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Vad är en detaljplan?

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

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

Vill du komma i kontakt med oss?
Maja Skoog
Planarkitekt
Ole Kasimir
Planchef
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se
Bilder och illustrationer tillhör stadsbyggnadskontoret om inte annat
anges.
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Sammanfattning

Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra för nya bostäder, centrum- och
kontorsverksamhet, mobilitetshus, huvudstråket Västra Esplanaden,
porten till Västerbro från öster och utveckling av befintlig park längs
Åldermansgatan.
Planområdet ligger inom Öresundsvägens verksamhetsområde som idag
karaktäriseras av industri- och verksamhetsbyggnader med inslag av
handel. Kvarteren, gatunätet samt kontorsmiljöerna håller generellt en
stor skala. Kvarteret Värmeväxlaren är ett av de större kvarteren och på
fastigheten finns en större verkstadshall. Söder om verkstadshallen,
inom fastigheten Väster 7:1, finns en park som sträcker sig längs med
Åldermansgatan.
Kvarteret Värmeväxlaren föreslås förändras från dagens industriområde
med storskalig verkstadshall till en del av det planerade
utvecklingsområdet Västerbro i centrala Lund. Kvartersstrukturen
föreslås utvecklas i form av tre nya kvarter samt en fristående byggnad
intill ett nytt torg i porten till Västerbro. Två av kvarteren utgörs av
flerbostadshus med inslag av centrumverksamhet i bottenvåningen. Det
tredje kvarteret föreslås få ett blandat innehåll där kontor och bostäder
omger en kärna av ett mobilitetshus. Den fristående byggnaden förslås
innehålla centrum, kultur- och kontorsverksamhet. Totalt möjliggör
planförslaget för cirka 49800 kvm BTA för bostäder samt cirka 2080 kvm
centrumverksamhet och handel, cirka 9180 kvm kontor, ca 1380 kvm
kulturverksamhet samt ett mobilitetshus och cirka 6750 kvm park.
Norr om föreslagna kvarter möjliggörs anläggandet av Västra
Esplanaden, Västerbros viktiga huvudstråk och kommunikationsled, i
öst-västlig riktning. I esplanaden föreslås ett mittförlagt
kollektivtrafikstråk med ett nytt hållplatsläge, nya gångbanor och
cykelfartsgata på ömse sidor.
Avvägningen är att intressena av att förtäta i befintlig stadsmiljö genom
att tillskapa täta kvarter, parkmark för allmänheten samt säkerställa
delar av Västra Esplanaden som kollektivtrafikstråk väger tyngre än
intressena att bevara bebyggelse som pekats ut som värdefull kulturmiljö
och minskning av parkmark i den östra och sydöstra delen av
planområdet och att bevara 5-9 st träd som är biotopskyddade.
Stadsbyggnadskontoret bedömer med vägledning av miljöbedömningsförordningen (2017:966) att planförslaget inte kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 5-8 §§
miljöbalken, MB.
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Sammanfattning
Den samlade bedömningen är att planens genomförande inte medför
någon olägenhet av den art som avses i PBL kap 2 § 9.
Planområdets area: 47 170 kvm
BTA bostäder: 49 800 kvm, ca 500 bostäder
BTA kontor: 9180 kvm
BTA kultur: 1380 kvm
BTA kommersiell service: 2080 kvm
Allmän plats torg/park area: 3000 kvm/6750 kvm
Antal bil-/ cykelparkering: 580/1600
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Inledning
Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att förverkliga Västerbroprogrammets mål
och intentioner genom att möjliggöra för nya bostäder, centrum-, kulturoch kontorsverksamhet, mobilitetshus, huvudstråket Västra Esplanaden,
porten till Västerbro från öster och utveckling av befintlig park längs
Åldermansgatan.

Planförfarande
Planförslaget följer intentionerna i ÖP 2018 samt är förenligt med
Länsstyrelsens granskningsyttrande. Planförslaget bedöms inte innebära
en betydande miljöpåverkan eller vara av ett stort allmänt intresse. Ett
standardförfarande är därför lämpligt.
Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.

Planhandlingar
•
•

Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning och illustrationer

Övriga handlingar
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grundkarta
MKB till FÖP Öresundsvägen med omnejd, Lunds kommun, 201710-05
Fördjupning av översiktsplanen för Öresundsvägen med omnejd –
Västerbro, Södra Gunnesbo, Traktorvägen, Pilsåker och Norra
Värpinge, Lunds kommun, antagen av kommunfullmäktige 201801-25.
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2021-11-01
Barnchecklista, 2021-11-01
Ekosystemtjänstutredning Västerbro, Ekologigruppen, 2018-0224
Meddelande om resultat av arkeologisk undersökning steg 1,
Länsstyrelsen, 2018-09-19
Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Västerbro, Afry
2021-09-08
PM Förstudie höjdsättning Västra stråket (B1), Afry 2021-11-08
Kompletterande miljöteknisk markundersökning för Separatorn 1
och Värmeväxlaren 3, Ramböll 2021-08-18
Provtagningsprogram för kompletterande undersökningar för
Separatorn 1 och Värmeväxlaren 3, Ramböll 2020-12-17
Kompletterande miljöteknisk markundersökning, Västerbro,
Separatorn 1 och Värmeväxlaren 3, Ramböll 2021-08-18
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Inledning
•
•
•
•
•
•
•
•

Dagvattenutredning för Värmeväxlaren 3, Ramböll 2021-06-07
Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik (Mur/Geo),
Ramböll 2021-09-24
Teknisk PM Geoteknik(TPM/Geo), Ramböll 2021-09-24
Detaljerad riskutredning – underlag till ny detaljplan för
Värmeväxlaren 3, Briab 2020-12-15
Industri- och annat verksamhetsbuller, Värmeväxlaren 3, Tyréns
2021-03-04
Trafikbuller kv Värmeväxlaren, Efterklang 2021-10-15
Sol/Skuggstudie, Fojab arkitekter
Rinnebäcksdammen föroreningar, VA-Syd, 2021‐02‐25

Plandata

Orienteringskarta med utritat planområde.

Läge
Planområdet omfattar fastigheterna Värmeväxlaren 3, del av Väster 7:1,
Väster 1:5 och 1:6, Väster 1:9 samt del av Separatorn 1. Området
avgränsas av Måsvägen i väster, Åldermansgatan i söder och befintliga
verksamheter inom fastigheten Separatorn i norr. I öster avgränsas
området av Bryggaregatan.
Fastigheterna ligger inom Öresundsvägens företagsområde (framtida
Västerbro), Måsvägen, Bryggaregatan och Åldermansgatan. Inom både
Separatorn och Värmeväxlaren finns befintliga lager- och
industribyggnader. Delar av dessa byggnader hyrs nu ut till andra
verksamheter och används inte av Tetra Laval Real Estate AB.
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Inledning

Areal
Planområdets yta uppgår till cirka 47170 kvm.
Markägoförhållande
Fastigheten Värmeväxlaren 3 är privatägd, del av Separatorn 1.
Fastigheterna Väster 7:1, 1:5-6 samt 1:9 ägs av Lunds kommun.

Planområdets avgränsning. Skrafferade ytor utgör fastigheter som ägs av kommunen.

Initiativtagare till planen och ärendegång
Tetra Laval Real Estate AB inkom 2019-11-04 med begäran om ny
detaljplan för Värmeväxlaren 3, Separatorn 1, Smörkärnan 2 samt
anslutande kommunal mark i Lund för att omvandla dagens
industriverksamheter till blandstad med verksamheter, bostäder, och
service. Fastighetsägaren önskar dela upp området i flera separata
detaljplaner.
Tetra Laval är redan igång med detaljplan för Smörkärnan och för
resterande delar har diskussion med Tetra Laval landat i att den nästa
detaljplan ska omfatta fastigheten Värmeväxlaren 3.
Medverkande i planarbetet
Maja Skoog, planarkitekt, stadsbyggnadskontoret (SBK)
Jenny Nagenius, planarkitekt, SBK
Katarina Meier, planeringsledare, SBK
Ole Kasimir, planchef, SBK
Maria Milton, biträdande planchef, SBK

8

Inledning
Maria Borisson Lindvall, landskapsarkitekt, SBK
Viktor Edensand, trafikplanerare, SBK
Madeleine Rosqvist, administratör, SBK
Petter Eiring, stadsantikvarie, SBK
Petra Kling Gutenwik, kommunikatör, SBK
Jesper Wern, exploateringsingenjör, tekniska förvaltningen (TF)
Maria Carping, trafikingenjör, TF
Linda Karlsson, projektsamordnare, TF
Yekta Destlund, miljöinspektör, miljöförvaltningen (MF)
Marcus Sollvén, lantmätare, lantmäterimyndigheten (LM)
På fastighetsägarens och Nordrs uppdrag har Fojab arkitekter och
Stadstudio tagit fram förslag till nya byggnader.
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Tidigare kommunala ställningstagande
Planuppdrag och/eller inriktningsbeslut
Positivt planbesked samt planuppdrag erhölls av Byggnadsnämnden
2019-12-12. Planbeskedet omfattade fastigheterna Värmeväxlaren 3,
Separatorn 1 samt Smörkärnan. Denna detaljplan omfattar
Värmeväxlaren 3. Villkoren för att starta detaljplanen var att
avsiktsförklaring och genomförandeavtal undertecknats.

Översiktsplanering
Översiktsplan
Enligt Lunds kommuns översiktsplan, antagen 2018, ska området
användas för blandad bebyggelse, genom vilket ett starkt
kollektivtrafikstråk ska utvecklas.
Kommunens översiktsplan 2018 redovisar en inriktning mot framtida
blandad stad i delar av västra Lund, däribland Västerbro. Planförslaget
följer intentionerna i översiktsplanen och bedöms vara förenligt med
Länsstyrelsens granskningsyttrande. Under planarbetet har
bedömningar gjorts gällande följande frågor som berör:
•
•

Risk för människors hälsa och säkerhet kopplat till
störande verksamheter, farligt gods led och buller.
Risk för översvämning.

I ÖP 2018 pekas området för detaljplanen ut som lämpligt för ny, blandad bebyggelse.
Planområdet är markerat med svart streckad linje.
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Tidigare kommunala ställningstagande

Fördjupning av översiktsplanen
Fastigheterna ingår i Fördjupning av översiktsplan Öresundsvägen med
omnejd (FÖP) och pekas ut som lämpligt för funktionsblandad
bebyggelse med bostäder, service, arbetsplatser och kultur. I
fördjupningen redovisas en långsiktig målbild med fyra
utbyggnadsetapper. Fastigheterna ligger inom den första
utbyggnadsetappen. 2018-01-25 antog Kommunfullmäktige i Lund
Fördjupning av översiktsplan Öresundsvägen med omnejd. FÖP:en ligger
till grund för all planering inom Västerbro. Planförslaget följer
intentionerna i FÖP:en.

Förslag på framtida markanvändning enligt FÖP 2018. Planområdet markerat i blått.

Miljökonsekvensbeskrivning kopplat till FÖP
I arbetet med FÖP Öresundsvägen med omnejd gjordes en
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 2017‐10‐05. Den samlade
bedömningen i MKB:ns slutsats är att ”sammantaget bedöms
miljökonsekvenserna av planförslaget bli neutrala till positiva för hela
området sammanvägt över alla studerade miljöaspekter”. I slutsatsen
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Tidigare kommunala ställningstagande
anges också att vissa frågor är viktiga att studera vidare i fortsatta i
processer. Dessa frågor är:
•
•
•
•

•

Skyfallsplan för området
Detaljerade planer för dagvattenhantering
Detaljerade bullerutredningar
Utredningar om historiska föroreningsbilder följt av
markprovtagningsplaner för att identifiera föroreningar i
mark.
Särskilda riskutredningar för verksamhetsbyggnader som
ska bevaras och omvandlas till bostäder.

Fortsatt utredning av samtliga dessa frågor har skett eller pågår och
ligger nu till grund för aktuellt planarbete. Kring marksaneringsfrågan
fortlöper dialog och utredningsarbete parallellt med planarbetet.
Marksaneringsfrågan berörs både av miljöbalken och PBL.
Länsstyrelsen påpekar i sitt samrådsyttrande för MKB:n kopplat till FÖP
Öresundsvägen med omnejd att den generella utvecklingen för området
som beskrivits i samrådshandlingen för FÖP:en är positiv. Särskilt positiv
är den föreslagna ändringen av markanvändningen i de centrala delarna
av området där väl behövda bostäder kan byggas i centrala lägen med
god tillgång till kollektivtrafik. Riktlinjer för typen av bostäder, liksom en
plan för hur flytt och omstrukturering av verksamheter är tänkt att ske
saknas dock enligt Länsstyrelsen. Länsstyrelsen beskriver också att
generella riktlinjer som kan fungera som underlag i senare prövningar
saknas i FÖP‐förslaget.
Kulturmiljövärden och beskrivning av hur dessa ska säkerställas och
utvecklas behöver enligt Länsstyrelsen förtydligas, liksom även hur
föroreningar är tänkta att hanteras inom området.

Västerbroprogrammet
Under 2018 och 2019 har Lunds kommun arbetat
förvaltningsöverskridande i projektform med det fortsatta
planeringsarbetet för Västerbro. Planeringen bygger vidare på
ställningstagandena i FÖP:en, men har fördjupats vad gäller kulturmiljö,
hållbarhetsfrågor och strukturplan för området. I Västerbroprogrammet
anges fortsatt att stadsdelen ska vara funktionsblandad och innehålla
såväl bostäder som arbetsplatser, handel och service. Bebyggelsen ska
enligt programmet vara 4-6 våningar med inslag av högre och lägre
bebyggelsevolymer. Totalt planeras det för 3900 nya bostäder och ny
kontorsyta, handel och service inom Västerbro. 2019-04-11 fattade
byggnadsnämnden ett inriktningsbeslut om att Västerbroprogrammet
ska ligga till grund för detaljplanering inom området.
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Kollage som illustrerar Västerbroprogrammets målbild för gestaltning: nytt möter gammalt,
levande taklandskap, varierande materialval samt vistelsegator.

Utdrag ur strategiplanen i Västerbroprogrammet 2019‐04‐11. Utdraget visar inriktning för
utvecklingen av kvarteret Värmeväxlaren med sin närmaste omgivning.
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För Värmeväxlaren är följande referat ur Västerbroprogrammet särskilt
intressant:
Mellan Värmeväxlaren och Separatorn ska även Västra Esplanaden, som
är ett av de viktiga huvudstråken i området, gå.
Västerbro karaktäriseras idag av industri-och verksamhetsbyggnader
varav några karaktäriserats som bevarandesvärda utifrån
kulturmiljösynpunkt.
Västerbros identitet skapas i mötet mellan det framväxande och det
befintliga. Områdets karaktär av industrihistorisk miljö bygger på att
väsentliga delar av de industrihistoriska miljöerna bevaras och ges nya
funktioner i den förtätade stadsdelen. Bevarade byggnader kan med
fördel samlokaliseras med parker eller platser för att ge dem ett nytt
sammanhang och synliggöra kulturmiljöbebyggelsen. Det gör utpekad
kulturhistoriskt intressanta byggnader (industriverksstäder och hallar)
inom Separatorn och Värmeväxlaren extra intressant ur såväl
bevarandeaspekter som möte med Västra Esplanaden och kopplingen till
ny parkmark. Inom Värmeväxlaren är det dock inte möjligt att spara
utpekad hall då den hamnar i konflikt med föreslaget kollektivtrafikstråk,
Västra Esplanaden. Bevarandet inom Värmeväxlaren handlar istället om
hur den nya bebyggelsen kan anspela på den volym som ligger på platsen
nu. Det kan handla om materialval, fotavtryck och eller gestaltning av
byggnad.
•

•

•

•

Västerbro är en naturlig förlängning av Lunds innerstad åt
nordväst och ska erbjuda en blandning i stadsliv och
innehåll/användning. En hierarki av storkvarter delas in i mindre
kvarter. De inre delarna av kvarteren är lugnare med nedtonade
smågator och en ökad andel grönska.
Västerbros gatubild karaktäriseras av god arkitektur och
variation. För att ge ljus, rymd och utrymme för grönska skapas
öppningar i bebyggelsen längs de mindre gatorna (utdrag ur
Strategier för måluppfyllelse, sid 18).
Parker och förskole-och skolgårdar placeras så att människor
enkelt kan röra sig igenom Västerbro. Alla parker blir tydliga
publika rum. En tydlig kant mellan privat och publikt. Bevarande
av parkmark om minst 500 kvm och alléer längs Måsvägen,
Bryggaregatan och Åldermansgatan samt tillskott om 700 kvm
park vid porten (sidan 37).
Ny bebyggelse får stor betydelse för att forma den framtida
stadsmiljön. Den bidrar till målsättningen om variation och
mångfald och ska därför förhålla sig till utpekad kulturhistorisk
bebyggelse på ett arkitektoniskt genomtänkt sätt (Under rubriken
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•

Befintligt och nytt, sidan 20). Ny bebyggelse ska lyhört ta sin
utgångspunkt i det unika i platsen, profilera den nya stadsdelen
och möta de nutida och framtida behoven. Detta kräver höga
ambitioner över tid.
Västerbroprogrammet innehåller fem värdeord för stadsdelen.
Under planprocessen kommer stadsbyggnadskontoret
tillsammans med aktörerna att konkretisera ordens betydelse för
de enskilda projekten.

Västerbroprogrammets fem värdeord; Genuina Västerbro, Uttrycksfulla Västerbro,
Hantverksmässiga Västerbro, Upplevelserika Västerbro samt Entusiastiska Västerbro.

Karaktärsprogram Västerbro
Ett karaktärsprogram för Västerbro har tagits fram under våren 2021 i
samverkan med byggaktörerna i området. Syftet med karaktärsprogrammet är att skapa en gemensam målbild hos alla medverkande
aktörer kring områdets framtida identitet och karaktär Programmet
innehåller förhållningssätt att ta fasta på vid planering, projektering och
byggande i området för att säkerställa att Västerbro utvecklas till en
hållbar stadsdel med höga stadsbyggnadsmässiga och arkitektoniska
värden. Exempel på konkretisering av karaktärsprogrammet är
planbestämmelser för utformning av taklandskapet, skala på
bebyggelsen och placering av lokaler i bottenvåningar.

Gällande detaljplaner
Området omfattas av fyra detaljplaner enligt bilden nedan.
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Planområdet omfattas av fyra detaljplaner.

1281K-450:C2715 Stadsplan för kvarteret Värmeväxlaren från 1982
anger att Värmeväxlaren 3 får användas för industriändamål samt
mindre område för kontors- och personaländamål och parkering.
Området längs Åldermansgatan får användas för park och mindre ytor
för parkering. Ytorna för parkering får inte bebyggas.

Detaljplanen på bilden ovan anger att Värmeväxlaren 3 får användas för främst
industriändamål. Området längs Åldermansgatan får användas för park och mindre ytor för
parkering.

1281K-275: B885 Stadsplan för ägorna 4 och 61 m.fl. från 1965 omfattar
f.d. sträckning av Bjerredsbanan som får användas för järnvägsändamål
och att marken ska vara tillgänglig för underjordisk ledning samt del av
Åldermansgatan och Bryggaregatan som är planlagda som allmän gata.
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Detaljplanen på bilden ovan anger f.d. sträckningen av Bjerredsbanan får användas för
järnvägsändamål.

Genomförandetiden för gällande detaljplanerna har gått ut.

Fastighetsindelningsbestämmelser
Fastigheten Värmeväxlaren 3 omfattas av tomtindelningsplan 1281KB1032.

Pågående detaljplaner i närområdet
Under 2021 pågår arbetet med fem nya detaljplaner i Västerbro. Dessa är
utöver kvarteret Värmeväxlaren: Kugghjulet 1 och 5, Virket 1 och 6,
Smörkärnan 1 och 2 samt detaljplan för del Väster 7:1 som omfattar den
nya gatusträckningen för Öresundsvägen mellan Bondevägen och
korsningen Norra Ringen – Boställsvägen. Huvuddelen av planerna har
varit på samråd och utgår ifrån Västerbroprogrammets mål och
intentioner. Fler detaljplaner kan komma att startas de närmaste åren.

Utbyggnads- och boendestrategi
Västerbro är ett prioriterat utbyggnadsområde enligt Lunds kommuns
utbyggnads- och boendestrategi 2025.
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Förutsättningar
Markanvändning, bebyggelse och stadsbild
Planområdet ligger inom Öresundsvägens verksamhetsområde som
utgörs av industri- och verksamhetsbyggnader med inslag av handel.
Kvarteren, gatunätet samt kontorsmiljöerna håller generellt en stor
skala. Byggnaderna varierar i ålder men tegel är ett vanligt inslag.
Västerbro innehåller en stor del av det som fortfarande är synligt av
Lunds industrihistoria.
Kvarteret Värmeväxlaren är ett av de större kvarteren, 280 m långt från
öst till väst, och som genom att området är inhägnat med
grannfastigheten Separatorn ingår som en del i en större helhet av Tetra
Lavals verksamhetsområde. Tetra Pak har lämnat sina lokaler och Tetra
Laval hyr ut till andra verksamheter.
På Värmeväxlaren finns en större verkstadshall från 1960–70-talet om ca
186 m lång och 83 m bred med en helt sluten fasad klädd i rött tegel mot
bostadskvarteren söder om Åldermansgatan. Mot norr syns ett
fönsterband som följer byggnadens takform. Byggnaden har blivit
tillbyggd i omgångar, senast 2002. Byggnaden upptar nästan hela
fastighetens yta. Det finns även en mindre lagerbyggnad, ihop byggd
med verkstadshallen i öster, klädd i brun plåt samt en fristående
lagerbyggnad från 1972 i den sydvästra delen. Verkstadshallen med sin
långa fasad är utpekad i Bevaringsprogram som en del av den
industrihistoriska miljön.
Söder om verkstadshallen, inom fastigheten Väster 7:1, finns en park som
sträcker sig längs med Åldermansgatan, kantad av träd längs
Åldermansgatan, Måsvägen och Bryggaregatan.

Parken längs med Åldermansgatan med verkstadshallens söderfasad till höger i bild.
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Planområdet sett från öster med utbredningen av den större verkstadshallen.

Det stationsnära läget till både Lund C och Gunnesbo station samt
tillgång till service och annan kollektivtrafik ger goda förutsättningar för
en hållbar stadsutveckling. Eftersom Västerbro innehåller en stor del av
Lunds industrihistoria ger kulturhistoriskt värdefulla byggnader och
objekt en historisk förankring och bidrar till dess identitet.

Historik och/eller kulturmiljö
Bevaringsprogram och kulturhistoriskt intressant bebyggelse/Fördjupad
antikvarisk förundersökning Västerbro
Västerbro ingår i den kommunövergripande inventeringen av industrioch verksamhetsmiljöer som gjordes 2007 av Lunds kommun. I denna
pekades en del av bebyggelsen ut som kulturhistoriskt värdefull för att
den stödjer berättelsen om Lunds industrihistoria och stödjer stadens
komplexitet.
Efter det gjordes en bearbetning som underlag för Bevaringskomitténs
ställningstagande om kulturvärdena som en del av underlag till
fördjupning av översiktsplanen. Därefter har ytterligare en fördjupad
antikvarisk förundersökning gjorts av WSP, 2018-03-22.
Inom kvarteret Värmeväxlaren pekas följande byggnader ut som ingår
eller tillsammans med andra bygger upp en kulturhistoriskt värdefull
miljö; Storskalig verkstadsbyggnad med fasad i rött tegel.
Kulturhistoriskt värdefull byggnad- den norra fasaden av den storskaliga
verkstadsbyggnaden.
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Parken är också utpekad i Bevaringsprogram, ett grönt skyddsområde
mellan industri och bostadshus i söder och öster enligt
funktionssepareringens principer. På platsen fanns tidigare
trädgårdskolonier vilket visar sig i form av fruktträd i den västra delen av
parken.
För stadsutvecklingen i området har de industrihistoriska miljöerna
stora värden; både som källor till historien om Lund och om vårt
samhälles förändring, men de kan samtidigt tillföra stora
upplevelsevärden och stärka Västerbros identitet som stadsdel.

Utdrag ur karta över Bevarande / kulturmiljö, Västerbroprogrammet 2019‐04‐11.

Motiven för att bevara och utveckla befintliga miljöer på Västerbro ska
enligt Västerbroprogrammet utgå ifrån miljöernas kulturhistoriska
värden samt i vilken mån de har:
•
•

En placering som gynnar upplevelsen av den industriella
karaktären i viktiga stråk eller siktlinjer.
Estetiska upplevelsevärden eller potentiella estetiska
upplevelsevärden (tex borttagande av förvanskande
inklädnader eller tillbyggnader)
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•

Komponenter som ingår i en helhet där den industriella
karaktären kan upplevas.

I det framtida läget för Västra Esplanaden låg tidigare Bjerredsbanan,
badjärnvägen mellan Bjärred och Lund. Att på nytt slå fast sträckan som
viktig kollektivtrafikled är ett sätt att göra områdets historia läsbar även
i framtiden.
Fornlämning
En arkeologisk utredning steg 1 är genomförd för hela
Västerbroområdet. Det identifierades nio områden för fortsatt
antikvariska åtgärder. Inom Värmeväxlaren bedömdes det inte finnas
fortsatt behov för antikvariska åtgärder.
Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa
omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas (2 kap 10 §
kulturmiljölagen).

Natur
Ekosystemtjänster och naturvärdesinventering
En ekosystemtjänstutredning har tagits fram för Västerbro – Förslag för
att stärka ekosystemtjänster i ny stadsdel i Västerbro, Lund,
Ekologigruppen, 2018‐ 04‐11. En del i rapporten utgörs av en
naturvärdesinventering. För kvarteret Värmeväxlaren identifieras ett
område med visst naturvärde, parken med sina alléer längs
Åldermansgatan och Bryggaregatan, se bilden nedan.

Ett område längs med Åldermansgatan samt alléträd längs Åldermansgatan och
Bryggaregatan har ett visst naturvärde, klass 4.

Biotopskydd
De enkelsidiga trädraderna längs med Måsvägen, Åldermansgatan och
Bryggaregatan utgörs av alléer som omfattas av generellt biotopskydd.
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Grönstruktur och offentliga rum
Grönprogram
Inom planområdet ingår befintlig park längs med Åldermansgatan som i
kommunens Grönprogram pekas ut som annan grönstruktur. Enligt
bristanalysen i Grönprogrammets framgår det att tillgången på parkmark
inte är tillräcklig i dagsläget inom Västerbro och att parker och
grönstruktur behöver utvecklas i samband med den planerade
bebyggelsen i Västerbro. Måsvägen och Västra Esplanaden pekas ut som
gaturum där de gröna kvaliteterna kan stärkas.
I utvecklingskartorna till programmet anges även att parkstråket
bestående av Gustavshemsparken, Qvantenborgsparken och
Slåtterbacken är viktig koppling mellan Kobjer och Västerbro.
Kopplingarna till omgivande grönområden så som Bjerredsparken och
Mästers park behöver utvecklas och stärkas i samband med ombyggnad
av Västerbro. Tillsammans med utvecklingen av Västerbro ingår parken
som en del i den övergripande grönstrukturen i stadsdelen där befintliga
och nya parker kopplas samman i nya gator- och gång- och cykelvägar.
Topografi och vegetation
Planområdet är flackt och del av området som idag utgör industri är
marken till stora delar bebyggd och eller hårdgjord med asfalt. Den södra
och östra delen utgörs av ett parkområde som kantas av träd. Trädraden
sträcker sig även längs med Måsvägen. I kantzonen mellan verksamhetsområdet och parken finns uppvuxen vegetation, både träd och buskar.
Friytor, lek och rekreation
Inom området finns idag parken längs med Åldermansgatan som är ca 11
009 kvm varav 7500 kvm är planlagd som park. Parken används idag för
rekreation. Avstånd till befintliga lekplatser uppgår till 250 m till
Bjerredsparken i öster, ca 350 m till Slåtterbacken/Qvantenborgsparken
i norr och ca 170 m till Mästers park. Sydväst om Värmeväxlaren ligger
också koloniområdet Örjan.
Service
Offentlig service
Cirka 500 meter norr om planområdet ligger Kobjers förskola i
anslutning till Qvantenborgsparken och ca 400 m sydost ligger förskolan
Forsbergsminne i Bjerredsparken. Grundskolan Lerbäcksskolan (F‐9)
med tillhörande idrottshall ligger ca 250 meter norr om planområdet.
Inom Västerbros första etapp planeras för 3–4 nya förskolor samt ett
äldreboende. Den tillkommande planerade servicen bedöms kunna täcka
det behov som uppstår med tillkommande bostäder.
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Kommersiell service
I närområdet ligger bland annat Friskis och Svettis, Erikshjälpen
Secondhand, byggvaruhandel och bilvårdsinrättningar. Ca 1 km västerut
ligger handelsområdet Nova Lund.

Trafik och gator
Luftfartsverket/flygplats
Vid byggnation över 20 m och inom 60 km från flygplats krävs
flyghinderanalys och CNS‐analys. Dessa utförs parallellt med samrådet.
Gatunät, angöring och in-/utfarter
Planområdet innehåller gatorna Måsvägen, Åldermansgatan och
Bryggaregatan, dessa utgör plangränser. I norr går plangränsen genom
ett industrikvarter. Bryggaregatan ingår i huvudgatunätet och utgör en
viktig länk mellan Norra ringen och Malmövägen. På sträckan mellan
Norra ringen och Malmövägen har gatan i olika namn, Kaprifolievägen
längst i norr därefter Bryggaregatan följt av Fasangatan och Ringvägen.
Bryggaregatan trafikeras idag av 9200 fordon per dygn. Åldermansgatan
och Måsvägen är lokalgator med betydligt lägre trafikflöden.
Åldermansgatan trafikeras av 2100 fordon per dygn och i ett snitt söder
om Hantverksgatan trafikeras Måsvägen av 1000 fordon per dygn.
Befintlig trafikalstring för Värmeväxlaren uppskattas till ca. 800 fordon
per dygn som fördelar sig på de olika gatorna i Västerbro.
Infarter till befintliga verksamheter finns på Måsvägen och Bryggaregatan.
Kollektivtrafik
Stadsbusslinje 5 (Nova-Kobjer-Lund C-Råbylund) trafikerar
Åldermansgatan, inom planområdet finns två hållplatslägen,
Marknadsplatsen i öst och Åldermansgatan i väst.
Planområdet ligger ca. 650m från Lund C.
Gång-, cykel- och motortrafik
Längs med Bryggaregatan finns separat gång- och cykelbana på båda
sidorna om körbanan. På den västra sidan är gång- och cykelbanan
väldigt smal och upplevs snarare som en gångbana.
På Åldermansgatan finns separata gångbanor på båda sidorna av
körbanan och cykling sker i blandtrafik. Måsvägen har separata gångoch cykelbanor på båda sidorna av körbanan varav den östra sidan har
en trädrad mellan gångbana och cykelbana. Samtliga gator saknar
skiljeremsa mellan körbana och cykelbana.
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Lunds kommun har i Sverigeförhandlingen avtalat att bygga separata
cykelbanor på båda sidorna om körbanan längs Åldermansgatan. Gatans
utrymme begränsas av befintlig fastighet i söder och träd i norr, det är
dock möjligt att ändra befintlig sektion så att cykelbanor får plats på
bekostnad av smalare körbana. Eftersom smalare körbana är en
förutsättning för att åstadkomma cykelbanor föreslås gatan byggas om
först när stadsbusslinjen kan flytta till Västra Esplanaden.
Parkeringsnorm och parkering
Parkeringsbehovet ska tillgodoses inom fastigheten eller genom
parkeringsköp. För bebyggelse med inriktning mot bostäder,
förskola/skola, verksamheter, handel osv ska Lunds parkeringsnorm
följas för såväl bil som cykelparkering. Åtgärder kan utföras för att sänka
parkeringsbehovet. I samband med bygglovsprövningen redovisar
byggherren om, och i så fall vilka, åtgärder som avses och en omräkning
av parkeringsbehovet görs.
Enligt Boverkets byggregler ska angöring för personer med nedsatt
rörelseförmåga ordnas inom 25 meter från en tillgänglig och användbar
entré till bostäder och verksamheter om behov uppstår.
Teknisk försörjning
Dagvatten
Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram Dagvattenplan
för Lunds kommun, antagen av kommunfullmäktige 2018‐03‐22.
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten.
I stort sett allt dagvatten i Lunds kommun rinner till Höje å och
Kävlingeån via dagvattenledningar, diken och små vattendrag.
Vattendragen, som fungerar som dagvattenrecipienter, har i
dagvattenplanen klassificerats efter hur stort flöde och vilka mängder av
närsalter och föroreningar recipienterna kan tåla/ta emot beroende på
deras speciella förutsättningar. Vattenmyndigheten har fattat beslut om
statusklassificering och miljökvalitetsnormer för alla vattenförekomster.
Planområdet ingår i huvudavrinningsområdet Höje å. Enligt
dagvattenplanen är Höje å känslig för ökad vattenföring och närsalter
samt mycket känslig för föroreningar. Enligt Vattenmyndighetens beslut
om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för ytvatten har Höje å
dålig ekologisk status med kravet att uppnå god ekologisk status 2027.
Den kemiska ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) är bedömd som
god.
Delavrinningsområdet som planområdet ligger inom består av
bostadsområden och verksamhetsområden, andelen hårdgjord yta
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bedöms som måttlig. Dagvattnet passerar Rinnebäcksravinen innan det
leds vidare till Höje å.
VA SYD och Lunds kommun genomför planering av en stor
dagvattendamm som ska fördröja och rena dagvatten från Västerbro med
flera områden, innan det når Rinnebäcksravinen och därefter Höje å. Den
nya dammen kommer att ha kapacitet att rena vattnet från Västerbro och
ytterligare några områden, vilket framgår av rapport Rinnebäcksdammen
föroreningar (2021‐02‐25) som VA SYD tagit fram.
Markens beskaffenhet
En geoteknisk undersökning har genomförts för Värmeväxlaren 3.
Utifrån framtagna geotekniska undersökningar framgår det att marken i
området inte föranleder någon särskild grundläggning inom området.
Planerade byggnader bedöms kunna grundläggas med kantförstyvad
platta på mark. Källare bedöms kunna anläggas inom hela området.
Grundläggning på befintlig fyllning rekommenderas inte. Vid djupare
schakter, till exempel vid byggnation av källare kan stödkonstruktioner
och grundvattensänkningar erfordras.
Tidigare utförda mätningar från 2017 visar på en grundvattenyta som
varierar mellan 3,48 och 3,72 m under befintlig markyta.
Vatten och spillvatten
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för VA. I anslutning till
planområdet finns ledningar för vatten, spill- och dagvatten.
I planområdets norra kant ligger en större dagvattenledning som
sträcker sig i öst-västlig riktning. I anslutning till planområdet, i
omgivande gator finns ledningar för vatten- spill- och dagvatten.
Det är kapacitetsbrist i dagvattenledningar inom Västerbro. VA-syd
planerar en kapacitetshöjning i dagvattensystemet i samband med
omvandling av Västerbro, detta berör dock inte planen för
Värmeväxlaren.
Övriga ledningar
I östra kanten, parallellt med Bryggaregatan, finns en huvudledning för
fjärrvärme och i parken ligger ett större ledningspaket med
högspänningsledningar. Högspänningsledningarna ligger även i
parkstråket parallellt med Bryggaregatan och del av ledningstråket
avviker i både Byggmästaregatan och Bjerredsparken i öster.
Teleledningar finns längs med Åldermansgatan och Bryggaregatan.
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Hälsa och säkerhet
Miljötillstånd och befintliga industriverksamheter
Befintliga verksamheter av industriell karaktär finns inom närliggande
kvarter Separatorn och Länsmannen. Verksamhet inom Länsmannen 1
innehar tillstånd för hantering av brandfarlig vara. För verksamheterna
på Separatorn och Värmeväxlaren finns idag ett miljötillstånd.
Miljötillståndet omfattar nivåer för buller.
Fastigheten Kugghjulet 1 och 5, som gränsar till planområdet i nordväst,
är idag planlagd för industriverksamhet. För fastigheterna pågår
planarbete i syfte att möjliggöra för främst bostäder med inslag av
centrumverksamhet. Detaljplanen har varit ute på samråd.
I övergripande riskutredning redovisas scenarion för en omvandling av
området, från ett verksamhetsområde till ett bostadsområde, med
bibehållna miljötillstånd samt utan avveckling av verksamheter som
medför störningar. (Briab, Fördjupad riskutredning- Östra delen av
Öresundsvägen 2020-04-20).

Karta som visar ett scenario miljötillståndet för Separatorn 1 och Värmeväxlaren 3 utgår
samt utan avveckling av verksamheter som medför störningar (Briab, Fördjupad
riskutredning- Östra delen av Öresundsvägen 2020-04-20).

Tetra Pak har tidigare bedrivit verksamhet på Separatorn 1 och
Värmeväxlaren 3, vilken var tillståndspliktig enligt Miljöbalken. Tetra
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Pak har till större del lämnat fastigheterna och andra verksamheter med
industriell karaktär har etablerats där. Tetra Paks tillstånd är inte
tidsbegränsat och ger bolaget rätt att återuppta bedriva tillståndspliktig
verksamhet på Separatorn 1 och Värmeväxlaren 3.
Nuvarande verksamheter på fastigheterna omfattas inte av AB Tetra
Paks tillstånd och kan fortsätta bedriva sin verksamhet även om
tillståndet återkallas. Fastigheten kan enligt detaljplanen användas för
industriändamål och de verksamheter som idag finns på fastigheten är
att beakta som småindustri av icke-störande karaktär. Ingen av
verksamheterna på Separatorn 1 är anmälningspliktiga eller
tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Det finns inte heller någon
verksamhet som har ett tillstånd till hantering av brandfarliga varor.
För att fördjupa riskanalysen och identifiera möjliga störningar och
skyddsavstånd för detaljplanen Värmeväxlaren 3 har fördjupad
riskutredning tagits fram (Briab, Detaljerad riskutredning- underlag till ny
detaljplan för Värmeväxlaren 3, 2020-12-15). I riskbedömningen
förutsätts att miljötillståndet återkallas. Störningar som kan påverka
föreslagen användning med bostäder redovisas nedan.
•
•
•

Industriell verksamhet på Separatorn 1
Läkemedelsindustri och livsmedelsindustri (Inpac Pharma) på
Länsmannen 1
Drivmedelstation (OK/Q8) på Förlaget 2

De identifierade störningarna vid utvecklingen är Värmeväxlaren 3 är:
•
•
•

Hantering av brandfarliga varor
Transport av farligt gods
Buller

På Bryggaregatan sker transporter av farligt gods (drivmedel). Avståndet
till den del av Bryggaregatan där drivmedelstransporter till OKQ8
framförs är tillräckligt för att det inte ska kräva begränsning i
markanvändningen. Om sådan hantering i framtiden blir aktuell på
kortare avstånd än 25 m krävs att verksamheten inför säkerhetsåtgärder
som möjliggör en hantering på aktuellt avstånd.
På Måsvägen nordväst om fastigheten sker cirka en leverans med tankbil
i veckan till Inpac Pharma på Länsmannen 1. Tankbilen innehåller
alkoholhaltig dryck (40 %) vilken klassas som brandfarlig vätska.
Påverkan på Värmeväxlaren 3 från transporterna av farligt gods
begränsas till en mindre del i fastighetens nordvästra del, där
transporterna svänger av från Måsvägen. De styckegodstransporter som
förekommer bedöms inte medföra sådan påverkan att det krävs särskild
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hänsyn eller begränsningar vid utvecklingen. Även om det låga antalet
transporter av farligt gods på Måsvägen medför en acceptabel risknivå
behöver det visas hänsyn till potentiella konsekvenser av en olycka.
Följande försiktighetsmått/åtgärder kan beaktas för att på enkla och
rimliga sätt hantera konsekvenserna:
•

•

•

Ytor för stadigvarande utomhusvistelse för barn (skolgård eller
förskola) eller vårdbehövande bör inte placeras i direkt
anslutning till Måsvägen vid infarten till Inpac.
Ytterväggar inom 15 m från Måsvägen vid infarten till Inpac bör
utföras i obrännbart material, alternativt uppfylla lägst
brandteknisk klass EI 30 (inkl. fönster). Fönster får vara
öppningsbara.
Vägåtgärder så som trottoarkanter placeras så att utsläpp inte
rinner in på Värmeväxlaren 3.

Risker/Farligt gods
Öresundsvägen och Måsvägen var tidigare rekommenderad färdväg för
farligt gods. Länsstyrelsen i Skåne län har 2020‐12‐22 beslutat om nya
lokala trafikföreskrifter i Lunds kommun i vilka Öresundsvägen och
Måsvägen har undantagits som transportled för farligt gods. Vissa
försiktighetsmått rekommenderas ändå i planeringen då ett marginellt
antal transporter av farligt gods förekommer så länge verksamheter och
drivmedelsförsäljning finns kvar i planområdets närhet, läs även under
avsnitt Miljötillstånd och befintliga industriverksamheter.

Karta visar transport av farligt gods i anslutning till Värmeväxlaren där Måsvägen och
Öresundsvägen har undantagits som transportled för farligt gods.

Verksamhetsbuller
Kvarteret Separatorn och Värmeväxlaren har miljötillstånd för befintlig
industriverksamhet. Av miljötillståndet framgår det att buller från
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anläggningen begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån vid närmaste
bostäder inte överskrider 50 dBA dagtid (kl 7-18), 45 dBA kvällstid (kl
18-22) samt sön- och helgdag och 40 dBA nattetid(kl 22- 7). Om hörbara
toner eller impulsljud förekommer ska den tillåtna ljudnivån sänkas med
5 dBA-enheter. Momentana ljud nattetid får uppgå till högst 55 dBA. I
dialog med fastighetsägaren som också företräder verksamhetsutövaren
förutsätts att miljötillståndet släcks ut för att planen ska vara möjlig att
genomföra.
Vad gäller övriga industriverksamheter utanför Separatorn och
Värmeväxlaren gäller riktlinjer för bostadsbyggande utsatt för buller från
industriverksamhet som återfinns i Boverkets rapport 2020:8. I
dokumentet beskrivs principer för bedömning i tre så kallade zoner. Zon
A innebär att bostäder kan accepteras utan vidare, zon B innebär att en
ljuddämpad sida måste anordnas och i zon C bedömer Boverket att
bostadsbebyggelse inte bör accepteras. Nedan återges riktvärden från
2020:8.

Tabellen visar högsta ekvivalenta ljudnivåer från industriell och annan verksamhet, uttryckt
som frifältsläge utomhus vid bostadsbyggnads fasad.

Trafikbuller
Lunds kommuns översiktliga bullerkartläggning från 2016 tyder på att
bullervärdena längs med Bryggaregatan överskrider riktvärdet
(ekvivalent ljudnivå vid fasad) för vägbuller vid bostäder om ca 5 dBA.
Luft
Miljökvalitetsnormerna, MKN, för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken,
MB, gäller för kvävedioxid, partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon,
bensen, kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren.
Enligt miljöförvaltningens uppgifter överskrids inte
miljökvalitetsnormerna inom Lunds kommun. Luftföroreningarna ligger
inom godtagbara nivåer inom planområdet.
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Markradon
Enligt översiktlig radonkartläggning är planområdet klassificeras som ett
normalriskområde.
Förorenad mark
Flertalet markmiljötekniska undersökningar har utförts inom och kring
Värmeväxlaren 3 under åren 2020–2021. Resultaten från utförda
undersökningar visar att inom delar av fastigheten finns föroreningar av
PAH och metaller i ytlig jord (ner till ca 1,5 m djup). Vidare finns en
begränsad frifasförorening av olja i den nordöstra delen av fastigheten
som härrör från ett äldre läckage från en oljeavskiljare.
I den östra delen av Värmeväxlaren 3, inom och norr om befintlig
byggnad, finns en förorening av klorerade kolväten med en känd källa
inifrån byggnaden. Föroreningen har dokumenterats genom omfattande
undersökningar av jord, grundvatten och porgas.
Utförda undersökningar inom fastigheten Separatorn 1, norr om
Värmeväxlaren 3, samt inom en sträcka av Måsvägen, nordväst om
aktuell fastighet, visar att det finns förhöjda halter av klorerade kolväten
i grundvatten. Källorna till dessa föroreningar är oklara varvid
kompletterande undersökningar i form av grundvattennivåmätningar
(för att klargöra strömningsmönster) och porgasscreening/
porgasprovtagning (för att spåra källorna) planeras. Vidare har det
påvisats en frifasförorening av olja i den sydvästra delen av Separatorn 1
och även här planeras kompletterande undersökningar för att klargöra
omfattningen. Syftet med undersökningarna är att säkerställa att det inte
finns föroreningar inom kringliggande fastigheter som riskerar att sprida
sig till Värmeväxlaren 3 efter eller under genomförandet av planen.
Kommunen äger också mark som ligger mellan Tetra Lavals fastigheter,
en yta mellan Värmeväxlaren och Separatorn, Väster 1:9, och som utretts
inom ramen för Värmeväxlaren 3. Inom denna fastighet förekommer
också föroreningar.
Dialog pågår fortsatt mellan exploatören och miljöförvaltningen vid
Lunds kommun och kommer att fortsätta göra det parallellt med
planarbetet. Exakta åtgärder för att sanera marken har inte beslutats
men börjats undersökas. Arbetet med analys och åtgärdsplan kommer
därför att fortlöpa parallellt med planprocessen.
För kommunens mark i Västerbro, som ligger utanför Tetra Lavals
fastigheter, har det också genomförts en översiktlig miljöteknisk
utredning, Översiktlig miljöteknisk mark-undersökning inom Västerbro,
Afry 2021-09-08 i syfte att klarlägga om det föreligger ett
efterbehandlingsbehov avseende mark- och grundvatten-föroreningar
för planerad markanvändning inom områden avsedda för allmän
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platsmark. Det installerades även grundvattenrör i åtta av
provtagningspunkterna.
Resultatet från den utförda undersökningen visar att förekomsten av de
föroreningar som kan förväntas i fyllnadsmassor i stadskärnan. Massor
innehållande föroreningshalter över MKM har blandat annat påträffats i
provpunkter 21AF28-28,2(Måsvägen) samt i provpunkt 21AF33(i
parken vid Åldermansgatan). I samtliga prover som påvisade halter över
MKM har föroreningar kunnat avgränsas till det övre skiktet på en
mäktighet om cirka 0,2–0,6 meter under markytan (m u my). Dessa
föroreningar har påvisats med en tydlig rumslig fördelning i plan och
profil. Däremot visar analysresultaten inga föroreningsindikationer i det
naturliga jordlagret.
PAH-H påträffades i halter överskridande Avfall Sveriges haltgränser för
farligt avfall i en provpunkt 21AF31,2.
Det har påvisats förhöjda halter av PAH och klorerade alifater i
grundvatten vid två provpunkter inom undersökningsområdet.

Provtagningspunkter för kommunens mark inom planområdet för Värmeväxlaren.
Kommunen äger även en markremsa, Väster 1:9, mellan Värmeväxlaren 3 och Separatorn 1
som utretts inom ramen för Värmeväxlaren 3.

Bedömning görs, för kommunens mark som ligger utan för Tetra Lavals
fastigheter, att det inte föreligger oacceptabla risker för människors
hälsa och miljö vid nuvarande eller framtida markanvändning (MKMområde). Därmed bedöms ytterligare markundersökningar inom
kommunens anläggningsområden inom planområdet Västerbro som ej
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motiverade. Resultaten från utförd miljöteknisk markundersökning kan
ligga till grund för fortsatt hantering av schaktmassor under de
planerade entreprenadarbeten.
Översvämning och skyfall
Lunds kommun har tillsammans med VA Syd tagit fram
Översvämningsplan för Lunds kommun. Enligt Lunds kommuns
översvämningsplan ska hänsyn tas till den översiktliga
skyfallskarteringen vilket innebär att rinnvägar ska beaktas och ytor för
hantering av dagvatten pekas ut. Byggnader ska inte placeras så att de
stör rinnvägar. Placering som stör rinnvägar ska endast tillåtas om ny
rinnväg kan skapas som leder skyfallsvattnet förbi byggnaderna på ett
säkert sätt.
Höjdsättning av byggnader ska möjliggöra och säkra att vatten rinner och
samlas där det gör så liten skada som möjligt. Där det är möjligt kan
hantering av vatten ske på allmän plats samt rinnvägar skapas på gator.
Av fördjupning av översiktsplanen framgår det att det föreligger
översvämningsrisk inom Värmeväxlaren och att utbyggnad bara är
möjlig efter åtgärder eller anpassning.
Kommunens skyfallskartering visar att det står vatten i parken vid
Åldermansgatan och i Åldermansgatan. I samband med exploatering av
Värmeväxlaren får avrinningen från planområdet inte öka. Det står
också vatten på större ytor inom Separatorn norr om Värmeväxlaren.
Vattnet inom Separatorn hindras från att rinna söderut av den större
verkstadshallen som finns på Värmeväxlaren idag. Vattnet samlas i en
lågpunkt på befintlig parkering inom Separatorn. Avrinning från
Separatorn påverkas av höjdsättningen av Västra Esplanaden.
Av rapport Åtgärdsplan Västra stråket framgår det att det går ett
skyfallsstråk rakt genom Västerbro längs med Västra Esplanaden, i norra
delen av Värmeväxlaren. Det går även ett skyfallsstråk från
Sockerbruksområdet via Järngatan- Byggmästaregatan- Åldermansgatan
och vidare åt sydväst. Förslag till åtgärder från Bjerredsparken till
Värmeväxlaren har utretts vidare (PM Förstudie Höjdsättning Västra
stråket (B1), Afry 2021- 11-08,). Föreslagna åtgärder fram till
Åldermansgatan och parken i Åldermansgatan har visats sig inte ge en
märkbar effekt nedströms därför hanteras inte detta stråk vidare i
planarbetet. Däremot behålls parken för att även fortsättningsvis kunna
ta hand om skyfallsvatten.
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Kartering visar maxdjup vid ett 100 års regn med klimatfaktor 1,3.

Kartering visar skyfallsflöden vid ett 100-års regn med klimatfaktor 1,3.

Räddning
Planområdet ligger inom normal insatstid vid utryckning.
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Skyddsrum
Inom planområdet finns idag ett skyddsrum. Ett befintligt skyddsrum
ska antingen kunna bevaras, avvecklas eller ersättas i geografisk närhet,
gärna inom samma fastighet som det skyddsrum det ersätter. Ansökan
om tillstånd att avveckla befintliga skyddsrum skickas av
fastighetsägaren in till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
MSB.

Undersökning om planen kan medföra en betydande
miljöpåverkan
Stadsbyggnadskontoret bedömer med vägledning av miljöbedömningsförordningen (2017:966) att planförslaget inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 5–8 §§
miljöbalken, MB. Det innebär att miljöeffekterna inte redovisas i en
strategisk miljöbedömning enligt 6 kap MB utan integreras i
planbeskrivningen. I bedömningen av planförslagets miljöpåverkan har
följande omständigheter vägts in i bedömningen:
•

•

•

•

•

Marken inom planområdet redan idag är i anspråkstagen och att
området ligger central i Lund med närhet till goda
kommunikationer.
En omvandling av industrimark till bostadskvarter innebär att
förorenad mark tas omhand, en större andel grönytefaktor
jämfört med dagsläget och ger möjlighet till ett nytt
kollektivtrafikstråk och bättre förutsättningar för fotgängare och
cyklister att ta sig genom området.
Förutsatt att miljötillståndet för Separatorn 1 och Värmeväxlaren
3 återkallas bedöms riktvärden för zon A industri- och
verksamhetsbuller uppfyllas vid samtliga föreslagna byggnader.
Därutöver bör utformningen av kvarterets nordvästra del
studeras i detalj för att anpassas till förekomsten av transport av
farligt gods till Inpac Pharma (Länsmannen 1).
Förslaget bedöms ha möjligheten att hantera
översvämningsproblematik och åtgärder för att förbättra
hanteringen av dagvatten. Vid förtätning i centrala Lund är det
oundvikligt med bullerpåverkan på ny bebyggelse och hänsyn
behöver tas till detta för fastigheter som ligger intill
huvudgatorna.

Länsstyrelsen, de kommuner och andra myndigheter som på grund av
sitt särskilda miljöansvar som kan antas bli berörda av planen ska yttra
sig särskilt om denna bedömning.
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Övergripande karaktär och disposition

Situationsplan, Fojab arkitekter 2021-11-23.

Kvarteret Värmeväxlaren föreslås förändras från dagens industriområde
med storskalig verkstadshall till en del av det planerade
utvecklingsområdet Västerbro i centrala Lund.
Kvartersstrukturen föreslås utgöras av tre kvarter samt en fristående
byggnad på torget i porten till Västerbro. Två av kvarteren utgörs av
flerbostadshus med inslag av centrumverksamhet i bottenvåningen. Det
tredje kvarteret föreslås få ett blandat innehåll med kontor och bostäder
som omger en kärna av ett mobilitetshus.
Planområdet omfattar även porten till Västerbro vid vilken flera stråk
landar runt en fristående byggnad, en signaturbyggnad, som föreslås få
ett innehåll och en användning som har en mer utåtriktad verksamhet än
övriga kvarter i Värmeväxlaren. I anslutning till denna byggnad föreslås
ett mindre torg.
Norr om föreslagna kvarter möjliggörs anläggandet av Västra
Esplanaden, Västerbros viktiga huvudstråk och kommunikationsled, i
öst-västlig riktning. I esplanaden föreslås ett mittförlagt
kollektivtrafikstråk med ett nytt hållplatsläge, nya gångbanor och
cykelfartsgata på ömse sidor. Träd placeras växelvis i norr och söder.
Västra Esplanaden startar/avslutas i ny platsbildning i form av ett torg.
Torget ligger i brytpunkten av Bjerredsparken och Västra Esplanaden
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och föreslås koppla ihop dessa stråk. Torget blir en uppsamlande plats
för rörelse till och från Västerbro samt rörelse till och från den
kollektivtrafikhållplats som är planerad till östra delen av esplanaden.
Del av torget föreslås få en tydlig grön karaktär som en förlängning av
Bjerredsparken.
Söder om förslagna kvarter ligger befintlig park längs med
Åldermansgatan.
Totalt möjliggör planförslaget för cirka 49 700 kvm BTA bostäder, cirka
2080 kvm centrumverksamhet och handel, cirka 1380 kvm
kulturverksamhet, cirka 9180 kvm kontor samt ett mobilitetshus om
8400 kvm och cirka 6750 kvm park.
Sammanfattning av förslagets åtgärder:
• Kvartersmark för bostäder, kulturändamål, handel-,
kontor-, parkerings- och centrumverksamhet.
• Kvartersmark för två transformatorstationer med
användning E
• Allmän platsmark; park
• Allmän platsmark; gata
• Allmän platsmark; torg

Karaktär
Den bebyggelse som föreslås bygger på Västerbroprogrammets
värdeord; bebyggelsen ska signalera det genuina, uttrycksfulla,
hantverksmässiga, upplevelserika och entusiastiska Västerbro. Detta
görs både genom byggnadernas volymer, material, detaljering och
innehåll. Två av kvarteren, det östra och västra, står för en brokig miljö,
karaktäriserad av variationer i höjd och taklandskap, starka gavelmotiv
och förskjutningar i fasadliv. Även fasadmaterial avses variera i dessa två
kvarter.
Det mellersta kvarteret har tagit inspiration av den massiva industrihall
som ligger på platsen idag. Föreslagen byggnad är större i sin utbredning
i form av ett storgårdskvarter och avses ha ett lugnare uttryck och
striktare form än de två intilliggande kvarteren. Denna kontrastverkan
blir ett sätt att förstärka brokigheten i området.
Den fristående byggnad som föreslås ligga utmed Bryggaregatan, direkt
öster om föreslaget torg, är i sin utbredning anpassad till de stråk och
noder som finns i närheten. Den blir en del av entrén till Västerbro och
får därmed en särskilt betydande roll i området. Gestaltningen av denna
byggnad är av vikt och kommer att studeras vidare i fortsatt planarbete.
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Bebyggelsen utmed esplanaden ska skapa en flikighet i gaturummet.
Detta ger variation i stadsmiljön och främjar ett aktivt gatuliv,
exempelvis genom att verksamheter använder gatan för uteserveringar
eller genom att människor uppehåller sig på de små platsbildningar som
skapas av flikigheten. På så sätt stärks också kopplingen mellan offentlig
plats och byggnaderna. Den östra lokalgatan avses fungera som en länk
mellan parken och torget och är tänkt att få en relativt offentlig karaktär.
Den är också en del av den större grönstruktur som binder samman
parken, esplanaden och Bjerredsparken och kommer att förses med
trädplanteringar och annan växtlighet. Den västra lokalgatan ges en mer
intim karaktär, bland annat genom att förgårdsmarken möjliggör
uteplatser till de bostäder som kantar gatan och att körbanan för biltrafik
blir smalare än på östra lokalgatan. Också den här gatan avses gestaltas
med gröna inslag.

Volymstudie åt söder över föreslagna kvarter, Fojab arkitekter 2021-11-06.

Inom planområdet föreslås två nya bostadskvarter med
centrumverksamhet i bottenvåningen och ett blandkvarter innehållande
bostäder längs med esplanaden. Beräknat antal nya bostäder är ca 500
stycken.

Markanvändning, bebyggelse och stadsbild
Västra kvarteret
Det västra bostadskvarteret föreslås placeras längs med Måsvägen. Detta
kvarter ansluter till större allmänna rum i norr och väster, Västra
Esplanaden och Måsvägen. I öster och söder ansluter kvarteret till mer
småskaliga rum. Skalan i kvarteret speglar och samspelar också med
detta sammanhang genom att skalan föreslås vara lägre mot parken och
vistelsegatan i öster och något högre mot Måsvägen och Västra
Esplanaden. I väster förhåller sig kvarteret till befintliga träd genom att
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bebyggelsen är tillbakadragen från trädkronornas utbredning. Detta
skapar också förutsättningar för bredare förgårdsmark.
Mot norr, mot Västra Esplanaden, föreslås också lägen för lokaler och
bredden på förgårdsmarken varierar genom viss förskjutning av fasadliv
för att skapa dynamik och bryta upp huvudstråket Västra Esplanaden.
Lokallägen mot Västra Esplanaden säkerställs genom
användningsbestämmelsen H, C1 och C.
H - Handel och eller restaurang/café om minst 100 kvm lokalyta ska
finnas i bottenvåning.
C1- Centrum om minst 50 kvm lokalyta ska finnas i bottenvåning
C- Centrum får finnas i bottenvåning.
Begreppet handel används i den del av planområdet där det är extra
viktigt att innehållet blir publikt, utåtriktat och bidrar till sin omgivning.
Handel medger inte kontor, vilket centrumverksamhet gör.
På gården möjliggörs för mindre och lägre bostadsvolymer om 4
våningar som ansluter till bebyggelsevolymerna som omger kvarteret.
Placeringen av gårdsvolymerna styrs inte utan regleras istället utifrån att
en viss andel av gården får bebyggas, e2- Högst 15 % av egenskapsytan
får bebyggas, Därutöver får komplementbyggnad uppföras om max 100
kvm.
Skalan i kvarteret regleras med högsta tillåtna byggnadshöjd, h2, h3, h4,
för delar som föreslås utföras med sadeltak och få takkupor och
frontespiser i olika utformning och utbredning. Högsta tillåtna totalhöjd,
h1 och h5, föreslås i de delar där platta tak föreslås och där det är extra
viktigt att reglera att byggnadernas exakta höjd som i mötet med parken i

h2

h1

h5

h4

h5
h3

h5

Förslag på olika reglering av
byggnadshöjden för de
föreslagna
byggnadsvolymerna inom
kvarteret.
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söder. Föreslagna höjder medger en skala inom kvarteret som motsvarar
4–6 våningar med inslag av indragna översta våningsplan och möjlighet
att inreda vind för att möta skalan i omgivningen.
I kvarteret föreslås portiker, en i väster respektive öster, med
möjligheten för boende att röra sig genom kvarteret mellan Måsvägen
och parken. Portikerna säkerställs med planbestämmelsen portik.
I den sydöstra delen föreslås taket på den lägre volymen utgöra en
gemensam takterrass. Terrassen ligger vänd mot parken i söder och ger
möjlighet för samtliga boende i kvarteret att ta del av detta läge.
Gemensam takterrass regleras med planbestämmelse v1. Initialt kommer
detta bostadskvarter att möta befintliga verksamheter väster om
Måsvägen men för att senare tillsammans med framtida planering av
kvarter väster om Måsvägen skapa stadga för Måsvägen.

Vy från korsningen Måsvägen- Västra Esplanaden i riktning mot öster, Stadstudio.

Storgårdskvarter
Det mellersta kvarteret föreslås också utgöra bostadskvarter om fem
våningar med en sjätte indragen övre våning. Detta kvarter har en längre
räckvidd mot Västra Esplanaden och parken där storleken på kvarteret
anspelar på industriarvets större verkstadshallar och bygger vidare på
den stora hall som idag finns på fastigheten och stärker kopplingen till
områdets industrihistoria.
Kvarteret föreslås utgöra ett så kallat storgårdskvarter, vilket innebär att
det består av bebyggelse kring en större gårdsyta. Planförslaget
möjliggör även en något lägre byggnadskropp i tvärgående riktning inom
kvarteret. Placeringen av den lägre byggnadskroppen regleras med ett etal (e1) som innebär att dess placering inte styrs men att
byggnadskroppen endast får uppta en del av gårdens yta. Bestämmelsen
syftar till att kunna dela upp gården i två delar.
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Med anledning av kvarterets utbredning mot esplanaden och parken och
för att skapa en variation i området som helhet är det mellersta kvarteret
lägre än det östra och västra. För att skapa viss dynamik i bottenvåning
mot Västra Esplanaden föreslås lokaler för centrum- och handelsverksamhet i det nordöstra samt nordvästra hörnet av kvarteret och med
ytterligare ett lokalläge på sträckan är emellan. Användningsbestämmelserna C1 och H säkerställer att lokal/lokaler i viss storlek ska
finnas inom användningsområdet och C att lokal får finnas. Begreppet
handel används i den del av planområdet där det är extra viktigt att
innehållet blir publikt, utåtriktat och bidrar till sin omgivning. Handel
medger inte kontor, vilket centrumverksamhet gör.
I det sydöstra hörnet, i anslutning till parken, och på en sträcka längs
Västra Esplanaden ställs också krav på lokal men med större flexibilitet
över tid, en gemensamhetslokal som när tiden är redo kan omvandlas till
en lokal för centrumverksamhet, C2.
H - Handel och eller restaurang/café om minst 100 kvm lokalyta ska
finnas i bottenvåning.
C1- Centrum om minst 50 kvm lokalyta ska finnas i bottenvåning
C2 –Lokal för centrumverksamhet och eller bostadskomplement i form av
en gemensamhetslokal om minst 50 kvm lokalyta ska finnas i
bottenvåning.
C- Centrum får finnas i bottenvåning.
Ytterligare dynamik skapas genom förslag om större portiker mellan
gatan, Västra Esplanaden, parken och gården. Portik säkerställs genom
planbestämmelsen port – Minst en portik per kvarterets längd ska finnas
med en fri höjd om minst 5 meter. Genom dessa kan förbipasserande
skymta kvarterets inre. I söder vänder sig kvarteret mot befintlig park.
Detta ger ett fördelaktigt läge för balkonger och uteplatser med solläge
och ger god kontakt med grönska.
För samtliga bostadskvarter föreslås genomgående entréer mellan gata
och gård vilket säkerställs genom bestämmelse f3- Entréer till trapphus
ska finnas både mot gata och mot gård.
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Vy storgårdskvarteret i anslutning till befintlig park vid Åldermansgatan, Fojab arkitekter.

Skalan i kvarteret regleras med högsta tillåtna totalhöjd, h1 och f1, vilket
medger en skala inom kvarteret om fem våningar med en sjätte våning
som är indragen om minst 1,5 m från omgivande gator.
Mobilitetshus med kontor och bostäder
Det östra kvarteret utgörs av ett kvarter med blandade funktioner.
Kärnan i kvarteret förslås utgöra ett mobilitetshus som omges av
kontorsverksamhet mot norr och öster och bostäder mot väster och
söder. Detta regleras med användningsbestämmelserna K - Kontor, B Bostäder samt P- Parkering. Längs den östra vistelsegatan föreslås också
en inhyst nätstation som regleras med användning E- Elnätstation.
Nätstationen får dock inte lokaliseras i hörnet ut mot föreslaget torg då
det är viktigt att möta torget med funktioner som befolkar platsen.
Skalan i kvarteret möter upp kvarterets kärna, det vill säga
mobilitetsfunktionen, som föreslås i 5 våningar ovan mark samt 2
våningar under mark, totalt 7 våningar.

Sektion för mobilitetskvarter med en kärna av mobilitetsfunktion som omges av kontor och
bostadsfunktioner.
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I bottenvåning ut mot torget och i hörnet mot
Bryggaregatan/Bjerredsparken föreslås lokaler för centrum- och
handelsverksamhet då kvarteret vänder sig mot förslaget torg men också
ligger i ett sammanhang där flera allmänna stråk möts. Även i det
sydvästra hörnet av kvarteret i anslutning till parken ställs krav på att
det ska finnas en lokal då den östra lokalgatan avses fungera som en länk
mellan parken och torget och är tänkt att få en relativt offentlig karaktär.
Innehållet i bottenvåningarna regleras med bestämmelserna H, C1 samt
C. I förslaget är fördgårdsmark mot parken 2 m bred för att möjliggöra
för cykelparkering. Mötet mellan förgårdsmark och parkmark i öster och
söder ska studeras vidare i nästa skede.
Skalan i kvarteret regleras med högsta tillåtna byggnadshöjd, för delar
som förslås utföras med sadeltak, h2, och högsta tillåtna totalhöjd, h1 och
h5, i de delar där platta tak föreslås. Föreslagna höjder medger en skala
inom kvarteret som motsvarar 5–7 våningar för bostäder och 6 våningar
för kontor, med inslag av indragna översta våningsplan, för att möta
skalan i omgivningen.
Signaturbyggnad i porten
Förslag om en fristående byggnad som ligger utmed Bryggaregatan,
direkt öster om föreslaget torg, är i sin utbredning anpassad till de stråk
och noder som finns i närheten. Den blir en del av entrén till Västerbro
och får därmed en särskilt betydande roll i området.
Då föreslagen byggnad i porten ligger i ett sammanhang där många stråk
knyts ihop föreslås byggnaden få ett innehåll som främst är utåtriktat och
publikt. Föreslagen användning är därför centrum-, kulturverksamhet,
C3RK–Centrum- och kultur- och kontorsverksamhet. För att stärka de
rumsliga sambanden och knyta ihop porten föreslås byggnaden uppföras
i en högsta totalhöjd som motsvarar högst fem våningar. Förslaget visar
inte slutlig utformning av denna byggnadsvolym. Byggnadsvolymen ska
bearbetas vidare vad gäller form, skala och gestaltning kopplat till
byggnadens innehåll och användning inför granskningsskedet.
Skalan för byggnaden regleras med en högsta tillåtna totalhöjd, h1, där
det inte är tillåtet med extra utstickande volymer utifrån sin placering
där många publika stråk möts. Eventuella teknikutrymmen behöver
därför integreras i byggnadens gestaltning.
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Vy av mobilitetskvarter samt signaturbyggnad i porten i fonden av Bjerredsparken, Fojab
arkitekter. Byggnadsvolymen i porten ska bearbetas vidare vad gäller form, skala och
gestaltning inför granskingskedet.

Hänsyn till kulturmiljö
Verkstadshallen och dess norra fasad ligger i ett sammanhang i den nya
strukturen där förslag om nytt kollektivtrafikstråk kommer i konflikt
med verkstadshallen. Utredning kring föroreningssituationen i området
visar också på att marken under byggnaden är förorenade och sanering
behöver ske. Förslaget är därför att befintliga verkstadshall rivs och
ersätts av ny bebyggelse. I förslaget anspelar storgårdskvarteret på
verkstadshallens volym och i gestaltningen av storgårdskvarteret är
planen att kvarteret ska utföras i rött tegel. Den gamla sträckningen av
Bjerredsbanan plockas upp genom förslag om huvudstråket Västra
Esplanaden som sträcker sig i öst-västlig riktning genom planområdet.

Grönstruktur och offentliga rum
I förslaget har hänsyn tagits till biotopskyddet genom att befintliga
trädalléer längs med Bryggaregatan, Åldermansgatan och Måsvägen
bevaras till stora delar i sin helhet. I de lägen där nya in- och utfarter,
väganslutningar föreslås behöver träd tas bort.
Mellan föreslagna kvarter och Åldermansgatan föreslås större delen av
befintlig park sparas och utvecklas. Det östra kvarteret föreslås placeras
så att parken smalnas av i mötet med Bryggaregatan vilket ramar in den
långsmala parken åt öster. Parken i planförslaget omfattar ca 6750 kvm
och regleras som PARK.
Torg och platser
I anslutning till Västra Esplanaden och porten till Västerbro föreslås ett
torg om ca 3000 kvm och regleras på plankartan med användningen
TORG.
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I porten till Västerbro ska många av de stråk och platser som beskrivs i
Västerbroprogrammet; parken i söder, esplanaden i norr, den gröna
kopplingen till Bjerredsparken, de båda lokalgatorna knytas ihop vilket
föreslås genom ett nytt torg och en fristående byggnad. Torget och
byggnaden i porten föreslås som uppsamlande platser för rörelse utmed
dessa stråk samt rörelse till och från den kollektivtrafikhållplats som är
planerad till östra delen av esplanaden.
Initialt fungerar torget som ett mindre torg i Västerbro men som vid
planläggning av Separatorn, kommer att utgöra ett större allmänt torg i
stadsdelen.
För att torget, både inom Värmeväxlaren och Separatorn, ska upplevas
som en helhet är det viktigt hur denna helhet utformas. En utmaning
ligger i förslag om ett korsande kollektivtrafikstråk.
Viktiga aspekter att ha med sig vad gäller torgets utformning är att:
•

•

Bjerredsparken tar klivet över till Västerbro. På grund av
att det ligger och kommer att gå flera stråk för
huvudledningar genom denna plats begränsas
möjligheterna för att sätta träd. De träd som faktiskt är
möjliga att sätta på platsen/torget har därför en viktig roll i
känslan av att Bjerredsparken kliver över.
På torget kommer det att finnas korsande rörelser vilket
innebär att det i vissa delar behöver finnas en tydlighet i
hur gång- och cykeltrafiken ska fungera. Exempel på detta
är att hitta ett angreppssätt för hur gång- och cykelstråket
från Bjerredsparken över Bryggaregatan och vidare längs
Västra Esplanaden ska gestaltas samtidigt som det behöver
finnas en tydlighet i hur man som fotgängare och cyklist
rör sig i nord-sydlig riktning, korsande stråket från
Bjerredsparken och Västra Esplanaden.

Friytor, lek och rekreation
Inom respektive kvarter skapas gröna innergårdar för lek och rekreation.
I det östra kvarteret kommer gården att ligga fem våningar upp på grund
av föreslagen parkeringsanläggning inom kvarteret. Samtliga gårdar
föreslås därför utföras med planterbart bjälklag (n1). På gårdarna finns
det möjlighet till grönska och ytor för lek och rekreation. Park söder om
föreslagna kvarter kommer också ge möjligheter till rekreation i
närområdet.

Trafik och gator
Omvandlingen av Västerbro utgår från de befintliga huvudgatorna
Öresundsvägen, Bryggaregatan och Fjelievägen samt lokalgatorna
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Bondevägen, Måsvägen och Åldermansgatan. Gatuhierarkin bibehålls
men gatornas utformning föreslås förändras för ökad tillgänglighet för
gående och cyklister. Även korsningspunkter föreslås få ny utformning
för att skapa trafiksäkra korsningar med bibehållen god framkomlighet.
Det föreslås även nya gång- och cykelpassager över Öresundsvägen och
Bryggaregatan för att öka tillgängligheten och säkerheten för de
oskyddade trafikanterna.
De nya gator som planeras i Västerbro är interna vistelsegator i
kvarteren samt cykelgator längs Västra Esplanaden. Dessa gator behövs
för att nå viktiga målpunkter som mobilitetshus och källargarage samt
för att uppfylla tillgänglighetskrav, leveranser, räddning och
sophantering.
Västerbro planeras med ett färdmedelsmål för trafiken, enligt
Mobilitetsstrategi för Västerbro, som innebär 85% hållbara resor - gång,
cykel och kollektivtrafik.
Utifrån föreslagen exploatering bedöms Värmeväxlaren generera 1600
fordon per dygn som fördelar sig på de olika gatorna i Västerbro.

Förslag på trafikföring för bil- och kollektivtrafik inom Värmeväxlaren.

Gatunät, angöring och in-/utfarter
Västra Esplanaden
Västra Esplanadens kollektivtrafikstråk och cykelgator utgör ett viktigt
nav i framtidens trafiksystem i Västerbro. Västra Esplanaden börjar
redan i Bjerredsparken öster om Bryggaregatan och ligger i
planområdets norra del och föreslås mynna ut i den nuvarande
Fjelierondellen. Förslaget är att gående och cyklister har möjlighet att
röra sig längs med hela Esplanaden, medan motorfordon endast kan köra
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på de delar som är cykelgata. I övrigt hänvisas motorfordonstrafiken till
det övergripande vägnätet och de föreslagna vistelsegatorna.
Västra Esplanaden består av mittförlagd körbana för kollektivtrafik som
kantas av trädplantering, gång- och cykelbanor. Cykelbanorna övergår på
vissa sträckor till cykelgator för att ge tillgänglighet för motorfordon, t.ex.
varutransporter, räddningstjänstens fordon, flyttbilar samt möjliggöra
angöring ur tillgänglighetsperspektiv.
Söder om kollektivtrafikstråket föreslås cykelbanan om 3 m bred och
gångbanan om 2 m. Där cykelbanan övergår till cykelgata föreslås
bredden öka till 5 m genom att 1 m smågatsten tillförs på båda sidorna
om cykelbanan medan gångbanans bredd om 2 m behålls även på dessa
delar av Västra esplanaden. Sektionen för Västra Esplanaden varierar på
sträckan om 26–28 m, därutöver tillkommer förgårdsmark som också
varierar.

Exempel på när cykelbanor övergår till cykelgata.

Som gående och cyklist kan man röra sig längs med hela Esplanaden,
medan motorfordon kan köra på de delar som är cykelgata och hänvisas i
övrigt till det övergripande vägnätet och de interna vistelsegatorna.

Sektion för Västra Esplanaden.
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Bryggaregatan
Bryggaregatan är en viktig huvudgata i Lunds huvudgatunät. Befintlig
sektion föreslås göras om så att mer yta skapas för gång- och cykelbanor
samt att skiljeremsa mellan körbana och cykelbana tillkommer. Gatan
utgör en viktig nord-sydlig länk mellan Norra ringen och Ringvägen
tillsammans med Kaprifolievägen och Fasanvägen. Stora delar av
bilresorna till Lunds centrum och Lunds Central går via Bryggaregatan.

Sektion för Bryggaregatan.

För att säkerställa en attraktiv och säker passage för oskyddade
trafikanter från Bjerredsparken över Bryggaregatan föreslås en upphöjd
torgyta i Bryggaregatan som knyter ihop gång- och cykelvägen i
Bjerredsparken med Västra Esplanaden. Denna upphöjda yta sträcker sig
fram till planområdets nordöstra hörn där det planeras en
cirkulationsplats för att hantera såväl de framtida trafikmängderna som
den planerade kollektivtrafiken som ska ansluta till Västra esplanaden
från Kung Oskars väg.
I planområdets sydöstra hörn möter Bryggaregatan både
Åldermansgatan och Byggmästaregatan i en fyrvägskorsning. Denna
korsning behöver utformas på ett trafiksäkert sätt för att attrahera de
cyklister som cyklar på Åldermansgatan och Byggmästaregatan, därför
föreslås även här en upphöjd yta som verkar hastighetsdämpande för
motortrafiken.
Måsvägen
Måsvägen förslås få en ny sektion. Det allmänna utrymmet längs med
Måsvägen föreslås bli bredare än dagens utformning för att skapa mer
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utrymme till gående och cyklister samt tillföra en skiljeremsa mellan
körbana och cykelbana. På den västra sidan av körbanan föreslås
skiljeremsan bli 3 m och därmed ge plats åt träd. Förslag på ny
bebyggelse förhåller sig till förslag till ny sektion genom reglering av
utbredning av kvartersmark för det västra kvarteret åt väster. I övrigt
ingår inte Måsvägen i planområdet.

Sektion för Måsvägen. Gräns för planområdet går i gränsen mellan förgårdsmark och
gångbana till höger i bild.

Vistelsegator
Genom planområdet planeras två Vistelsegator, den ena med infart från
Måsvägen och den andra med infart från Åldermansgatan. De båda
vistelsegatorna övergår och möts i cykelgatan som utgör en del av Västra
Esplanaden. Idén med Vistelsegatorna är att de ska innehålla få
motorfordon och utformas på ett sätt som både attraherar och
prioriterar gående och cyklister och ger möjlighet till vistelse genom
bredare förgårdsmark. I förslaget för utformning och utbredning av
vistelsegatorna har hänsyn tagits till att räddningstjänstens fordon
kommer fram. Sveprörelsen från räddningstjänstens stegbil påverkar hur
den allmänna platsen kan möbleras vilket inte regleras i planen.
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Sektion för västra vistelsegatan.

Sektion för östra vistelsegatan.

Gata söder om storgårdkvarteret
Norr om parken föreslås en ny gata som förbinder de båda
vistelsegatorna längs med norra kanten av parken. Gatan föreslås vara
nedtonad i sin karaktär, och gestaltas som en bredare gångbana för att
uppfattas som en del av parken och för att inte bjuda in till någon
genomfartstrafik. Gatan möjliggör samtidigt för uppfyllande av
tillgänglighetskraven för angöring och soptömning för
storgårdskvarteret.
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Sektion Åldermansgatan, parken och gata söder om storgårdskvarteret.

Kollektivtrafik
I samband med att Skånetrafiken lägger om sin linjedragning i december
2022 föreslås planområdet trafikeras av stadsbusslinje 2 (Nova‐Mobilia‐
Kobjer‐Lund C‐Trollebergsvägen‐Värpinge). Innan Västra Esplanaden
byggs kommer busslinjen trafikera Åldermansgatan med befintliga
hållplatslägen. På sikt ska busslinjen flytta till Västra Esplanaden och får
därmed hållplats i planområdets nordöstra del samt på Måsvägen norr
om planområdet. På sikt planeras högkvalitativ kollektivtrafik längs med
hela Västra Esplanaden. I förslaget tas höjd för framkomligheten för
kollektivtrafiken i förslag på nya sektioner för Måsvägen, Västra
Esplanaden och Åldermansgatan.
Gång- och cykeltrafik
Gång‐ och cykeltrafik föreslås ske i separata gång‐ och cykelbanor längs
Bryggaregatan, Åldermansgatan och Måsvägen. Det föreslås upphöjda
ytor där det är viktigt att leda gående och cyklister rätt.
Längs Västra Esplanaden föreslås gångbanor samt cykelbanor som på
vissa sträckor övergår till cykelgator där motorfordon kommer att få
köra på cyklisternas villkor. I den västra vistelsegatan sker gång och
cykel i blandtrafik och i den östra föreslås separat gångbana.
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Förslag på gång- och cykelvägnät i Värmeväxlaren.

Angöring, parkering och parkeringsnorm
Bilparkering föreslås i en gemensam parkeringsanläggning, ett
mobilitetshus, i planområdets östra del samt i underjordiska
källargarage under respektive kvarter. Cykelparkering löses på
förgårdsmark, kvarterens gårdar och i källargarage, alternativt i separata
cykelrum i husens bottenvåningar. Det föreslås även ett fåtal
bilparkeringsplatser i markplan på både allmän plats och kvartersmark
för att klara tillgänglighetskraven till de planerade lokalerna i husens
bottenvåningar.
Behovet av parkering för föreslagen exploatering uppgår till ca 390-460
st p-platser. I föreslagna underjordiska p-anläggningar ryms ca 180 st pplatser, ca 130 st under storgårdskvarteret och ca 50 st under det västra
kvarteret. I mobilitetshuset ryms ca 400 st p-platser. Behov av antal
cykelparkeringar uppgår till ca 1600 st.
Via vistelsegatorna uppfylls tillgänglighetskraven för angöring och
parkering till bostäder och verksamheter i planområdet. Vistelsegatan
och cykelgatan fungerar för angöring till intilliggande fastigheter. Gatan
söder om storgårdskvarteret fungerar som angöringsgata för den södra
delen av kvarteret.
Tillgänglig parkering löses på kvartersmark i garage alternativt på gårdar
eller förgårdsmarken. Det föreslås två allmänna parkeringsplatser väster
om torget som även kan fungera som lastzon vissa timmar på dygnet.
Från dessa parkeringsplatser nås flera entréer inom 25 m. Det östra
kvarteret innehåller ett mobilitetshus med ca.400 parkeringsplatser.
Inifrån parkeringsdelen föreslås entréer till de verksamheter som
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omgärdar mobilitetshuset, detta för att uppfylla tillgänglighetskrav för
parkering och angöring. För portbyggnaden finns två möjliga alternativ
för att uppfylla tillgänglighetskrav och det är via den allmänna
parkeringen på torget eller parkering i mobilitetshuset.

För att uppfylla tillgänglighetskrav för parkering och angöring inom området förslås
parkering vid röda prickar. Röd prick = HKP till lokaler Blå prick = Angöring bostäder/kontor.

Tillgänglighetskrav för parkering och angöring för det östra kvarteret uppfylls dels via
mobilitetshuset (för kontoren) samt via Åldermansgatan och östra vistelsegatan (för
bostäder).
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Teknisk försörjning
Geoteknik, grundläggning
Utifrån framtagna geotekniska undersökningar framgår det att marken i
området inte föranleder någon särskild grundläggning inom området.
El
Inom planområdet föreslås två lägen för nya nätstationer varav en inom
den västra delen av planområdet, som en fristående nätstation, och den
andra som en inhyst dubbelstation i markplan i mobilitetskvarteret. För
den fristående nätstationen uppnås ett fritt avstånd om 5 meter till
bostäder och byggnad. Båda nätstationerna kan angöras via gata.
Nätstationerna regleras med planbestämmelsen E1 samt E2.
Högspänningsledningarna i parken söder om föreslagna kvarter kan
komma att behöva flyttas på grund av att det i parken behöver tillkomma
ytor för att hantera dagvatten och översvämningsvatten från föreslagen
exploatering. Behöver ledningarna flyttas kan dessa eventuellt
lokaliseras i gata och gångbana i parkens norra kant och eller i
Åldermansgatan. Eventuell påverkan på ledningarna behöver utredas
vidare i nästa skede.
Nya ledningar dras i första hand under allmän plats, gata.
Vatten och spill
Nya ledningar föreslås i huvudsak placeras under vistelsegatorna och i
huvudgatunätet.
Utredningsarbete om ledningarnas nya mer exakta placeringar samt
samordning med övriga ledningsägare sker i ledningssamordningen för
Västerbro.
Dagvatten
Dagvattenutredning visar att genom förändrad markanvändning från
dagens storskaliga industribyggnader med stora takytor och hårdgjord
mark till blandad bebyggelse med gröna gårdar m.m innebär att
avrinningen minskar jämfört med idag. Det begränsande utflödet är 975
l/s vilket motsvarar ett befintligt 10-årsregnflöde med klimatfaktor. Den
totala fördröjningsvolymen vid ett 20-årsregn är 43 m3. Dagvattnet
föreslås att fördröjas och renas genom trädgropar med skelettjord,
regnbäddar på föregårdsmark och vistelsegator eller en torrdamm med
makadammagasin i parken vid Åldermansgatan. Till anläggningarna leds
vatten antingen i ett öppet system som rännor eller i ledningar.
Dagvattenutredningen har utgått från gröna gårdar med minskad
avrinning. Detta säkerställs med en planbestämmelse om att gårdarna
ska utföras med planterbart bjälklag (n1).
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Befintlig dagvattenledning i Västra Esplanaden behöver i den östra delen
läggas om då föreslagen byggnad i porten hamnar i konflikt med
nuvarande läge för ledningen. Förslaget är att ledningen läggs söder om
föreslagen byggrätt. För att klara en skyddszon om 5 meter mellan
byggnad och ytterkant ledning behöver det sättas spont längs ny
byggnad. I nästa skede behöver det göras en fördjupad utredning kring
placering av ledningen.
Renhållning
Gatorna inom planområdet är dimensionerade för att klara 12 m lastbil
och brandbil vilket gör att även sopbilar kan trafikera hela planområdet.
Inom planområdet föreslås miljörum i bostädernas bottenvåningar. För
bostadshus gäller att tillgång till miljörum ska finnas inom 50 meter från
entré (BBR). Inom planområdet kan fordon stanna i vistelsegatorna,
längs Västra Esplanaden samt söder om storgårdskvarteret för hämtning
av avfall.

Avstånd mellan miljörum och plats för hämtning av avfall 50m.

Övriga ledningar
Föreslagen bebyggelsen, det nordöstrahörnet av mobilitetskvarteret
samt signaturbyggnadens östra del tangerar befintlig fjärrvärmeledning
som går parallellt med Bryggaregatan. Förslaget innebär att ledningen
behöver flyttas. Möjlighet till flytt av denna ledning behöver utredas
vidare i nästa skede.
Utredningsarbetet om ledningarnas nya mer exakta placeringar samt
samordning med övriga ledningsägare sker i ledningssamordningen för
Västerbro.
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Hälsa och säkerhet
Miljötillstånd och befintliga industriverksamheter
För att en utveckling av Värmeväxlaren 3 ska vara möjlig med bostäder,
centrumbebyggelse, samlingslokaler, service, eller liknande eller behöver
AB Tetra Pak återkalla miljötillståndet för Separatorn 1 och
Värmeväxlaren 3. Riskbedömningen, Detaljerad riskutredning – underlag
till ny detaljplan för Värmeväxlaren 3, Briab 2020-12-15, förutsätter
därför att miljötillståndet återkallas. Dialogen om att miljötillståndet
behöver återkallas innan detaljplanen antas förs med plansökande som
också representerar verksamhetsutövaren som innehar tillståndet.
Då det västra kvarterets nordvästra hörn ligger inom 15 m från infarten
till Inpac Pharma säkerställs att denna del av fasad behöver uppföras i
lägst brandteknisk klass EI30 och att fönster får vara öppningsbara
genom planbestämmelse m2- Fasad och fönster ska utföras i lägst
brandteknisk klass EI30. Fönster får vara öppningsbara.
Skyddsrum
Föreslagen bebyggelse på Värmeväxlaren kan och ska utformas med
hänsyn till att möjliggöra en ersättning av nuvarande skyddsrum. Exakt
placering och utformning av skyddsrummet kommer att studeras vidare i
senare skede.
Trafikbuller
I framtagen bullerutredning har två scenarier har utretts. I det ena
scenariot uppförs ny bebyggelse på fastigheten Värmeväxlaren 3 och
övriga byggnader i närområdet är befintliga. I det andra scenariot
uppförs ny bebyggelse även på närliggande fastigheter.
För båda scenarierna klaras dygnsekvivalent nivå 60 dBA utomhus vid
fasad vid huvuddelen av de planerade byggnaderna. För dessa ställs inga
krav på planlösning med ljuddämpad sida. Undantag är
beräkningspunkterna 87, 91, 92, 93, där nivåer över 60 dBA förekommer
i båda scenarierna. För bostäder innebär det att minst hälften av
bostadsrummen ska ordnas mot en ljuddämpad sida där dygnsekvivalent
nivå 55 dBA samt maxnivå 70 dBA nattetid ska klaras, vilket ställer krav
på planlösningen. Alternativt kan lägenheter om max 35 m2 förläggas
mot den bullerutsatta sidan. I planen regleras detta med bestämmelse
(m1) vilket omfattar den sydöstra delen av planområdet.
I byggnaden som innehåller beräkningspunkterna 87 och 91 planeras
lokaler för kontor och handel, ej bostäder, och då gäller inte krav på
trafikbullernivåer utomhus.
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Industribuller
I utredningen framtagen för industribuller förutsätts att Tetra Paks
gällande miljötillstånd för verksamheterna på Separatorn 1 och
Värmeväxlaren 3 upphävs och att och att Boverkets riktvärden för
nybyggnation av bostäder kommer gälla för den planerade bebyggelsen.
Utredningen visar att Boverkets riktvärden för Zon A uppfylls vid
samtliga planerade byggnader. Samtliga byggnader skulle därmed kunna
planeras för bostäder och planlösningarna kan väljas fritt utan krav på
bullerdämpande skyddsåtgärder med avseende på industri- och
verksamhetsbuller. Resultaten gäller för samtliga våningsplan.
Riktvärden för uteplats (Leq 45 dBA dag/kväll och Leq 40 dBA på natt)
uppfylls på stora delar byggnaderna. Eventuella privata uteplatser som
balkonger kommer därmed kunna planeras fritt utan krav på
skyddsåtgärder.
För byggnaderna i de västra delarna av planområdet styrs ljudnivån av
verksamheten på Länsmannen 1 (Inpac Pharma). Stora delar av
verksamheten kan vara i drift dygnet runt, vilket gör att kvälls- och
nattriktvärdet (45 dBA) blir dimensionerande för dessa byggnader.
Byggnaderna närmast Inpac uppfyller riktvärdena för Zon A med minsta
möjliga marginal. I de fall där riktvärdena överskrids, exempelvis i
kvarteret längst i nordväst under dagtid, kan privata uteplatser ändå
byggas om lägenheterna har tillgång till en gemensam uteplats där
riktvärdena uppfylls. Gemensamma uteplatser kan byggas i markplan på
samtliga innergårdar.
Luft
Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom planområdet.
Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär bedöms
inte förändra nivåerna för befintlig bebyggelse.
Markradon
Då området ligger inom normalriskområde för radon föreslås bostäderna
uppföras radonskyddade.
Förorenad mark
Den miljötekniska markundersökningen visar att saneringsåtgärder
krävs för att kunna genomföra planen.
Olika tekniska lösningar för att hantera eventuell föroreningsspridning
från omgivningen till Värmeväxlaren 3 har utretts. Alternativ som utretts
och bedömts vara tekniskt och ekonomiskt rimliga utgörs av sanering av
punktkällor inom Separatorn 1 eller ventilationslösningar för kommande
byggnader. Ett annat alternativ för att hantera eventuell
föroreningsspridning från omgivningen till Värmeväxlaren 3 är att
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installera en permeabel, reaktiv barriär. Barriären kan etableras
antingen genom grävning av diken eller genom soil mixing (genom
borrning/injektion). Barriären kan bestå av järngranulat med eventuell
tillsättning av aktivt kol och materialet binder till de klorerade kolväten
och stimulerar nedbrytning. Även tillsats av elektrondonatorer
(näringsämnen) och bakterier kan bli aktuellt för att främja
nedbrytningen. Installation av reaktiva barriärer används alltmer och det
finns goda erfarenheter av sådana inom bl.a. Sverige och Danmark.
Lösningen har bedömts vara ekonomiskt genomförbar för planerad
utveckling av Värmeväxlaren 3.
Att marken inom planområdet ska vara sanerad innan startbesked kan
ges säkerställs i detaljplanen genom bestämmelsen Marken ska vara
sanerad innan startbesked kan ges.
Översvämning och skyfall
Exploatering ska inte försämra situationen nedströms och därför
behöver det skapas mer skyfallsvolym i parken längs med
Åldermansgatan.
Dagvattenutredningen visar att befintliga lågpunkter i nuläget kan, vid
extremregn, hålla 784 m3 vatten inom planområdet. Utredningen visar
att vid exploatering kommer endast 244 m3 av dessa att påverkas då
naturliga lågpunkter inom befintlig park och längs Åldermansgatan antas
bibehållas. En betydligt större volym kan skapas inom området genom
att tillföra nedsänkta ytor främst inom befintlig park. Gården i
mobilitetskvarteret är instängd och behöver kunna hantera ett skyfall

Skyfallsvolymer
inom planområdet.
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och vatten hindras från att rinna vidare ytligt. Med föreslagna åtgärder
möjliggörs en hantering av skyfall utan att påverka områden nedströms.
Marknivåer norr om parken: För att skyfallsvatten inte ska rinna mot
föreslagen bebyggelse norr om parken behöver marken ligga högre än
marken vid träden längs Åldermansgatan (genomsnitt ca +37,6). Detta
säkerställs genom en planbestämmelse om en marknivå (+37,6).
Skyfallsvatten från Separatorn: För att inte försämra situationen
nedströms Värmeväxlaren bör befintlig tröskelnivå på +37,95 i Västra
Esplanaden behållas. Genom att behålla tröskelnivån på samma nivå blir
lågpunkten inom Separatorn fortsatt en instängd lågpunkt varifrån
vatten kommer rinna vidare när tröskeln nås. I det här förslaget
förutsätter skyfallshanteringen inom Värmeväxlaren att skyfallsvolymen
som idag ansamlas inom Separatorn fortsatt kommer hanteras inom
Separatorns planområde. Tröskelnivån säkerställs genom en
planbestämmelse om en marknivå (+38) i Västra Esplanaden.
Instängd gård: Inom planområdet finns en grön gård på taket av
mobilitetshuset inom kvartersmark 3 som utgör ett instängt område.
Kontrollberäkningar vid skyfall har gjorts för det instängda området och
konsekvenser för gårdens nivå och färdig golvhöjd baserad på
taklutningen, se tabell nedan. Framtagen höjdskillnad mellan färdig
golvhöjd och innergård tar hänsyn till en säkerhetsmarginal vid ett
skyfall på 0,2 m. Utformas taken med en taklutning där halva taket lutar
utåt respektive halva taket lutar inåt, innebär det en höjdskillnad mellan
färdigt golv och innergård om ca 0,5 m.
Sedan dagvattenutredningen togs fram har det öppnats upp för andra
alternativ där gården inte längre antas vara instängd. Hur vattnet vid en
skyfallssituation på gården i mobilitetskvarteret ska hanteras behöver
studeras vidare inför granskningsskedet.

Tabell som visar över effekten av hur mycket vatten som hamnar på mobilitetskvarterets
tak/gård utifrån takets utformning.

Räddning
I området kan räddningstjänstens fordon nå föreslagen bebyggelse från
omgivande huvudgator samt via lokalgatorna. Bostadshus mot gator med
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trädplantering behöver utföras så att utrymning ska ske utan hjälp av
räddningstjänsten. Detta löses exempelvis med TR2-trapphus.
Utformningen med trädplantering i lokalgatorna är viktiga för områdets
stadsbild.
Gatorna inom planområdet är dimensionerade för att räddningstjänstens
stegbil ska komma fram, kurvorna har innerradie 6 m och ytterradie 11
m, det finns även en extra radie, 12 m, som är utan hinder i kurvorna för
att klara stegens sveprörelse.

Avvägning mellan motstående intressen
Avvägningen är att området utvecklas enligt intentionerna i den
fördjupade översiktsplanen samt Västerbroprogrammet, vilket innebär
att Öresundsvägens industriområde utvecklas till en tät, blandad
stadsdel i centrumnära läge eller att området fortsatt används som ett
industriområde som det är planlagt för idag. Det sistnämnda skulle
innebär att marken förblir förorenad och att allmänheten inte ges
tillträdet till området genom nya allmänna platser och stråk. Det är ett
allmänt intresse att möjliggöra nya bostäder, kontor, kultur och lokal
service i ett redan bebyggt område med närhet till kollektivtrafik.
Planförslaget kräver att marken och grundvattnet måste saneras, vilket
innebär en enskild ekonomisk kostnad som samtidigt ger ett mervärde
för miljön, vattenkvalitén och djurlivet i området på sikt.
Marksaneringsfrågan tillsammans med möjligheten att tillskapa
huvudstråket Västra Esplanaden innebär att kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse får rivas.
De allmänna intressena kopplade till rekreation och ytan som är park i
planen idag har till viss del stått emot det enskilda intressena att
möjliggöra för ett funktionsblandat kvarter innehållande parkering samt
möjligheten till en sammankopplande stadsstruktur. Kvarterets
utbredning påverkas av kvarterets kärna som utgörs av en
parkeringsanläggning och som för att få en ekonomisk och fungerande
parkeringslösning innebär att kvarter tar delar av befintlig parkmark i
anspråk längs med Bryggaregatan och i områdets södra del. Även
möjligheten att koppla området vidare till stråk i Bjerredsparken har
påverkat kvarterets utbredning åt norr. Planförslaget innebär också att
detta kvarter ska bidra till att skapa stadga i gaturummet längs
Bryggaregatan och brygga över bebyggelsen i Sockerbruksområdet öster
om gatan. Kvarterets placering åt öster har främst förhållit sig till
möjligheten att bibehålla befintliga träd längs Bryggaregatan. Detta har i
sin tur inneburit ett likvärdigt förhållningsätt i sin placering,
tillbakadragen från gatan, i förhållande till befintlig bebyggelse. Den mer
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kvalitativa parken, utan störning från trafiken på Bryggaregatan ligger i
den mittersta och västra delen av parken.
Planförslaget innebär att ett antal träd behöver tas ner, en preliminär
bedömning är 3–4 st längs Måsvägen, 1-2 st längs Åldermansgatan och 13 st längs Bryggaregatan. Berörda träd omfattas av biotopskydd.
Avvägningen är att intressena av att förtäta i befintlig stadsmiljö genom
att tillskapa täta kvarter, parkmark för allmänheten samt säkerställa
delar av Västra Esplanaden som kollektivtrafikstråk väger tyngre än
intressena att bevara bebyggelse som pekats ut som värdefull kulturmiljö
och minskning av parkmark i den östra och sydöstra delen av
planområdet och bibehålla 5–9 st träd som är biotopskyddade. Träden
bedöms totalt sett kunna kompenseras av nya träd i vistelsegatorna och
längs Västra Esplanaden.
Den samlade bedömningen är att planens genomförande inte medför
någon olägenhet av den art som avses i PBL kap 2 § 9.
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Genomförande
Organisatoriska åtgärder
Genomförandetid
Planen har en genomförandetid på 10 år från det datum planen vinner
laga kraft. Före genomförandetidens utgång får, mot berörda
fastighetsägares bestridande, detaljplanen ändras eller upphävas endast
om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt,
vilka inte kunnat förutses vid planläggningen.
Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan
att rättigheter som uppkommit genom planen beaktas (4 kap 40 § PBL).
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.
Ändrad lovplikt
I detaljplanen föreslås en administrativ planbestämmelse som innebär
att marken ska saneras innan startbesked kan ges.
Avtal
Avsiktsförklaring
En avsiktsförklaring har upprättats mellan fastighetsägaren och Lunds
kommun med syfte att enas om hur samverkan ska ske.
Avsiktsförklaringen beskriver principerna för gemensam
kommunikation och dialog, att utgångspunkt för detaljplaneläggning och
bygglov är Västerbroprogrammet och att påbörjande av
detaljplaneläggning kräver att ett avtal om genomförande tecknas med
Lunds kommun.
Genomförandeavtal
Ett genomförandeavtal har upprättats med fastighetsägarna vilket
beskriver principerna för hur genomförandet av detaljplaner inom
projektområdet ska ske.
Planavtal
Ett planavtal har upprättats mellan exploatören och byggnadsnämnden
och reglerar kostnader för framtagande av detaljplanen.
Exploateringsavtal
Exploateringsavtal kommer upprättas och beslutas i tekniska nämnden
innan detaljplanen antas. Avtalet ska reglera frågor av betydelse för
detaljplanens genomförande, bl.a. avseende ansvar och
kostnadsfördelning för utbyggnad av allmän platsmark,
marköverföringar, fastighetsbildningsåtgärder, markmiljö, mm.
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Tillståndsprövning och dispenser
För att kunna genomföra nya kopplingar för bil-, kollektivtrafik, gångoch cykeltrafik krävs en dispens från det generella biotopskyddet för
alléträd. En preliminär bedömning är att det omfattar 5–9 st träd. Enligt
7 kap. 11 § miljöbalken får länsstyrelsen ge dispens från det generella
biotopskyddet om det finns särskilda skäl. En ansökan om
biotopskyddsdispens kommer att lämnas till Länsstyrelsen i samband
med granskning av detaljplanen.

Tekniska och ekonomiska åtgärder
Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av allmänna
anläggningar
Exploatörerna ska bidra med ersättning för utbyggnad- och
ombyggnader på allmän platsmark inom Västerbro i enlighet med
Västerbropengen i Genomförandeavtalet. Exploatörerna ska utöver det
erlägga ersättning till kommunen för åtgärder på allmän plats som
endast berör det egna planområdet. Kommunen ansvarar för ombyggnad
och utbyggnad av allmän platsmark. Kommunen ansvarar även för och
bekostar drift och underhåll av allmän platsmark.
Nödvändiga åtgärder ska utredas vidare under planprocessen och
preciseras närmare i samband med upprättande av exploateringsavtal.
VA SYD är huvudman för det allmänna VA-nätet. VA SYD ansvarar för och
bekostar VA-anläggningar. Kostnaden för eventuell utbyggnad- och
ombyggnad av det allmänna vatten- och avloppsnätet finansieras genom
anslutningsavgifter enligt vid tid gällande VA-taxa. VA SYD ansvarar för
och bekostar även drift och underhåll av VA-nätet. Drift och underhåll
finansieras genom brukningsavgifter enligt gällande VA-taxa.
Anslutnings- och brukningsavgifter tas ut enligt taxa för respektive
ändamål av ledningsägare och operatörer.
Ledningar som behöver flyttas med anledning av exploateringen och som
inte bekostas av ledningsdragande verk ska hanteras och bekostas av
exploatören. Kostnad för framtagande av detaljplan bekostas av
exploatören genom planavtal.
Inlösen, ersättning
För mark som enligt detaljplanen behöver föras från exploatören till
kommunen eller motsatsvis planeras en överenskommelse upprättas och
biläggas exploateringsavtalet.
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Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har
fastighetsägare rätt till ersättning för eventuell förlorad byggrätt som
inte utnyttjas.

Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildning
Fastighetsbildning ska ske enligt tabell och kartskiss nedan.
E-område inom Lott C ska avstyckas till 3D-fastighet.
3D-fastighetsbildning inom respektive kvarter kan ske om det uppfyller
kraven i fastighetsbildningslagen (1970:988).
Om väsentliga behov för officiellt servitut föreligger kan detta prövas i
lantmäteriförrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988).

Kartskiss fastighetsbildning.

Tabell fastighetsbildning.
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Gemensamhetsanläggningar
Om det mellan fastigheter uppstår behov av gemensamma anläggningar
inom kvartersmark kan gemensamhetsanläggning inrättas.
Detta prövas i lantmäteriförrättning enlighet anläggningslagen
(1973:1149).
Ledningsrätt
Rätt att framdra ledningar inom planområdets kvartersmark kan
regleras med ledningsrätt endast inom u-område alternativt inom allmän
platsmark.
Befintlig ledningsrätt med akt beteckning 1281K-9540:B1351.1 för
Kraftringens ledningar inom planområdet ska ändras/upphöra i de delar
som ligger på kvartersmark utan u-område.
Fastighetsindelningsbestämmelser
För området gäller tomtindelning för Värmeväxlaren 3, akt 1281KB1032, och för Separatorn 1, akt 1281K-A580, vilka upphör att gälla
inom planområdet när denna detaljplan vinner laga kraft.
Ansökan om fastighetsbildning
Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos
Lantmäterimyndigheten i Lund ansöka om fastighetsbildning, inrättande
av gemensamhetsanläggning eller upplåtelse/ändring/upphävande av
ledningsrätt. Med ansökan följer lantmäterikostnader samt eventuell
skyldighet att utge ersättning för mark eller utrymme för rättighet.
Lantmäterikostnader åläggs den som har nytta av respektive åtgärd eller
annan vid överenskommelse.
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Konsekvenser
Konsekvenser som följd av avvägningar mellan motstående
intressen
Planförslaget innebär att nya bostäder, service, mobilitethus,
kollektivtrafikstråk kan byggas i ett område med närhet till centrum och
Lund C. En konsekvens av planens genomförande blir att nya bostäder
(känslig användning) ersätter ett befintligt industriområde. Området
som helhet planeras på sikt att omvandlas och i aktuellt planförslag har
tagit hänsyn tagits till att befintliga verksamheter ligger kvar.
Planförslaget förutsätter dock att miljötillståndet för Tetra Pak återkallas
innan detaljplanen kan antas. Dialogen om miljötillståndet förs med
intressenten som också representerar verksamhetsutövaren som
innehar tillståndet.
Bevarande av park och nya kopplingar genom området innebär att 5–9 st
biotopskyddade träd behöver tas bort, 3-4 st längs Måsvägen, 1-2 st längs
Åldermansgatan och 1-3 st längs Bryggaregatan. Parkytan minskar till
viss del längs Bryggaregatan och söder om föreslaget mobilitetskvarter
samtidigt som ytor planlagda som parkering regleras som parkmark.
Parkytor som förslås tas bort utgörs inte av de mest kvalitativa
parkytorna inom området då de utsätts för vägbuller från Bryggaregatan.
En konsekvens av planens genomförande blir att marken och
grundvattnet saneras vilket ger ett mervärde för miljön, vattenkvalitén
och djurlivet i området på sikt. Marksaneringsfrågan tillsammans med
möjligheten att skapa huvudstråket Västra Esplanaden innebär att
kulturhistoriskt intressant bebyggelse inte kan sparas. I stället ges
möjlighet till ny markanvändning i form av nya bostadskvarter och
huvudstråket Västra Esplanaden som kopplar ihop området med
omgivningen både vad gäller kollektivtrafik och cykel- och gångvägar.
Västra Esplanaden utgör den gamla Bjerredsbanans sträckning och blir
en vidare fortsättning på gång- och cykelstråket i Bjerredsparken.

Konsekvenser för fysisk miljö
Kulturhistoriskt intressant bebyggelse/miljö
Konsekvensen av planens genomförande är att verkstadshallen rivs.
Tillsammans med möjligheten att skapa Västra Esplanaden har också
föroreningsfrågan varit avgörande i frågan kring möjligheter att spara
hel eller del av byggnad. Att hitta en ny användning för en byggnad i dess
storlek är också svårt.
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Stadsbild
Dagens storskaliga industrikvarter omvandlas till tre blandstadskvarter
och en fristående byggnad med bostäder, centrumverksamhet, kontor
samt mobilitetsfunktion. Förslaget innebär att området går från att vara
ett instängt område utan möjlighet att röra sig genom för allmänheten till
ett område med nya kopplingar till omgivningen där förlängningen av
stråket från Bjerredsparken är ett sådant viktigt stråk.
Porten till Västerbro innebär att flera viktiga stråk landar i en fristående
byggnad för att sedan kanaliseras vidare genom Västra Esplanaden.
Förslaget innebär också att parken hamnar i ett nytt sammanhang med
bostadsbebyggelse på båda sidor och med entréer som vänder sig mot
parken.
Skyddade områden
Träden längs Måsvägen, Åldermansgatan och Bryggaregatan föreslås
sparas i sin helhet. För att kunna koppla föreslagen struktur till sin
omgivning behövs nya in- och utfarter till området, varav en koppling
utgörs av Västra Esplanaden med sitt kollektivtrafikstråk. Det innebär
att enstaka träd i alléerna längs Måsvägen, Åldermansgatan och
Bryggaregatan behöver tas bort. Träden som påverkas är i måttlig och
eller dålig kvalitet och möjligheten att skapa ett kollektivtrafikstråk,
gång- och cykelvägar och nya bostäder har prioriterats.
Sammantaget bedöms ca 5–9 st träd påverkas av förslaget på grund av
nya kopplingar genom området för både bil, cykel-, gång- och
kollektivtrafik.

Preliminär bedömning av vilka träd som bedöms påverkas av förslaget (markerats med rött).
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Ansökan om dispens från biotopskyddet ska sökas för dessa träd
samband med att föreslagen detaljplanen ska ut på granskning. Dessa
träd avses kompenseras med nya träd i främst gatumiljö.
Mikroklimat
Den föreslagna bebyggelsens skuggning har studerats. Skuggstudierna
är gjorda för vårdagjämning och sommarsolstånd vid tre olika klockslag
på dagen, klockan 10, klockan 12 och klockan 16.
Vårdagjämning

kl. 8

kl. 10

kl. 12

kl. 16

Sommarsolstånd

kl. 8

kl. 10
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kl. 12

kl. 16

Studierna visar att föreslagen bebyggelse skuggar nordöstra delen av
parken under vårdagjämning vid kl 8 och befintliga bostäder öster om
Bryggaregatan efter kl 16. Den fristående byggnaden i porten och det
östra kvarteret skuggar torget under vår/höstdagjämning bortsett en
kortare stund på morgonen då solen når torget från öster. I juni finns det
däremot större solchanser på torget.
Grönstruktur och offentliga rum
De anslutande gatorna Måsvägen, Åldermansgatan och Bryggaregatan
föreslås byggas om för att öka tillgänglighet och rörelsefrihet för gångoch cykeltrafikanter. I norra delen av området föreslås huvudstråket
Västra Esplanaden som föreslås innehålla kollektivtrafikstråk och
cykelfartsgator.
Förslaget innebär ett mindre torg vid porten som knyter ihop de
omgivande stråken och blir en början och ett avslut på Västra
Esplanaden.
Parken med de omgivande träden föreslås bibehållas i stort. Parken går
från att vara en skyddszon mellan befintliga industrier och bostäder till
en park mellan bostadskvarter med entréer som vänder sig mot parken.
Den norra delen av parken kommer att få ökade rörelser till och från
entréer till föreslagna bostadskvarter. Parken möter även en mer öppen
bebyggelsestruktur vilket ger möjligheter till rörelser genom parken i
nord-sydliga riktningar.
Förslaget innebär viss minskad parkyta om ca 750 kvm samtidigt som
ytor som i dagsläget är planlagda för parkering tas bort och regleras som
parkmark. Det östra kvarteret avskärmar parken från buller från
Bryggaregatan.
Natur och biologisk mångfald
Mer än hälften av området är idag i bebyggt. Planförslaget innebär en
innergård med planteringsbart bjälklag vilket möjliggör för effektivare
dagvattenhantering, odling och grönska. Förslaget innebär även ett
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tillskott av träd i gatumiljöerna samt bevarande av befintliga alléer.
Sammantaget bedöms andelen hårdgjorda ytor minskar samtidigt som
parken inom området minskar.
Miljökvalitetsnormer
Luftkvalitet
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken, MB,
gäller för kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära
ozon, bensen, kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren.
Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom planområdet.
Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär bedöms
inte förändra nivåerna för befintlig bebyggelse.
Vattenkvalitet
Recipienten för planområdet är Höje å. Enligt klassning i VISS är
recipienten belastad av näringsämnen och kvicksilver vilka minskar i ett
framtida scenario efter rening i förhållande till befintlig situation. Med
föreslagen dagvattenhantering inom planområdet ses
föroreningshalterna och mängderna föroreningar minska.
Exploateringen bedöms därför inte ha negativ påverkan på recipientens
möjlighet att uppnå MKN för Höje å.
Dagvatten
Genom att följa föreslagna åtgärder för dagvatten bedöms planförslaget
på ett hållbart sätt kunna fördröja, rena och avleda dagvatten från
området. Planerad damm vid Värpingediket kan ytterligare bidra till
rening och fördröjning innan utlopp i Höje å.

Konsekvenser för hälsa och säkerhet
Miljötillstånd och befintliga industriverksamheter
Planförslaget förutsätter att miljötillståndet återkallas.
Sammanfattningsvis kan en utveckling av Värmeväxlaren 3 mot
bostadsbebyggelse genomföras på ett betryggande med planförslagets
föreslagna åtgärder.
Skyddsrum
En konsekvens av planförslaget är att befintligt skyddsrum behöver
rivas. Ansökan om tillstånd att avveckla befintligt skyddsrum skickas av
fastighetsägaren in till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
MSB.
Buller
Det finns goda förutsättningar för att ordna uteplatser i bullerskyddat
läge mot gårdssidan, där riktvärden för både industribuller och
trafikbuller kan klaras. Den kringbyggda kvartersstrukturen som
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förslaget innebär, skapar tysta innegårdar som lämpar sig för uteplatser i
anslutning till bostäderna.
Gällande riktvärden kan innehållas med i planförslaget föreslagna
åtgärder.
Förorenad mark
Konsekvensen vid genomförande av planen är att föroreningar tas bort
och marken blir renare.
Skyfall och översvämning
Utifrån dagvattenutredning och skyfallskartering bedöms planförslaget
kunna hantera framtida skyfall och möjliggöra rinnvägar för vattnet.
Åtgärderna innebär att situationen inte försämras nedströms och
föreslagen exploatering klarar 100-års regn med klimatfaktor 1,3.

Sociala konsekvenser
Trygghet
Öresundsvägens industriområde saknar idag det stadsliv en blandad stad
bidrar med. Det innebär att området upplevs som mycket ödsligt stora
delar av dygnet. Ur ett trygghetsperspektiv kan en omvandling av
området bidra till att området upplevs som tryggare och mer livfullt
under en större del av dygnet.
Barnperspektiv
En planläggning som tillåter bostäder inom nuvarande fastigheter
medför möjligheter för barn att bo och visats i området i större
utsträckning än idag. Eftersom Västerbro kommer utvecklas under lång
tid kan det i ett inledande skede finnas begränsat med friytor i form av
parker eller andra grönområden. Planområdet ligger dock i anslutning
till befintlig park som kan nyttjas redan i ett tidigt skede. Barns
förutsättningar för en trafiksäker miljö bedöms öka i samband med
ombyggnation av det omgivande vägnätet, vilket delvis omfattas av
planområdet.
Service
Planförslaget medför ca 500 st nya lägenheter inom Västerbro vilket ökar
behovet av skola, barnomsorg och service.
Tillgänglighet
Genomförande av planen innebär att kravet på god tillgänglighet och
användbarhet för funktionshindrade kan uppnås. Bedömningen är att
tillgänglighetskrav avseende t.ex. avstånd mellan entré och parkering
kan uppfyllas. Hur kraven på tillgänglighet i detalj kommer att tillgodoses
redovisas i samband med byggnads- och markprojekteringen och avgörs
därmed vid kommande bygglovsprövning.
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Fastighetsrättsliga konsekvenser
Värmeväxlaren 3, Separatorn 1, Väster 7:1 och 1:9
Fastighetsägaren ska betala ersättning för mark som tillförs fastigheten
genom fastighetsreglering och erhålla ersättning för mark som frångår
fastigheten, se kartskiss och tabell under avsnittet ”Fastighetsrättsliga
åtgärder”.
Fastighetsägaren ska få ersättning om servitut, utrymme för
gemensamhetsanläggning eller ledningsrätt upplåtes i fastigheten.
I samband med ansökan om fastighetsbildning hos
Lantmäterimyndigheten kan fastighetsägaren få betala
förrättningskostnader.
För samtliga ersättningar och förrättningskostnader kan
överenskommelse slutas eller avtal tecknas.

Stadsbyggnadskontoret i Lund

Ole Kasimir

Maja Skoog
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