaga 41) 
Wihlborgs Fastigheter AB har tagit del av rubricerad detaljplan och vi 
ställer oss positiva till förslaget att göra det möjligt att bygga en skola och 
förskola i centrala Brunnshög som tillgodoser utvecklingen av en 
attraktiv och välfungerande stadsdel.  
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En utredning för att förebygga och omhänderta risker för vibrationer i 
området efterfrågas särskilt för att vidmakthålla kvaliteten i MAX IVs 
anläggning. Här kan påverkan ske även av till synes små åtgärder som 
trafikgupp inom 1 km från anläggningen. Därvid behöver särskild vikt 
läggas vid dessa behov vid utformning av såväl detaljplan som slutligt 
utförande. Se bifogat vibrations-PM. Det är även av stor vikt att inte 
hindra MAX IV framtida utbyggnad med hänsyn till vilka buller- och 
ljudnivåer som gäller runt en skola/förskola. Det behöver säkerställas att 
MAX IV kan fullfölja sina framtida utbyggnadsplaner. Skolan och 
skolgården bör utformas på så sätt att ökade ljud- och bullernivåer kan 
hanteras utan att hindra MAX IV utveckling.  

Det är önskvärt med ett genomsiktligt bullerskydd till skolan så det inte 
blir en instängd känsla både inifrån skolgården och utifrån 
Odarslövsvägen.  

Utformningen av planen med förberedelse för eventuell förlängning av 
gata med bro över E22 är bra och skapar möjlighet till viktig koppling 
som gynnar hela Brunnshög.  

På sidan 6 uppges planområdets yta uppgå till 2587 kvm men vi antar att 
det ska stå 20 587 kvm.  

Viktigt att kommunikationen både inom Brunnshög samt till och från 
Brunnshög är både tydlig och välfungerande och att inte trafikstockning 
alstras på E22:an. 

Teknisk förvaltningen tillsammans med MAX IV har utfört ett gemensamt 
test för att klargöra var inom Brunnshög det är lämpligt att placera 
hastighetsdämpande åtgärder, typ gupp, och var det är mindre lämpligt. 
Gäller både temporära och permanenta åtgärder. 

Figur hämtad från testresultatet som redovisar avstånd där risk för vibrationsstörningar 
till MAX IV föreligger. Figuren redovisar resultat med tungt fordon på 73t, dvs byggtrafik. 
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Inom området som markeras med röd linje är risken hög att vibrationer 
påverkar MAX IV. Här bör i möjligaste mån undvikas att anlägga 
hastighetsdämpande åtgärder som medför vibrationer.  

Inom området som markeras med blå linje finns det fortfarande en risk 
med att anlägga hastighetsdämpande åtgärder som medför vibrationer. 
Önskas anläggandet av hastighetsdämpande åtgärder inom detta område 
bör man undersöka vidare typ av åtgärd, trafikflöden, marginaler i 
testet/resultatet, andel tung trafik och andel byggtrafik inom andelen 
tung trafik för att säkerställa om åtgärden inte medför störande 
vibrationer för MAX IV.  

Utanför blå linje krävs ingen vidare utredning av anläggande av 
hastighetsdämpande åtgärder.  

Kommentar till Wihlborgs Fastigheter AB 
Yttrandet medför att planbeskrivningen kompletterats med text om att 
hastighetsdämpande åtgärder inte får utföras så de medför vibrationer. 

Swedavia yttrande i granskning (aktbilaga 71) 
Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (LIS) i Lund beräknas inte att få 
någon påverkan på Malmö Airport. Swedavia har därmed inget att erinra 
mot rubricerat planförslag. 

Kommentar till Swedavia i granskning 
Yttrandet föranleder ingen åtgärd.  

Samlad bedömning 
Den samlade bedömningen är att föreslagen markanvändning är lämplig.  

Granskningens yttranden har medfört att ledningssamordning 
genomförts och medvetenhet om att planområdets inte avvattnas till 
Kunskapsparken utan via befintligt ledningssystem till Höje å vilket 
innebär att dagvatten måste fördröjas inom planområdet. Planförslaget 
förhindrar inte möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormen för Höje å 
eller upprätthållandet av fungerande teknisk infrastruktur. Område för 
underjordiska allmänna ledningar har justerats. Syftet har kompletterats 
med behovet av att fördröja dagvatten.   

Stadsbyggnadskontoret bedömer att avvägningarna inte kan leda till 
olägenhet enligt vad som avses i 2 kap. 9 § PBL vid genomförandet av 
planen. Dessutom bedöms med vägledning av miljöbedömnings-
förordningen (2017:966) att planförslaget inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 5-8 §§ 
miljöbalken, MB.  
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Det har inte gjorts några (väsentliga) ändringar i avvägningen mellan 
allmänna och enskilda intressen efter granskning. Ändringarna efter 
granskningen är inte att betrakta som väsentliga varför planen inte 
måste ställas ut för ny granskning. 

Justeringar efter granskning 

Plankarta 
• Användningen Teknisk anläggning, Fjärrkylanläggning har 

ändrats till Teknisk anläggning.  
• Skolans tomt har kompletterats med en bestämmelse om att mark 

som får hårdgöras begränsas till 65 % av den totala fastighetens 
area. 

• Utökat marklov för hårdgörande av mark har införts.  
• Minst 20% av takytor ska vara vegetationsbeklädda. 
• Fördröjningsmagasin för dagvatten ska anordnas på 

kvartersmark. 
• Fördröjning av dagvatten ska ske på allmän plats. 
• Mark som inte får bebyggas (prickmark) har utökats. 
• u-område har justerats. 
• Bestämmelser om bullermur/-plank har justerats vad gäller 

andelen mur och fönster. 

Planbeskrivning 
• Syftet har justerats med teknisk anläggning utan precisering. Den 

tekniska anläggningen, fjärrkylanläggningen får även innehålla 
fjärrvärmepump.  

• Syftet har även kompletterats med behovet av att fördröja 
dagvatten både på kvartersmark och allmän plats. 

• För att reglera fördröjning av dagvatten har planbestämmelser 
införts. Komplettering angående att skoltomtens mark som får 
hårdgörande av mark har begränsats till 65 % av den totala 
fastighetens area och utökat marklov för hårdgörning har införts. 
Dessutom har mark som inte får bebyggas (prickmark) utökats 
och minst 20% av takytor ska vara vegetationsbeklädda. 
Dagvattenfördröjning ska anordnas. 

• Påverkan på grundvatten har undersökts och redovisas. 
• Ledningssamordning redovisas. 

Stadsbyggnadskontoret i Lund 

 
 
Maria Milton   Astrid Avenberg Rosell 
Planchef    Planarkitekt 
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