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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, förklararplankartans 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. 

 

 

Vill du komma i kontakt med oss? 

Jenny Nagenius  

Planarkitekt 

Maria Milton 

Planchef 

Telefon: 046-359 50 00 

E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se 

  

Bilder och illustrationer tillhör stadsbyggnadskontoret om inte annat 

anges 

mailto:stadsbyggnadskontoret@lund.se
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Sammanfattning 

Detaljplanens syfte är att förverkliga Västerbroprogrammets intentioner 

genom att möjliggöra nya kvarter med bland annat bostäder, 

centrumverksamhet, förskola, mobilitetshus och nya rekreativa 

kopplingar.   

Planområdet ligger inom Öresundsvägens företagsområde i nordvästra 

delen av Lunds tätort och omfattar fastigheterna Smörkärnan 1 och 2 

samt del av den kommunal fastigheten Väster 7:1 (gatumark). 

Fastigheten Smörkärnan 1 ägs av Ikano Bostadsutveckling AB, 

fastigheten Smörkärnan 2 ägs av Tetra Laval Real Estate AB.  

Inom planområdet har det tidigt bedrivits jordbruk och senare även 

trädgårdsmästeri. Under 1970-talet ersattes jordbruksmarken av 

parkeringsplatser för Alfa Lavals verksamheter. Under mitten av 80-talet 

uppfördes befintlig bebyggelse inom fastigheten.  

Kvarteret Smörkärnan föreslås förändras från dagens storskaliga 

parkerings- och kontorsmiljö till en del av utvecklingsområdet Västerbro 

i centrala Lund. Kvarteren föreslås utvecklas i form av nya 

bostadskvarter med verksamheter och centrumändamål i bottenplan, ett 

mobilitetshus med småskalig radhusbebyggelse på taket, en ny förskola 

med en grön förskolegård samt ett studentbostadskvarter med service 

och bostadskomplement i bottenplan.  

Totalt möjliggör planförslaget för cirka 48 000 kvm BTA för bostäder 

varav drygt 12 000 av dessa i form av studentbostäder, minst 500 kvm 

centrumverksamhet och handel, drygt 1600 kvm förskola samt ett 

mobilitetshus. Den nya bebyggelsen föreslås möta nya ombyggda 

gaturum och en ny platsbildning mot Öresundsvägen där möjligheten att 

röra sig som gående eller cyklist står i centrum. 

För att kunna utnyttja den sydvästra delen av planområdet effektivt, för 

att kunna möta upp Kobjersvägen stadsrum med nya bostadskvarter 

samt för att ge plats åt nya ledningsdragningar har bedömningen gjorts 

att allén längs Kobjersvägen behöver tas bort och ersättas med annan 

växtlighet. Länsstyrelsen har i oktober 2022 beslutat om dispens från 

biotopskyddsbestämmelserna för denna allé. I samband med planens 

genomförande bedöms andelen grönyta öka inom planområdet genom 

att befintliga markparkeringar och övrig hårdgjord yta ersätta med 

bostadskvarter med gröna gårdar, gröna tak och friyta till förskolan.  

Stadsbyggnadskontoret bedömer med vägledning av 

miljöbedömningsförordningen (2017:966) att planförslaget inte kan 
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antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 

5–8 §§ miljöbalken, MB.  

Den samlade bedömningen är att planens genomförande inte medför 

någon olägenhet av den art som avses i PBL kap 2 § 9. 

 

Planområdets area: 29 500 kvm 

BTA bostäder (exkl. studentbostäder): 36 000 kvm 

BTA studentbostäder: 12 300 kvm 

BTA förskola: 1600 kvm (motsvarade 7 avdelningar) 

BTA kommersiell service: minst 500 kvm  

Allmän plats, torg: 440 kvm 

Area allmän plats, gata: 5000 kvm 

Antal bil-/ cykelparkering: 240/1600 
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Inledning 

Planens syfte  
Detaljplanens syfte är att förverkliga Västerbroprogrammets intentioner 

genom att möjliggöra nya kvarter med bland annat bostäder, 

centrumverksamhet, förskola, mobilitetshus och nya rekreativa 

kopplingar.   

Planförfarande  
Detaljplanen hanteras med standardförfarande eftersom planen bedöms  

• vara förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens 

granskningsyttrande,  

• inte vara av betydande intresse för allmänheten eller av stor 

betydelse i övrigt och 

• inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.  

Planhandlingar  
• Plankarta med bestämmelser 

• Planbeskrivning och illustrationer 

• Samrådsredogörelse 

Övriga handlingar  
- Beslut om betydande miljöpåverkan 2022-08-16 

- Grundkarta 

- Fastighetsförteckning 

- MKB till FÖP Öresundsvägen med omnejd, Lunds kommun, 2017-

10-05 

- Miljöteknisk markundersökning Smörkärnan 1, 2016-10-10 

- Översiktlig miljöteknisk markundersökning Smörkärnan 2, 2018-

01-12  

- Fördjupning av översiktsplanen för Öresundsvägen med omnejd – 

Västerbro, Södra Gunnesbo, Traktorvägen, Pilsåker och Norra 

Värpinge, Lunds kommun, antagen av kommunfullmäktige 2018-

01-25.  

- Beslut om betydande miljöpåverkan, 2018-02-21 

- Barnchecklista, 2018-02-21 

- Ekosystemtjänstutredning Västerbro, Ekologigruppen, 2018-02-

24 

- Meddelande om resultat av arkeologisk underökning steg 1, 

Länsstyrelsen, 2018-09-19 

- Västerbroprogrammet, Lunds kommun, 2019-04-11. 
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- Meddelande om utredning Arkeologi steg 2, Länsstyrelsen, 2020-

05-15 

- PM Trädinventering och inmätning, Sweco, 2020-05-26 

- Fördjupad riskutredning Östra Öresundsvägen, Briab, 2021-02-15 

- PM Brandskydd inför samråd, Smörkärnan 1, Briab, 2021-06-09 

- PM Utrymning och TR2 trapphus, Smörkärnan 2, Sweco, 2021-06-

28 

- Smörkärnan 1 och 2 trafik och parkering, Sweco, 2022-06-17 

- Smörkärnan skuggstudie, Sweco, 2021-09-24 

- Bemötande ang. miljöteknisk markundersökning Smörkärnan 1, 

Sweco, 2022-02-28 

- Bemötande ang. miljöteknisk markundersökning Smörkärnan 2, 

Sweco 2022-03-03 

- Detaljerad riskutredning – underlag till ny detaljplan för 

Smörkärnan 1 och 2 i Lund, 2022-03-10 

- Dagsljus, Smörkärnan 2, Sweco, 2022-03-21  

- Dagvattenutredning och Skyfallsanalys inför detaljplan för 

Smörkärnan 1 och 2 i Lund, Sweco, 2022-06-07  

- Trafik- och industribullerutredning Smörkärnan 1 och 2, 

Efterklang, 2022-04-27 

- Kv Smörkärna 1 och 2: Ledningssamordning och förprojektering, 

Sweco, 2023-01-31 

Plandata 

   
T.v.: Flygbilden visar planområde utritat i rött och befintliga fastighetsgränser i gult. 

T.h.: Planområdets läge (rödmarkerat) i centrala Lund. 

Läge 
Planområdet ligger inom Öresundsvägens företagsområde i nordvästra 

delen av Lunds tätort och omfattar fastigheterna Smörkärnan 1 och 2 

samt del av den kommunal fastigheten Väster 7:1 (gatumark). En mindre 

del av fastigheten Separatorn 1 ingår också i planområdets södra del.  
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Areal 
Planområdets yta uppgår till cirka 2,9 ha varav Smörkärnan 1 är cirka 

1,6 ha, Smörkärnan 2 är cirka 0,6 ha samt del av den kommunala 

fastigheten består av cirka 0,7 ha.  

Markägoförhållande 
Fastigheten Smörkärnan 1 ägs av Ikano Bostadsutveckling AB, 

fastigheten Smörkärnan 2 ägs av Tetra Laval Real Estate AB. Väster 7:1 

äga av Lunds kommun.   

Initiativtagare till planen och ärendegång 
Ikano Bostadsutveckling AB inkom 2017-12-22 med en ansökan om 

planbesked för fastigheten Smörkärnan 1. Planuppdrag för fastigheten 

erhölls 2018-03-15.  Tetra Laval AB inkom 2019-11-04 med ansökan om 

planbesked för Värmeväxlaren 3, Separatorn 1 och Smörkärnan 2. 

Planuppdrag erhölls 2019-11-29.  

Medverkande i planarbetet 
Jenny Nagenius, planarkitekt, stadsbyggnadskontoret 

Katarina Meier, planarkitekt och planeringsledare, 

stadsbyggnadskontoret 

Emelie Dürango, trafikplanerare, stadsbyggnadskontoret 

Maria Borisson Lindvall, landskapsarkitekt, stadsbyggnadskontoret 

Marcus Sollvén, lantmätare, stadsbyggnadskontoret 

Linda Karlsson, landskapsarkitekt och projektsamordnare, tekniska 

förvaltningen 

Maria Carping, trafikingenjör, tekniska förvaltningen 

Jesper Wern, exploateringsingenjör, tekniska förvaltningen 

Ellinor Hagstadius, kommunikatör 

 

På fastighetsägarnas uppdrag har White Arkitekter, Sweco Arkitekter och 

Fojab Arkitekter tagit fram förslag till nya byggnader, gårdar och 
illustrationsmaterial.   
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Tidigare kommunala ställningstagande 

Planuppdrag och inriktningsbeslut  
Byggnadsnämnden, BN, fattade beslut om planläggning för fastigheten 

Smörkärnan 1 2018-03-15 § 46. Start av planarbete villkorades av att 

samverkansavtal tecknas innan start av planarbetet. 

Byggnadsnämnden fattade 2019-04-11 ett inriktningsbeslut om att all 

detaljplanering i Västerbro ska ske i enlighet med Västerbroprogrammet. 

Byggnadsnämnden (BN) fattade beslut om planläggning för fastigheten 

Smörkärnan 2 2019-12-12, § 247. Start av detaljplanen villkorades av 

undertecknande av avsiktsförklaring och genomförandeavtal.  

Gemensamt planarbete för de båda fastigheterna påbörjades i januari 

2020 efter att avsiktsförklaring och genomförandeavtal undertecknats av 

båda fastighetsägarna.  

Byggnadsnämnden beslutade 2021-10-21 § 166 att skicka detaljplanen 

för Smörkärnan 1 och 2 m.fl. på samråd. Förslaget var föremål för samråd 

under perioden 1 nov – 22 dec 2021.  

Översiktsplanering 
Planförslaget följer intentionerna i Lunds kommuns översiktsplan, 

antagen 2018, samt länsstyrelsens granskningsyttrande. Den nya 

stadsdelen Västerbro är ett av de utvecklingsområden som prioriteras 

fram till år 2040. 

Fördjupning av översiktsplan 
I Fördjupning av översiktsplan Öresundsvägen med omnejd (FÖP), 

antagen av Kommunfullmäktige 2018-01-25, redovisas en 

stadsomvandling av äldre industrikvarter till funktionsblandade kvarter 

där bostäder, service och arbetsplatser föreslås. Utvecklingen har en lång 

genomförandetid och är tänkt att ske etappvis, inifrån och ut, med början 

i Öresundsvägens företagsområde. Den fördjupade översiktsplanen ska 

ligga till grund för all planering inom Västerbro. 

Kvarteret Smörkärnan ligger inom den fördjupade översiktsplanen och 

pekas ut som lämplig för funktionsblandad bebyggelse med bostäder, 

service, arbetsplatser, skola/förskola m.m. I fördjupningen redovisas en 

långsiktig målbild med fyra utbyggnadsetapper. Fastigheterna inom 

kvarteret Smörkärnan ligger inom den första utbyggnadsetappen. 

Västerbroprogrammet 
I april 2019 fattade byggnadsnämnden ett inriktningsbeslut om att 

Västerbroprogrammet ska ligga till grund för detaljplaneringen i 

Västerbro. Västerbroprogrammet bygger vidare på ställningstagandena i 
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den fördjupade översiktsplanen men har fördjupats vad gäller 

kulturmiljö, hållbarhet och struktur för området.  

I Västerbroprogrammet anges 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. I kvarteret Smörkärnan pekas det 

även ut en möjlig plats för mobilitetshus samt område för förskola.   

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 och 

byggande i området för att säkerställa att Västerbro utvecklas till en 

hållbar stadsdel med höga stadsbyggnadsmässiga och arkitektoniska 

värden.  

Lunds kommuns utbyggnads- och boendestrategi 
Västerbro är ett prioriterat utbyggnadsområde enligt Lunds kommuns 

utbyggnads- och boendestrategi 2025. 

Gällande detaljplaner  
För huvuddelen av planområdet gäller ”Ändring av stadsplanen Nr 483 

för kvarteret Smörkärnan m.fl. i Lund” som medger användningen 

kontorsändamål. Planen antogs i juni 1986. 

För en mindre del av planområdets nordöstra del gäller detaljplan 

1281K-P12: ”Nordöstra delen av Smörkärnan 1”. Detaljplanen antogs i 

december 2011 och medger användningen skola och kontor. 

Genomförandetiden för detaljplanen gick ut i januari 2017. 

För delar av Öresundsvägen gäller Stadsplan nr 275: ”Ändring och 

utvidgning av stadsplanen för Stadsägorna 4 och 61 m.fl.” från 1965. 

Pågående detaljplaner i närområdet 
Ny detaljplan för fastigheterna Virket 1 och 6 (som angränsar till 

planområdet i väster) har antagits i byggnadsnämnden i januari 2022. 

Detaljplanen ger möjlighet att uppföra cirka 200 bostäder i kvartersform 

med lokaler för centrumverksamhet i bottenvåning mot 

Öresundsvägen/Kobjersvägen.  

Söder om fastigheterna Virket 1 och 6 återfinns kvarteren Kugghjulet 1 

och 5 inom vilket ny detaljplan har varit ute på samråd under våren 

2021. Inom Kvarteren Kugghjulet föreslås bostäder, centrumverksamhet, 

kulturändamål, förskola, vård, park m.m.  
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Söder om Smörkärnan 1 och 2 ligger fastigheten Separatorn 1. 

Tillsammans med fastigheten Värmeväxlaren 3 medger 

Västerbroprogrammet uppförande av bostäder, förskola och 

verksamheter inom dessa fastigheter. Detaljplanen för Värmeväxlaren 3 

varit ute på samråd under första kvartalet 2022. 

För att skapa en bra kvartersstruktur och för att hantera framtida 

trafikmängder i Västerbro föreslås en ny dragning av Öresundsvägen där 

befintlig koppling till mobiliarondellen tas bort och ersätts av ny 

koppling vid Norra ringen, via Gustavhemsvägen. Detaljplanen planeras 

antas under 2022.  

Grönprogram 
Planområdet ligger i direkt anslutning till Slåtterbacken i norr. Parken är 

utpekad som närpark i Grönprogrammet (antagen januari 2020). I 

kvarteret Kugghjulet planeras för ny parkmark, vilket understödjer den 

inriktning som anges i Grönprogrammet och dess utvecklingskartor, med 

att parker och grönstruktur utvecklas i samband med den planerade 

bebyggelsen i Västerbro och binds samman av gröna stråk.  

I utvecklingskartorna till Grönprogrammet anges att parkstråket 

bestående av Gustavshemsparken, Qvantenborgsparken och 

Slåtterbacken är en viktig koppling mellan Kobjer och Västerbro och 

behöver utvecklas i samband med ombyggnad av Västerbro.  
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Förutsättningar 

Markanvändning, bebyggelse och stadsbild  
Planområdet ligger i Öresundsvägens verksamhetsområde som idag 

karaktäriseras av industri- och verkstadsbyggnader med inslag av 

handel. Kvarteren, gatunätet samt verkstads- och kontorsmiljöerna 

håller generellt en stor skala. Byggnaderna varierar i ålder och material 

men tegel är ett vanligt inslag.  

Inom fastigheten Smörkärnan 1 finns en större kontorsbyggnad från 

1980-talet och inom Smörkärnan 1 och 2 finns en större asfalterad 

markparkering. 

 
Planområdet sett från Kobjersvägen. 

 
Öresundsvägen idag. Till höger på bilden syns de befintliga kontorsbyggnaderna 

inom Smörkärnan 1. 
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I planområdets nordöstra del fanns tidigare en byggnad som innehållit 

en förskola. Byggnaden brann ner 2020.  

Planområdet gränsar i norr till Slåtterbacken, i väster till Kobjersvägen 

och i söder till Öresundsvägen som utgör en del av huvudgatunätet i 

västra Lund. Öster om planområdet ligger Lerbäckskolan.  

Närhet till Lund C samt tillgång till service och annan kollektivtrafik ger 

goda förutsättningar för en hållbar stadsutveckling.  

 
Flygbild som visar planområdesgräns och fastighetsgränser. 

Historik och kulturmiljö  
Inom planområdet har det tidigt bedrivits jordbruk och senare även 

trädgårdsmästeri. Under 1970-talet ersattes jordbruksmarken av 

parkeringsplatser för Alfa Lavals verksamheter. Under mitten av 80-talet 

uppfördes befintlig bebyggelse inom fastigheten. Då som Alfa Lavals nya 

kontorsbyggnad, idag CC-House.   
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Ortofoto från början av 1970-talet. De stora markparkeringarna är då nyanlagda.  

 

 
Äldre bild som visar växthus beläget inom det som idag är Smörkärnan 1.  

Västerbros kulturhistoria 
Västerbro ingår i den kommunövergripande inventeringen av industri- 

och verksamhetsmiljöer som gjordes 2007 av Lunds kommun. I denna 

pekades en del av bebyggelsen inom Västerbro ut som kulturhistoriskt 

värdefull för att den stödjer berättelsen om Lund och bidrar till dess 

komplexitet. Efter det gjordes en bearbetning som underlag för 

Bevaringskommitténs ställningstagande om kulturvärdena som en del av 

underlagen inför fördjupad översiktsplan och därefter har ytterligare en 

Fördjupad antikvarisk förundersökning gjorts av WSP, 2018-03-22. 
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Kulturvärdena ingår även i Västerbroprogrammet med tillhörande 

inriktningsbeslut från 2019. 

Inom Smörkärnan finns ingen bebyggelse benämnd som bevarandevärd i 

sig men området bör betraktas som en del av Västerbros industrihistoria.  

Inom planområdet återfinns i fastighetsgräns mellan Kv Separatorn och 

Öresundsvägen en mur. Muren är uppförd 1947 och pekas ut som 

kulturhistoriskt värdefull i Västerbroprogrammet.   

 
Kulturhistorisk värdefull mur inom fastigheten Separatorn 1.  

 

Fornlämningar 
En arkeologisk utredning steg 1 är genomförd för Västerbroområdet.  I 

utredningen utpekades ett antal intressanta arkeologiska områden ut. Ett 

av de utpekade områdena berör Smörkärnan då ytan i fråga topografisk 

utgör ett bra läge för förhistorisk boplats.  

Länsstyrelsen har bedömt (2020-05-15) att sannolikheten för att en idag 

okänd fornlämning ska påverkas vid en eventuell exploatering inte är 

tillräckligt stor för att krav ska kunna ställas på vidare arkeologisk 

utredning. Länsstyrelsen menar i stället att de eventuella lämningar som 

kan ha funnits på platsen troligen är helt förstörda eller kraftigt 

fragmenterade till den grad att deras vetenskapliga värde är mycket lågt. 

Det finns därför inga hinder enligt 2 kap. kulturmiljölagen för att 

fortsätta planläggning inom fastigheterna. 

Natur  

Träd och biotopskydd  
En trädinventering och inmätning av träd med en stamdiameter 

överstigande 20 cm har genomförts inom och i direkt anslutning till 

planområdet i syfte att fastställa trädens omfång, läge, art och vitalitet.  
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På flygbilden syns de områden där större träd (med stamdiameter större än 20 cm) 

finns inom planområdet. 

Längs Kobjersvägen, inom den kommunala fastigheten Väster 7:1, finns 6 

träd (lind, ask och lönn) med i huvudsakligen god vitalitet. Träden är 

planterade i en rad och har därför betraktats som biotopskyddad allé. 

2022-10-10 beslutade länsstyrelsen att lämna dispens för avverkning av 

dessa aktuella träd.  

Vid cirkulationen Kobjersvägen/Öresundsvägen växer 6 träd (tre 

skogsekar, två skogslönnar och en ask i form av ett buskage. Asken 

bedöms vara i dåligt skick. Mindre skador på träden har uppstått vid 

uppstamning men i huvudsak har resterande träd god vitalitet.  

Direkt norr om planområdet, i gränsen mellan planområdet och parken, 

har 32 träd mätts in med stamdiameter över 20 cm längs med 

planområdet. Träden är mestadels placerade i buskage eller i naturlik 

plantering. Ett träd(ask) har dubbelstam med djupt invuxen bark som 

utgör en säkerhetsrisk. Övriga träd är främst lindar och lönnar.  

I planområdets nordöstra del, i anslutning till den nyligen nedbrunna 

förskolan Färgsolen, finns ett antal fruktträd. Dessa är troligen 

kvarstående från tidigt 1900-tal när fastigheten var lantbruk. Träden har 

främst ett kulturhistoriskt värde.  

Ekosystemtjänster och naturvärdesinventering  
En ekosystemtjänstutredning och naturvärdesinventering har tagits fram 

för Västerbro. För att uppfylla målen för biologisk mångfald föreslås ett 

antal åtgärder som bland annat innebär att bevara befintliga träd och 

buskage samt anpassa dagvattenåtgärder som även stärker biologisk 

mångfald. 
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Utredningen föreslår att nya kopplingar och grönstråk skapas till 

Qvantenborgsparken/Slåtterbacken. 

Grönstruktur och offentliga rum  

Topografi och vegetation  
Planområdet sluttar söderut från Slåtterbacken ned till Öresundsvägen 

och har en total höjdskillnad om ca 3 meter. 

Friytor, lek och rekreation 
Planområdet gränsar till Slåtterbacken med lekplats och friytor. Ny park 

planeras i kvarteret Kugghjulet samt Separatorn ca 100 meter från 

planområdet. 

Service  

Offentlig service  
Närmaste förskola är Kobjers Förskola. Förskolan är belägen norr om 

Slåtterbacken cirka 100 meter från planområdet. 

Direkt öster om planområdet, i anslutning till Kaprifolievägen ligger 

grundskolan Lerbäcksskolan (f-9). 

Kommersiell service  
Cirka 1 km sydost om planområdet ligger centrala Lund och cirka 1 km 

väster om planområdet ligger Nova Lund externhandelsområde. Någon 

övrig närservice finns inte idag.  

Trafik och gator  

Riksintresse för kommunikationer 
Väg 16 (Norra Ringen) är av särskild betydelse för regional eller 

interregional trafik. Delen mellan Lund och Flädie utgör förbindelse 

mellan regionala centra, vilket innebär att vägen är av särskild regional 

betydelse.  

Luftfartsverket/flygplats  
Vid byggnation över 20 meter och inom 60 km från flygplats krävs 
flyghinderanalys och CNS‐analys. Dessa utförs parallellt med samrådet.  

Gatunät  
Planområdet gränsar till Öresundsvägen i söder, Kobjersvägen i väster 

och Kaprifolievägen i öster.  

Öresundsvägen ingår i huvudgatunätet och utgör en länk mellan 

Fjelierondellen och Bryggaregatan. Vägen har i dagsläget en 

hastighetsgräns på 40 km/h. I ett snitt väster om cirkulationen vid 

Kaprifolievägen trafikeras Öresundsvägen idag av 4200 fordon per dygn.  
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Kaprifolievägen ingår i huvudgatunätet och trafikeras idag av cirka 5400 

fordon per dygn och har en hastighetsbegränsning förbi området på 40 

km/h.  

Kobjersvägen är en lokalgata med hastighetsbegränsningen 40 km/h. 

Kobjersvägen har en trafikmängd på cirka 1500 fordon/dygn.  

Befintlig trafikalstring för Smörkärnan uppskattas till cirka 370 fordon 

per dygn som fördelar sig på de olika gatorna i Västerbro. 

Kollektivtrafik  
Stadsbusslinje 5 (Nova‐Kobjer‐Lund C‐Råbylund) trafikerar Västerbro 

med ett befintligt hållplatsläge på Måsvägen cirka 100 meter söder om 

planområdet samt med ett hållplatsläge på Slåttervägen cirka 200 meter 

norr om planområdet. Planområdet ligger cirka 1 km från Lund C. 

Gång-, cykel- och motortrafik  
Längs Öresundsvägen, Kaprifolievägen och Kobjersvägen finns gång- och 

cykelbanor på båda sidor om körbanan.  

Parkeringsnorm och parkering 

Lunds kommuns parkeringsnorm, antagen 2018‐12‐13, styr hur 

parkering ska ordnas vid nybyggnation av till exempel bostäder, kontor 

och handel. Enligt plan‐ och bygglagen är det fastighetsägaren som 

ansvarar för att lösa parkering inom egen fastighet i ”skälig omfattning”. 

Fastigheterna är belägna i den del av kommunen som i 

parkeringsnormen benämns som ”centrala zonen”. 

Enligt Boverkets byggregler ska angöring och parkering för personer 

med nedsatt rörelseförmåga ordnas inom 25 meter från en tillgänglig och 

användbar entré till bostäder och verksamheter 

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 ta emot beroende på deras 

speciella förutsättningar. Vattenmyndigheten har fattat beslut om 

statusklassificering och miljökvalitetsnormer för alla vattenförekomster.  
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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.  

Vattnet från planområdet leds via ledningar till Rinnebäcksravinen innan 

det leds vidare till Höje å. Rinnebäcksravinen är ett naturreservat och 

väldigt erosionskänsligt.   

Markens beskaffenhet  
Enligt SGU:s berggrundskarta består berggrunden av kalksten och 

sandsten. Djupet till berg uppskattas vara mer än 50 meter (SGU, 2017b).  

Skruvborrningar visar att jordlagren inom området närmast markytan 

huvudsakligen utgörs av fyllnadsmassor bestående av sand, sandig lerig 

morän eller mullhaltig lera. Fyllnadsmassornas mäktighet varierar 

mellan ca 0,3–2,0 m, mäktigast i de östra delarna. Fyllningen underlagras 

i huvudsak av lermorän eller sandig lermorän, som fortsätter ner till 

borrningarnas avslutande vid ca 4 m djup. 

Grundvattenytan har påvisats på nivåer mellan ca 1,4 och 2 meter under 

markytan inom fastigheten Smörkärnan 2. Inom Smörkärnan 1 ligger 

grundvattennivåerna på mellan 1,9–3,6 meter under markytan enligt 

mätningar.  

Vatten och spillvatten  
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dricksvatten och 

spillvatten. I gaturummen finns ledningar för vatten, spill‐ och dagvatten. 

Övriga ledningar  
Kraftringen har en huvudledning för fjärrvärme i Öresundsvägen och 

Kobjersvägen som delvis ligger inom Smörkärnan 1 och 2. 

Gas och teleledningar finns delvis inom kvartersmark. Gasledning 

behöver flyttas i samband med byggnation.  

En befintlig telestation finns inom Smörkärnan 2 i anslutning till 

Öresundsvägen. 

I gränsen mellan kommunala fastigheten Väster 7:1 och Separatorn 1 

finns idag en elnätstation.  

Renhållning  
Sophantering sker idag via enskild avfallshantering. 
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Hälsa och säkerhet  

Miljötillstånd och befintliga industrifastigheter 
Befintliga verksamheter av industriell karaktär finns inom närliggande 

kvarter Separatorn, Värmeväxlaren och Virket 1. För Värmeväxlaren, 

delar av Separatorn och Virket antingen pågår planarbeten eller har det 

nyligen antagits detaljplan där avsikten är att avveckla områdena från 

dagens industriverksamhet till en blandstad med byggnader och miljöer 

för bostäder, service och kontor. Tills detaljplanerna vinner laga kraft 

måste detaljplanen för kvarteret Smörkärnan ta höjd för befintligt 

scenario med verksamheter som fortsatt användning på samtliga 

grannfastigheter.  

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne upphävde 2022-

06-02 miljötillstånd för produktion av plattvärmeväxlare m.m.  inom 

fastigheterna Separatorn 1 och Värmeväxlaren 3.  

Risker/Farligt gods  
Öresundsvägen 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 

ej längre är undantagna från förbudet mot transport av farligt gods på 

väg. Ett marginellt antal transporter av farligt gods förekommer idag och 

så länge verksamheter och drivmedelsförsäljning finns kvar i 

planområdets närhet kommer dessa fortsätta gå på sträckan. 

 
Karta visar transport av farligt gods i anslutning till Smörkärnan.  

Trafikbuller 
För nybyggnation av bostäder gäller Förordningen om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader (Svensk författningssamling, förordning 2015:216 



Förutsättningar 

19 

med tillägg 2017). I förordningen finns bestämmelser om riktvärden 

gällande buller utomhus vid bostadsbyggnader från spårtrafik och vägar. 

För förskola gäller Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård 

från väg och spårtrafik.  

Planområdet är i dagsläget främst utsatt för trafikbuller från 

Öresundsvägen och Kaprifolievägen.  

Verksamhetsbuller 
Riktlinjer för bostadsbyggande utsatt för buller från industriverksamhet 

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. 

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. 

Markradon  
Enligt översiktlig radonkartläggning är planområdet klassificeras som ett 

normalriskområde.  

Förorenad mark 
En miljöteknisk markundersökning har gjort inom fastigheten 

Smörkärnan 1 och 2. Resultaten från utförda undersökningar inom 

Smörkärnan 1 visar att föroreningarna som påvisats i ytliga jordlager 
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utgörs av kvicksilver (provpunkt 1604) och PAH (provpunkt 1607) i 

halter som överskrider Naturvårdsverkets riktlinjer för känslig 

markanvändning (KM).  

 
Bilden visar provpunkter inom Smörkärnan 1. Gulmarkerade provpunkter är de som 
överskrider Naturvårdsverkets riktlinjer vid känslig markanvändning (KM).  

 
Inom Smörkärnan 2 visar utredningen att föroreningarna i jord har 

påträffats främst i ett område i den nordvästra delen av fastigheten (se 

gul markering i karta nedan). PAH i halter över KM har också påträffats i 

vad som bedöms vara naturlig lermorän under fyllnadsjord.  

 

 
Flygbilden visar provtagningspunkter inom fastigheten Smörkärnan 2.  
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Vad gäller föroreningar i grundvatten visar resultaten att grundvattnet 

inte är påverkat av föroreningar av oljekolväten, halogenerade 

lösningsmedel eller av tungmetaller i halter som ligger över rikt- och 

jämförvärden. Samtliga uppmätta halter inom planområdet underskrider 

Livsmedelsverkets rekommenderade halter för dricksvatten. 

De föroreningar som förväntas inom Smörkärnan 2 bedöms vara 

kopplade till asfalt och fyllnadsmassor som tillförts området i samband 

med uppförande av parkering och byggnader.  

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 i parker samt rinnvägar skapas på gator.  

Skyfallskartering av nuläget visar att planområdet inte är en del av ett 

riskområde för översvämning, men att det krävs skyfallsåtgärder i andra 

delar av Västerbro för att inte skapa ännu större problem nedströms än 

vad som sker idag vid ett klimatanpassat 100-årsregn.  
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Karteringen visar skyfallssituationen vid ett 100-årsregn. Planområdet är 

rödmakerat. Stråk C berör Västerbro. 

Räddning 
Planområdet ligger inom normal insatstid vid utryckning. 

Skyddsrum 
Inom planområdet finns idag tre skyddsrum i befintlig kontorsbyggnad.  

Fastighetsägaren har ansökt och fått beviljat av MSB att 

skyddsrumsfunktionen under perioden 2022-08-10 – 2026-12-31 får 

vara begränsad. Detta innebär att skyddsrummets konstruktion får rivas, 

flyttas och förändras. Antalet skyddsrumsplatser ska vid återställandet 

uppgå till 180 + 90 + 90 platser.  

Undersökning om planen kan medföra en betydande 
miljöpåverkan 
Byggnadsnämnden har beslutat att planförslaget inte kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. 5-8§§ MB. Det 

innebär att miljöeffekterna inte redovisas i en strategisk miljöbedömning 

enligt 6 kap MB utan integreras i planbeskrivningen. De främsta skälen 

till bedömningen ovan är att marken inom planområdet redan idag är i 

anspråkstagen och att området ligger central i Lund med närhet till goda 

kommunikationer. Förslaget innebär en större andel grönyta jämfört 

med dagsläget och en ökad framkomlighet för gång- och cykeltrafikanter 

planeras.   
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Planförslag 

Övergripande karaktär och disposition  
Kvarteret Smörkärnan föreslås förändras från dagens storskaliga 

parkerings- och kontorsmiljö till en del av det planerade 

utvecklingsområdet Västerbro i centrala Lund. Kvarteren föreslås 

utvecklas i form av nya bostadskvarter med möjlighet till verksamheter 

och centrumändamål i bottenplan, ett mobilitetshus med småskalig 

radhusbebyggelse på taket, en ny förskola med en grön förskolegård 

samt ett studentbostadskvarter med service och bostadskomplement i 

bottenplan.  

Totalt möjliggör planförslaget för cirka 48 000 kvm BTA för bostäder 

varav drygt 12 000 av dessa i form av studentbostäder, cirka 500 kvm 

centrumverksamhet och handel, cirka 1600 kvm förskola samt ett 

mobilitetshus.  

Den nya bebyggelsen föreslås möta nya ombyggda gaturum och en ny 

platsbildning mot Öresundsvägen där möjligheten att röra sig som 

gående eller cyklist står i centrum. En ny gång- och cykelkoppling skapas 

mellan Öresundsvägens stadsrum och Slåtterbackens befintliga 

parkmiljö, via den nya vistelsegatan.   

Öresundsvägen och Kobjersvägen föreslås bli stadsgator med 

blandstadskvarter på ömse sidor med träd i gaturummen. I strategiska 

lägen föreslås lokaler som riktas ut mot det offentliga rummet som tillför 

rörelse och målpunkter. 

Planförslaget är en konkretisering av strukturplanen i 
Västerbroprogrammet från 2019. 
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Situationsplan som visar föreslagen stadsbebyggelse. 

 
Volymstudie som visar föreslagen stadsbebyggelse. 

Markanvändning, bebyggelse och stadsbild 

Bostäder och centrumverksamhet/handel 
Fyra av kvarteren inom planområdet föreslås i huvudsak innehålla 

bostäder men till viss del även med krav på centrum och handel i 

bottenvåning.  

Två av dessa kvarter föreslås placeras längs med Kobjersvägen, för att 

tillsammans med anslutande planerade kvarter på motsatt sida gatan (Kv 

Virket) skapa stadga till Kobjersvägens gaturum och ge goda 

förutsättningar för stadsliv.  
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Vy från cirkulationen Kobjersvägen/Öresundsvägen som visar bebyggelsens 

möte med gaturummen och torget (Sweco Architects).  

De båda kvarteren föreslås uppföras i en skala om 4-6 våningar med ett 

varierat taklandskap. Bebyggelsen möter i söder en platsbildning i 

anslutning till Öresundsvägen. Det gynnsamma söderläget mot torget 

skapar goda förutsättningar för verksamheter i byggnadens bottenplan. 

Detta säkerställs genom användningsbestämmelsen BC1 – Bostäder. 

Centrum minst 100 kvm ska finnas mot allmän plats. 

I norra delen av planområdet föreslås bebyggelsen möta Slåtterbacken 

något tillbakadraget från parkens gräns. Detta dels för att skapa 

möjlighet till förgårdsmark och distans mot det allmänna rummet, men 

även i syfte att skydda de befintliga träd som står i gränslanden mellan 

allmän plats och kvartersmark. För att skapa öppenhet och bryta upp 

fasadlängderna mot Slåtterbacken finns planbestämmelsen (p1) som 

säkerställer att en genomgående öppning från bostadsgårdarna till 

parken om minst 6 meter ska finnas.  

Marken sluttar neråt från Slåtterbacken till Öresundvägen till med en 

höjdskillnad om cirka tre meter. Höjdskillnaden i det södra kvarteret vid 

torget tas upp genom att byggnaden utförs i souterräng. Mot gatorna 

säkerställs att entréer görs genomgående för att möta gaturummet i 

marknivå.  

De båda bostadsgårdarna är tänkta att tillsammans skapa en 

sammanhängande storgård för att kunna nyttjas av boende i båda 

kvarteren.  
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Sektionen visar genomskärning av planområdets två västligaste kvarter. Till vänster 

syns bebyggelse som möter Öresundsvägen och till höger syns föreslagen 

bebyggelse närmast parken. De båda gröna bostadsgårdarna bildar tillsammans ett 

lummigt storkvarter med vistelsegatan i mitten.  

Studentbostäder med en levande bottenvåning 
I planområdets sydöstra del föreslås studentbostäder i kvartersform. 

Bebyggelsens höjd varierar mellan 4 och 6 våningar med en mindre del 

om 7 våningar i hörnet mot Kaprifolievägen och Öresundsvägen. 

Bebyggelsens bottenplan föreslås innehålla en allmänt tillgänglig 

centrumlokal samt bostadskomplement i form av uppehållsrum, 

cykelparkering, miljörum m.m. På plankartan regleras kvarterets 

användning med bestämmelsen BC1 – Bostäder. Centrum minst 100 

kvm mot allmän plats.  

Förutom den bostadsgård som föreslås inne i kvarterets mitt föreslås 

även att delar av byggnadens tak ska fungera som gårdsyta för de 

boende. Den del som vetter mot förskolans friyta föreslås vara 4 våningar 

i syfte att skapa en bullerskyddad utemiljö på taket, men även för att 

skapa variation i kvarterets utformning samt för att släppa in ljus till 

bostadsgården. För att säkerställa en grön utemiljö på delar av kvarterets 

tak, finns en planbestämmelse på plankartan (v1) som styr att gemensam 

terrass/bostadsgård ska uppföras på tak.  

En portik föreslås i fasaden som vetter åt väster i syfte att bryta upp 

fasaden i markplan och skapa en möjlig passage för boende i kvarteret in 

till bostadsgården.   

För att minska risken att entrédörrar slås upp i gångbanan har 

bestämmelsen p3 lagts till på plankarta. Bestämmelsen anger att entréer 

ska vara indragna minst 0,3 meter från fasadliv. 
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Totalt ger detaljplaneförslaget möjlighet till cirka 380 studentlägenheter 

inom kvarteret. 

 
Planområdet sett från cirkulationen Öresundsvägen/Kaprilfolievägen (White 

Arkitekter). 

Förskola- och bostadskvarter 
Planförslaget innehåller en 7 avdelningars förskola i hörnet vid 

Öresundsvägen och den nya lokalgatan. Förskolan ges möjlighet till en 

friyta om drygt 4300 kvm vilket motsvarar cirka 37 kvm per barn 

(borträknat ytor för utesov och förråd). Med förskolegårdens skyddade 

läge från buller och med anslutning till befintlig park och lekplats skapas 

goda möjligheter till en kvalitativ utemiljö för framtida verksamhet.  

Byggnaden föreslås uppföras i 2-7 våningar varav större delen av våning 

1 och 2 planeras för förskola. Ovan förskolan föreslås bostäder på våning 

två respektive tre och uppåt. Bostäderna bidrar till ett blandat kvarter 

och fungerar även som skydd från trafikbuller åt bostadsgården och 

förskolans friyta.  

Den framtida fasighetens föreslagna yta regleras med användningen S1B 

– Förskolan om minst 1600 kvm BTA ska finnas. Bostäder.  

Byggnaden föreslås utformas i två våningar närmast lokalgatan för att 

bidra till ett ljusare och mer småskaligt möte mot gaturummet. Ovan 

tvåvåningsdelen föreslås terrasser i form av uteplatser för bostäderna.  

En gemensam bullerskyddad bostadsgård föreslås på del av byggnadens 

takyta. För att säkerställa de varierade byggnadshöjderna finns på 

plankartan bestämmelsen h1 – Högsta totalhöjd i meter över nollplan. 
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Bostädernas gemensamma uteplats ges även bestämmelsen v1 – 

gemensam terrass/bostadsgård ska uppföras på tak.  

Mobilitetshus, centrumverksamhet och nätstation  
Centralt inom planområdet, i anslutning till Öresundsvägen, föreslås ett 

mobilitetshus, vars främsta syfte är att ge plats för områdets framtida 

behov av bilparkering och delar av cykelparkeringsbehovet.  Läs mer om 

detta under stycket parkering.  

Mobilitetshuset föreslås uppföras i fyra våningar plus en källarvåning. I 

byggnadens bottenplan ska lokaler för centrum och handel finnas med 

entréer ut mot Öresundsvägen och torget, cykelparkering och 

cykelservice i våningsplanets inre del samt en inhyst elnätstation i 

våningsplanets nordöstra del.  

Ovanpå mobilitetshuset föreslås 13 stadsradhus på byggnadens tak. På 

plankartan regleras att radhusen placeras indraget från fasadliv och 

möjliggör för sadeltak och enskilda uteplatser och 

komplementbyggnader. På plankartan reglerar att taket ska nyttjas som 

bostadsgård. 

 
Referensexempel på utformning av radhusbebyggelse ovan mobilitetshuset: 

Radhus i Elinegård, uppförda av Ikano Bostad i samarbete med Anebygruppen.   

Mobilitetshuset regleras med användningen PBC1 – Parkering. 

Bostäder ska finnas från och med våning 5. Centrum minst 100 kvm 

mot Öresundsvägen. I den del av byggnaden som ska inrymma 

elnätstation finns användningsbestämmelsen PBE – Parkering. 

Bostäder ska finnas från och med våning 5. Elnätstation ska finnas 

och placeras i nivå med färdig marknivå.  
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Höjder 
Inom planområdet regleras generellt bebyggelsens höjder antingen 

genom högsta tillåtna totalhöjd(h1) eller högsta tillåtna 

byggnadshöjd(h2) i meter över nollplanet. Totalhöjd möjliggör 

byggnadsvolym med platt tak upp till angiven höjd. Byggnadshöjd 

reglerar takfotens höjd och därutöver ges utrymme för vind att inredas. 

Angivna höjder (byggnadshöjder och totalthöjder) inom planområdet 

skapar utrymme för att uppföra byggnader i trästomme. Trästomme 

innebär cirka 0,2-0,3 meter tjockare bjälklag per våning. För att 

säkerställa att det inte (i stället för trästomme) uppförs en extra våning 

kompletteras höjdbestämmelserna med bestämmelsen h3 – högsta antal 

våningar.  Detaljplanen medger möjlighet till inredd vind samt 

uppförande av takkupor inom högst 1/3 av takets längd. 

Hänsyn kulturmiljö  
Den mur som är uppförd i fastighetsgräns mellan Öresundsvägen och kv 

Separatorn kan helt eller delvis behöva tas ner i samband med 

ombyggnad av Öresundsvägen till stadsgata. Muren är placerad inom den 

yta som avses planläggas för gata samt nyttjas för dragning 

underjordiska ledningar.  

Utöver muren finnsingen bebyggelse eller annan miljö som pekats ut som 

bevarandevärd, men som en del av Västerbro bör industrihistorien lyftas 

fram genom bebyggelsestrukturer, detaljer och materialval.  

Ett av styckena i karaktärsprogrammet har rubriken ”Industrihistorien 

som identitetsbyggare”. I området ska varje tidsperiod kunna sätta sin 

prägel på stadsdelen, även det som byggs idag. Västerbros 

industrihistoria ska inspirera till gestaltning, material och namnsättning.  

Grönstruktur och offentliga rum  

Grönområde, park, vegetation och natur 
I det som idag är en del av Öresundsvägens gaturum står ett antal större 

träd. Tre av dessa är ekar som föreslås bevaras. Övriga träd - två lönnar 

och en ask förslås tas ner för att ge plats åt bostadskvarteret att möta 

gaturum och torg.  

I norra delen av planområdet, i det som idag är gränsland mellan park 

och kvartersmark, finns ett flertal träd och lägre vegetation. För att 

säkerställa trädens placering och kronornas utbredning har alla träd med 

en stamdiameter större än 20 cm inventerats och mätts in under 

planarbetets gång. Kronornas utbredning är markerade med 

illustrationslinjer på plankartan.  Alla träd står idag inom allmän plats 

men kronorna faller delvis över på kvartersmark. För att säkerställa goda 
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livsbetingelser för träden har föreslagen bebyggelse ej placerats närmare 

än tre meter från trädkronornas yttre kant.  

Ett antal äldre fruktträd står kvar på det som föreslås bli friyta till 

förskolan och dess kronor är markerade på plankartan med 

illustrationslinjer. Träden föreslås bevaras.  

Längs Kobjersvägen finns fyra lindar samt en ask och en lönn placerade i 

alléformation. Uppstamning av träden har gjort att skador finns på 

stammarna i begränsad omfattning. För att kunna utnyttja fastigheten 

Smörkärnan 2 effektivt med ny bebyggelse, för att möjliggöra att 

bebyggelsen möter upp Kobjersvägens nya gaturum samt för att göra 

plats för framtida ledningar i gatan föreslås att dessa träd tas ner och 

ersätts med annan växtlighet eller nya träd i Kobjersvägens nya gaturum. 

Ny grönska tillförs inom planområdet i det som föreslås bli förskolegård. 

Förskolans gård föreslås ansluta till befintliga Slåtterparken för att kunna 

samutnyttjas av boende och besökande när förskolan är stängd samt för 

att kunna nyttja parken i förskoleverksamheten som en förlängning av 

förskolegården.  

 

 
Slåtterbacken idag. 

 
Några tak föreslås fungera som bostadsgårdar i området, bland annat 

inom en del av studentkvarteret samt ovan förskolan.  

Torg  
En ny platsbildning i sydvästläge om cirka 500 kvm föreslås i anslutning 

till Öresundsvägen och regleras på plankartan med användningen TORG. 

De tre ekar som föreslås bevaras står idag inom denna yta. För den 

bebyggelse som i förslaget möter och ramar in torget ställs krav på 

centrumverksamhet i bottenplan.  



Planförslag 

31 

Friytor, lek och rekreation 
Den förskolegård som föreslås inom planområdet har en friyta på drygt 

4300 kvm vilket innebär cirka 37 kvm/barn (borträknat utesov och 

förråd). Lunds kommun har rekommendationer som förespråkar 40 

kvm/barn men i avvägningen mellan olika intressen är bedömningen att 

förskolegårdens yta satt i sitt sammanhang och med rätt utformning 

bedöms kunna hålla en hög standard. Förskolegården är medvetet 

placerad centralt i planområdet i anslutning till Slåtterbacken. 

Föreslagen omkringliggande bebyggelse skyddar gården från buller och 

störningar från Öresundsvägen och Kaprifolievägen. För att säkerställa 

hög kvalité och välutnyttjade ytor för förskolan har ett 

utformningsförslag för förskolan tagits fram och redovisas i 

situationsplanen. 

Alla bostäder kommer att ha tillgång till en gård. Eftersom det planeras 

ett mobilitetshus inom planområdet är förutsättningarna goda att skapa 

gröna och rekreativa bostadsgårdar då dessa primärt ej behöver 

underbyggas med garage. Under tre av bostadsgårdarna ges utrymme för 

underjordiskt garage som möjligt komplement till mobilitetshuset. En 

bestämmelse på plankartan (n1) reglerar att bostadsgårdarna ska utföras 

med minst 40 % genomsläppliga material samt att planterbart bjälklag 

ska finnas i de fall gården underbyggs av källargarage. Detta för att 

säkerställa grönska på gårdarna samt lokalt omhändertagande av 

dagvatten. Med genomsläppliga material menas tex. planteringar, gräs, 

grusade ytor och plattor med genomsläppliga fogar.  

För bostäderna ovan förskolan är tillgången till bostadsgård begränsad 

på grund av friytan till förskolan. Därför föreslås att en gemensam 

bostadsgård ska finnas på byggnadens tak samt uteplatser på generösa 

balkonger möjliggörs för ett antal bostäder som vetter mot vistelsegatan.  

Bostadsgården i studentkvarteret är liten i förhållande till kvarterets 

täthet. Därför regleras i detaljplanen att del av kvarterets tak ska nyttjas 

som gemensam bostadsgård.  

Trafik och gator  

Gatunät, angöring och in-/utfarter  
Befintliga gator (Öresundsvägen, Kobjersvägen och Kaprifolievägen) i 

anslutning till kvarteret Smörkärnan byggs om för att förbättra 

möjligheterna för gång‐ och cykeltrafikanter att röra sig i gaturummen 

samt för att skapa ett välfungerande huvudgatunät i och genom 

Västerbro.  

Öresundsvägens körbana föreslås till 7 meter för att hålla standard som 

huvudgata med stadsbusstrafik. Nya träd föreslås på gatans båda sidor i 
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möbleringszoner mellan körbana och cykelbanan. I möbleringszonerna 

skapas även möjlighet för angöring till verksamheter som planeras i 

bottenvåningar. 

 
Principsektion som visar Öresundsvägens utformning. 

Kobjersvägen ges en körbanebredd om 6,5 meter för att säkerställa 

framkomlighet för stadsbussarna.  En möbleringszon föreslås längs 

körbanans östra sida där möjlighet för angöring och plantering ges. Nya 

breddade och separerade gång- och cykelbanor tillskapas längs körbanas 

båda sidor.  

 
Principsektion som visar Kobjersvägen utformning.  
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De mindre lokalgatorna i Västerbro kallas för vistelsegator, där 

gestaltningen tydligt signalerar att fordonstrafiken sker på de gåendes 

villkor. Vistelsegatans sektion och höjdsättning ska tillsammans med 

markbeläggning och möblering bidra till att hålla nere hastigheterna och 

skapa god tillgänglighet för gående och cyklister. Längs vistelsegatorna 

föreslås något bredare förgårdsmark för att ge utrymme för grönska och 

uteplatser med mera i anslutning till bostäderna. 

Utifrån föreslagen exploatering bedöms Smörkärnan generera cirka 1000 

fordon per dygn som fördelar sig på de olika gatorna i Västerbro. 

Kollektivtrafik  
Ingen förändring av kollektivtrafiken föreslås i anslutning till 

planområdet. 

Gång- och cykeltrafik 
Gång‐ och cykeltrafik föreslås ske i separata gång‐ och cykelbanor längs 

Öresundsvägen, Kaprifolievägen och Kobjersvägen. 

En ny gång- och cykelväg föreslås i nord-sydlig riktning, genom området 

för att koppla samman Slåtterbacken och Öresundsvägen via den nya 

vistelsegatan. 

I vistelsegatorna sker gång‐ och cykeltrafik på samma yta som 

motorfordonstrafik.  

Parkeringsnorm och parkering  
Områdets beräknade bilplatsbehov uppgår till cirka 340 platser inom 

planområdet, utifrån gällande parkeringsnorm. Med åtgärdspaket med 

bland annat bilpool ges 30 % reduktion och därmed kan antalet 

bilplatser minskas till 238. 200 av dessa bilplatser är för boende i 

området. Övriga platser är för besökare samt till förskola och för 

centrumlokaler. Majoriteten av parkeringarna ryms i det föreslagna 

mobilitetshuset.  

På markplan i mobilitetshuset kommer det att finnas platser för besökare 

till bland annat verksamhetslokalerna, besökare till förskolan samt 

platser för bilpoolsbilar. I markplan ska också mobilitetsfunktioner 

etableras, såsom exempelvis cykelparkering och cykelverkstad.  

Längs Kobjersvägen, Öresundsvägen och Kaprifolievägen föreslås 

angöringsfickor i gaturummen. Detta i syfte att tillgodose tillgänglighet 

till lokaler samt för att säkerställa tillkomst för varutransport och 

sophanteringsfordon i de läget detta inte är möjligt från vistelsegatan.  

Inom max 25 meter från entréerna ska det finnas tillgång till 

angöring/parkering för rörelsehindrade enligt boverkets byggregler 
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(BBR). Dessa föreslås placeras på kvartersmark i anslutning till de 

respektive kvarteren.  

Områdets beräknade cykelplatsbehov uppgår till cirka 1600 platser. 

Minst 50 % av cykelplatserna vid flerbostadshus ska vara lättillgängliga, 

vilket innebär att de ska vara i markplan och max 25 m från entréer. 

Minst 5 % av platserna ska vara anpassade för platskrävande cyklar. 

Inom området är cykelparkeringen tänkt att förläggas till stor del i 

cykelrum i byggnadernas bottenvåningar men även till viss del i 

markplan på innergårdar och på förgårdsmark. Mobilitetshuset har 

kapacitet för cirka 350 cyklar i byggnadens bottenplan och kan därmed 

inrymma del av behovet för de närmaste kvarteren.  

Inom studentkvarteret finns behov av att avsätta ytor för cykelparkering 

inne i byggnadens markplan eller i ett källarplan för att rymma hela 

parkeringsbehovet. 

Teknisk försörjning  
Inom planområdet har en utrymmesstudie tagits fram tillsammans med 

berörda ledningsägare. Syftet med utredningen är att säkerställa plats för 

teknisk försörjning samt för att säkerställa ekonomisk och teknisk 

genomförbarhet. Studien visar att det finns möjlighet att få plats med 

ledningar samt planerade träd, skelettjord och planteringar i 

gaturummen tillsammans med grundläggning av tillkommande 

bebyggelse.  

El 
Planförslaget möjliggör för en ny dubbel nätstation i markplan i 

mobilitetshusets nordöstra hörn. Denna säkerställs med 

användningsbestämmelsen E – inhyst elnätstation ska finnas och 

placeras i nivå med färdig mark. Detaljplanen reglerar att bostäder ej 

kan förläggas under våning 5 varpå bostäder och elnätstation ej kan 

förläggas angränsade varandra. Ytan inom vilket elnätstationen kan 

placeras är 10 x 7 meter. I anslutning till elnätstationen finns möjlighet 

för angöring och plats för serviceyta.  

Högspänningskablar till elnätstationen planeras dras i vistelsegatan från 

Öresundsvägen med undantag för anslutningar till kvarteren i anslutning 

till Kaprifolievägen som sker direkt där ifrån. Lågspänningskablar 

kommer ut från nätstationen för att leda ut till planerade byggrätter.  

Fjärrvärme och fjärrkyla 
Kraftringen har en huvudfjärrvärmeledning som idag delvis är belägen i 

Öresundvägen och Kobjersvägen och delvis inne på kvartersmark. En 

förutsättning för planförslagets genomförande är att ledningen flyttas. 

Ledningen är samhällsviktig och ett avbrott på ledningen kan få stora 
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konsekvenser för Lunds stad. Det är därför viktigt att ledningens 

framtida läge blir säkert och att risk för avbrott är liten. Kraftringen har 

tillsammans med VA-syd tagit fram förslag på nya placeringar samt 

dimensionering av berörda ledningar i Öresundsvägen och Kobjersvägen. 

Inom planområdet föreslås att fjärrvärme dras från Öresundsvägen i 

vistelsegatan för att försörja anslutande kvarter.  Byggrätterna närmast 

Kaprifolievägen föreslås försörjas direkt från Kaprifolievägen.  

Två byggrätter närmast Öresundsvägen har bedömts vara i behov av 

fjärrkyla. Dessa kan anslutas från Öresundsvägen. Anslutning ska 

samordnas med planerad angöringsficka för att inte påverka föreslagen 

trädallé. 

Vatten och spillvattenledningar 
VA-ledningar föreslås att dras in från Öresundsvägen via vistelsegatan till 

föreslagen bebyggelse. Byggnaderna närmast Kaprifolievägen föreslås 

försörjas direkt från Kaprifolievägen. 

Dagvattenledningarna ska dimensioneras utifrån flöden som beräknats i 

dagvattenutredningen. Spillvattenledningar är dimensionerade utifrån 

Svenskt Vatten P110. 

Kraftringen har tillsammans med VA-syd och kommunen studerat ny 
placering samt dimensionering av berörda huvudledningar i 
Öresundsvägen och Kobjersvägen. Detta i syfte att säkerställa 
ledningarnas utrymme i gaturummet. 

Övriga ledningar 
Teleledningar föreslås dras in till området från Kobjersvägen till 

telestation inom Smörkärnan 2. Ett E-område på plankartan säkerställer 

telestationens placering i anslutning till vistelsegatan.   

Även fiber föreslås dras i vistelsegatan från öster för att försörja 

planerade byggrätter. Byggrätter i direkt anslutning till Kaprifolievägen 

ges anslutningar från Kaprifolievägen.   

Dagvatten 
Flödesberäkningar har gjorts över området där olika markanvändningar 

getts olika avrinningskoefficienter. Därefter har avrinningen beräknats 

från området och jämförts mellan före och efter exploatering med 

klimatfaktor. Med klimatfaktor visar beräkningar att flödena ökar 

jämfört med idag. Volymen som måste fördröjas inom området bestäms 

av högsta tillåtna utflöde från planområdet som är 20 liter/sek/ha för 

hela området. Då blir den totala fördröjningsvolym som behöver tas om 

hand cirka 400 m3.  
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Förslag till placering på åtgärder redovisas i dagvattenutredning för att 

säkerställa att fördröjning av erforderliga volymer är genomförbart. 

Bland annat föreslås att under delar av gräsytan på förskolegården läggs 

uppsamlingsledningar för dagvatten och att det på bostadsgårdarna och i 

förgårdsmark placeras raingardens och urban layers.  

Dagvattenutredningen visar att föreslagna fördröjningsåtgärder 

sammantaget klarar att ta hand om erforderliga volymer.    

 
Pricipsektion som visar ”Urban layers” som innebär mångutnyttjade av en och 

samma yta. 

En bestämmelse på plankartan (n1) reglerar att bostadsgårdarna samt 

södra delen av förskolegården ska utföras med minst 40 % 

genomsläppliga material samt att planterbart bjälklag ska finnas i de fall 

gården underbyggs av källargarage. På mobilitetshusets tak regleras med 

bestämmelsen n3 att bjälklag ska vara planterbart. I norra delen av 

förskolans friyta finns bestämmelsen n2 som reglerar att marken minst 

ska ha 90 % genomsläppliga material. Syftet med bestämmelserna n1, n2 

och n3 är att säkerställa grönska på gårdarna men även för att säkerställa 

lokalt omhändertagande av dagvatten i enlighet med 

dagvattenutredningens beräkningar. Med genomsläppliga material 

menas tex. planeringar, gräs, grusade ytor och plattor med 

genomsläppliga fogar.  

I den norra delen av förskolegården är marken prickad på plankartan, 

dvs. att marken ej får bebyggas.  

Renhållning 
Inom planområdet föreslås miljörum i bostädernas bottenvåningar samt 

i form av friliggande miljöhus. För bostadshus gäller att tillgång till 

miljörum ska finnas inom 50 meter från entré (BBR). Inom planområdet 

kan fordon stanna i vistelsegatan för hämtning av avfall. 

På Kaprifolievägen och Öresundsvägen ordnas fickor för uppställning vid 

de östra kvarteren.  
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Illustrationen visar möjliga lägen på miljörum inom 50 meter från entréer och 

möjlig körväg för sopbil vid hämtning.  

Hälsa och säkerhet  

Risker/Farligt gods 
Det miljötillstånd som omfattar villkor för industriverksamheterna inom 

Separatorn 1 har återkallats av fastighetsägaren. Bedömningen av 

störningar och påverkan utgår därmed från sådana verksamheter som nu 

gällande detaljplan för Separatorn 1 tillåter dvs. industriändamål. Det 

finns ingen verksamhet inom eller i anslutning till planområdet som är 

anmälningspliktiga eller tillståndspliktiga enlig miljöbalken eller som har 

tillstånd att hantera brandfarliga varor som påverkar planområdet.  

Transport av farligt gods i form av brandfarliga vätskor förekommer i 

begränsad omfattning på Öreundsvägen intill och förbi planområdet till 

Inpac Pharma och OKQ8 trots att sträckan ej längre är undantagna 

förbudet mot transport av farligt gods på sträckan.  

Riskerna med transport av farligt gods har bedömts som mycket små och 

att det av denna anledning inte krävs särskilda säkerhetsåtgärder. Att 

riskerna kan beaktas som försumbara beror på det ringa antalet 

transporter i kombination med en låg hastighetsbegränsning och en 

trafiksäker vägutformning. Det är ytterst osannolikt att en tank ska 

komma till skada.  

Vissa försiktighetsmått rekommenderas ändå i den riskanalys som tagits 

fram då transport av farligt gods förekommer så länge verksamheter och 

drivmedelsförsäljning finns kvar i planområdet eller i dess närhet. 

Planförslaget har därför anpassats så att markanvändning i direkt 

anslutning till Öresundsvägen inte utgöras av platser för stadigvarande 

utomhusvistelse för barn (skolgård eller förskola). Med skolgård som 
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skyddas av de närmaste byggnaderna bedöms föreslagen utformning av 

Smörkärnan 1 & 2 tagit i beaktande de försiktighetsmått som föreslagits. 

Det kan inte uteslutas att en brand sprider sig till den byggnad som ligger 

i direkt anslutning till olycksplatsen. Om så sker har det utretts att det 

finns förutsättningar att kunna lämna byggnaderna på ett säkert sätt. 

Buller  
En bullerutredning har tagits fram avseende trafikbuller respektive 

industribuller i vilken bullerberäkningar genomförts baserade på 

trafikprognoser för 2040 där Västerbro är fullt utbyggt. 

Trafikprognoserna är framtagna av Lunds kommun och visar ett intervall 

med ett högsta respektive lägsta scenario. Trafikbullerberäkningarna är 

baserade på det högsta trafikscenariot och i beräkningarna ingår både 

väg- och järnvägstrafik.  

Bullerutredningen visar att riktvärdena för trafikbuller 60 dBA 

dygnsekvivalent ljudnivå klaras vid fasader ut mot Kobjersvägen, utom 

för gaveln direkt ut mot cirkulationsplatsen där den överskrids med 1 

dBA, samt klaras vid fasader in mot gården samt fasader vända mot norr. 

Mot Öresundsvägen och Kaprifolievägen överskrids dygnsekvivalent 

ljudnivå 60 dBA.  

Riktvärde för små lägenheter 65 dBA klaras för samtliga fasader. 

I de fall där riktvärdet överskrids vid bostadsfasad behöver hälften av 

rummen vara vända mot en sida där dygnsekvivalent ljudnivå 55 dBA 

samt 70 dBA maximal ljudnivå nattetid klaras.  

Riktvärden för gemensam uteplats för bostäder samt utemiljö för 

förskola klaras för delar av området i markplan in mot gården. Den 

ekvivalenta ljudnivån 50 dBA (riktvärde för pedagogisk verksamhet) 

överskrids med upp till 1 dB för delar av innergården där det är tänkt att 

vara förskolegård, 55dBA (riktvärde för övriga vistelseytor för förskola) 

klaras med god marginal. Maximal ljudnivå 70 dBA klaras.  

Inom Smörkärnan 2 (mot Öresundsvägen och Kobjersvägen) planeras 

det generellt för lägenheter mindre än 35 kvm i de fallen då 60 dBA 

ekvivalent ljudnivå överskrids vid fasader. Inom Smörkärnan 1, mot 

Öresundsvägen planeras även där för lägenheter mindre än 35 kvm. Mot 

Kaprifolievägen finns planlösningar framme för det nordöstra huset som 

visar möjlighet att utföra en kombination av lägenheter mindre än 

35kvm samt större lägenheter så att hälften av rummen beläggs in mot 

gårdssidan där 55 dBA samt maximal ljudnivå 70 dBA klaras. 
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Kartan visar ekvivalent ljudnivå (väg- och järnvägstrafikbuller) vid prognos hög. Blått 

= lägre än 50 dBA, grönt = 50-55dBA, gult = 55-60 dBA, orange = 60-65 dBA, rött = 

65-70 dBA. 

För att säkerställa att lägenheter uppförs i enlighet med rådande 

trafikbullerriktlinjer finns följande bestämmelse på plankartan (m1):  

Enkelsidiga lägenheter mot gata där ljudnivå överskrider gällande 

riktvärden för ekvivalent ljudnivå ska vara mindre än 35 m2. För 

lägenheter större än 35 m2 ska minst hälften av bostadsrummen i varje 

lägenhet orienteras mot en ljuddämpad sida. Alla bostäder ska ha tillgång 

till en bullerskyddad uteplats. 

Industribuller 

Fastigheten Separatorn 1 har tidigare  innehaft miljötillstånd för 

tillverkning av plattvärmeväxlare samt tankar och kärl till 

livsmedelsindustrin. För kvarteret Smörkärnan har miljötillståndet 

inneburit att fastigheten Separatorn getts möjlighet att bullra högre än 

vad riktvärdena för industribuller tillåter, vilket har påverkat 

industribullerberäkningarna.  Miljöprövningsdelegationen på 

länsstyrelsen i Skåne beslutade 2022-06-02 att upphäva detta 

miljötillstånd, på begäran från tillståndshavaren AB Tetra Pak, varpå 

industribullerberäkningarna för detaljplanen kan baseras på faktiska 

bullervärden. 

Idag är stor del av industriverksamheten inom Separatorn 1 nedlagd, 

men viss verksamhet pågår fortfarande varpå industribullerberäkningar 

har utförts utifrån 2020 års indata från industrin på Separatorn 1 och 

nya mätningar har gjorts i september 2021 för tidsperioderna dag, kväll 

samt natt.  
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Resultaten från beräknade industribullernivåer i bullerutredningen visar 

att riktvärden för industribuller för zon A klaras vid samtliga fasader vid 

samtliga tidpunkter under dygnet.  För planerad förskola klaras 

riktvärden vid fasad dagtid.  

 

 
Kartan visar ljudutbredning från befintlig industri mellan kl 18-22. 

På lång sikt avses även fastigheten Separatorn 1 att planläggas i enlighet 

med Västerbroprogrammets intentioner varpå bullerkällan helt kommer 

att försvinna.  

Kumulativa effekter 

Smörkärnan 1 och 2 påverkas av trafikbuller, vägtrafik samt buller från 
järnväg, och industribuller. Trafikbuller beräknas som en medelljudnivå 
över ett årsmedeldygn, dygnsekvivalent ljudnivå medan industribuller 
beräknas som en medelljudnivå för tre tidsperioder per dygn dag, kväll 
och natt. Olika tidsperioder försvårar att lägga ihop ljudnivåerna för 
trafik och industribuller. Karaktären för industribuller och trafikbuller 
kan också skilja sig åt.  
 
För största delen av området (för byggnader mot Kobjersvägen samt 
Kaprifolievägen och byggnader och fasader som ligger/vetter in mot 
området) dominerar trafikbuller. För dessa byggnader bedöms de 
kumulativa effekterna vara låga. Endast en mindre del av planområdet 
får en påverkan av både trafikbuller och industribuller. Det är den södra 
delen av bebyggelsen ut mot Öresundsvägen. Dagtid kommer trafikbuller 
vara dominerande och industribullret har betydligt lägre nivåer.  
 
Trafikbullernivåerna minskar kvällstid och nattetid med ett minskat 
förväntat trafikflöde. Med en bedömd trafikering på ca 10 % av flödet för 
kväll respektive natt bedöms trafikbullret ändå vara dominerande över 
industribullret med en ekvivalent ljudnivå om ungefär 55-60 dBA för 
respektive tidsperiod. Risken för negativa kumulativa effekter bör 
därmed vara små. 
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Markradon  
Då området ligger inom normalriskområde för radon föreslås bostäderna 
uppföras radonskyddade. 

Förorenad mark 
Då marken inom planområdet är förorenad och inte uppfyller 

Naturvårdsverkets krav vid känslig markanvändning krävs att marken 

saneras. För att säkerställa detta finns en administrativ bestämmelse på 

plankartan enligt följande: Marken ska saneras innan startbesked kan 

ges.  

För att få lov att använda bestämmelsen i 4 kap 14 § fjärde punkten i PBL 

ska det vara säkerställt att marken efter avhjälpandeåtgärder blir 

lämpligt för föreslaget ändamål samt att avhjälpandeåtgärderna är 

genomförbara. Historiskt sett har ingen miljöfarlig verksamhet bedrivits 

inom fastigheterna varför det bedöms osannolikt att större punktutsläpp 

till mark och grundvatten kan ha skett inom fastigheterna utan bedöms 

vara kopplade till asfalten och tillförda fyllnadsmassor. För att 

säkerställa att marken genom avhjälpandeåtgärder blir lämplig för sitt 

ändamål samt för att säkerställa att avhjälpandeåtgärderna är realistiska 

och genomförbara har en preliminär kostnadsuppskattning samt 

massahanteringsplan av förorenade massor och asfalt tagits fram. 

Översvämning och skyfall 
Preliminär höjdsättning av mark och för färdigt golv i planerad 

bebyggelse har gjorts för planområdet i syfte att kunna visualisera 

avledning av dag- och skyfallsvatten inom planområdet efter 

exploatering. Med den tänka höjdsättningen visar simulering att flöden 

vid 100-årsregn med klimatfaktor inte orsakar översvämningar i 

anslutning till bebyggelse eller påverkar framkomlighet på gator.   

I norra delen av förskolegården bildas idag en mindre lågpunkt som 

fördröjer och gör flödet trögare genom planområdet. Vattnet från 

förskolans lågpunkt rinner vidare söderut mellan föreslagen bebyggelse 

och Öresundsvägen. För att säkerställa att denna lågpunkt inte byggs 

bort finns en bestämmelse högsta tillåtna markhöjd över nollplan. Vid ett 

100-årsregn är maxdjup i den lägsta lågpunkten inom planområdet cirka 

17 cm, vilket inte bedöms ge översvämning i någon av de föreslagna 

byggnaderna eller påverka framkomligheten för utryckningsfordon på 

Öresundsvägen.  

Vatten från studentbostädernas gård rinner av genom passagen ut mot 

lokalväg och vidare till Öresundsvägen. 
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100-årsregnet Kartan visar avledningstråk vid 100-årsregn vid föreslagen 

höjdsättning.  

Räddning  
I området kan räddningstjänstens fordon nå föreslagen bebyggelse från 

omgivande huvudgator samt via lokalgatan. Bostadshus mot gator med 

trädplantering kan behöva utföras så att utrymning sker utan hjälp av 

räddningstjänsten. Detta löses exempelvis med TR2‐trapphus. Hur 

räddning ska ske redovisas i samband med bygglov. 

Tillgång till brandvatten ska redovisas senast vid det tekniska samrådet. 

Avvägning mellan motstående intressen  
Planförslaget innebär att området kan utvecklas enligt intentionerna i 

den fördjupade översiktsplanen samt Västerbroprogrammet, vilket 

innebär att Öresundsvägens industriområde utvecklas till en tät, blandad 

stadsdel i centrumnära läge. Det är ett starkt allmänt intresse att 

möjliggöra nya bostäder, förskola och lokal service i ett redan bebyggt 

område med närhet till kollektivtrafik. 

För att möjliggöra för stadsbebyggelse inom planområdet krävs att 

marken saneras, vilket innebär en enskild ekonomisk kostnad som 

samtidigt ger ett mervärde för miljön i området på sikt. 

Genom att utveckla marken inom planområdet från dagens 

markanvändning, som till största delen är hårdgjord utan möjlighet till 

fördröjning och rening av dagvatten, till en blandad stadsdel med gröna 

bostadsgårdar och nya tillgängliga friytor för lek och rekreation ökar 
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möjligheten att fördröja och rena dagvatten samt att naturvärdena inom 

planområdet ökar. 

Planförslaget innebär att ett antal träd behöver tas ner – varav 6 av dessa 

är biotopskyddade längs Kobjersvägen samt att delar av Slåtterbacken 

skuggas under höst- och vårdagjämning. För att få plats med nya 

Öresundsvägens utformning i form av stadsgata samt erforderliga 

ledningar under gatan behöver muren i planområdets södra del (i 

fastighetsgräns mot Separatorn 1) har bedömning gjorts att muren kan 

behöva tas ner.  

Avvägningen är att intressena av att förtäta i centrum- och 

kollektivtrafiknära stadsmiljö genom att tillskapa stadsbebyggelse i form 

av bland annat bostadskvarter samt öka andelen grönyta inom 

planområdet väger tyngre än intressena av att bevara cirka 8 träd samt att 

en del av Slåtterbacken skuggas under höst- och vårdagjämning. 

Avvägningen är även att det kulturhistoriska värde som muren har ej 

väger tyngre än Öresundsvägens behov av ombyggnad och behovet av 

ledningsdragningar under gatan. 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 får 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 plats. 

Ändrad lovplikt  
Följande administrativa bestämmelser som reglerar ändrad lovplikt finns 

på plankartan  

Marken ska saneras innan startbesked kan ges (gäller hela planområdet). 

Marklov krävs för schaktning eller fyllning som ändrar markens höjd. 

Marklov krävs för hårdgörning av mark. 

Avtal  
En avsiktsförklaring har upprättats mellan fastighetsägaren och Lunds 

kommun i september 2019 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. 

Ett genomförandeavtal har upprättats med fastighetsägarna i februari 

2020 vilket beskriver principerna för hur genomförandet av detaljplaner 

inom projektområdet ska ske. 

Ett planavtal har upprättats mellan exploatören och byggnadsnämnden 

och reglerar kostnader för framtagande av detaljplanen.  

Exploateringsavtal kommer upprättas 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  
Biotopskyddade alléer 
För att kunna utnyttja den sydvästra delen av planområdet effektivt, för 

att kunna möta upp Kobjersvägen stadsrum med nya bostadskvarter 

samt för att ge plats åt erforderliga huvudledningar i Kobjersvägen har 

bedömningen gjorts att allén längs Kobjersvägen behöver tas bort och 

ersättas med annan växtlighet.  

Länsstyrelsen beslutade 2022-10-10 att lämna dispens från 

biotopskyddsbestämmelserna avseende de aktuella alléträden längs 

Kobjersvägen för att möjliggöra för bebyggelse i enlighet med 

detaljplaneförslaget. 

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. Ersättning och principer för 

utbyggnad av allmän plats inom planområdet regleras i 

exploateringsavtalet. Kommunen ansvarar för ombyggnad och 

utbyggnad av allmän platsmark. Kommunen ansvarar även för och 

bekostar drift och underhåll av allmän platsmark. 

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 om inte annat avtalas mellan berörda parter.  

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 föreslås ske enligt tabell och kartskiss nedan. 

Avstyckningar måste inte ske precis som i tabell och kartskiss nedan, 

däremot måste varje kvarter avstyckas till minst en egen fastighet. En 

fastighet får endast ligga i två olika kvarter om det föreligger sådant 

funktionellt samband som avses i 3 kapitlet 1 § fastighetsbildningslagen.  

3D-fastighetsbildning inom respektive kvarter kan ske om det uppfyller 

kraven i 3 kapitlet 1a-b §§ fastighetsbildningslagen.  

E-områden ska avstyckas till egen fastighet när kvartersmarken runt om 

avstyckas alternativt ska E-området upplåtas med ledningsrätt. 

 
Kartskiss fastighetsbildning 

Åtgärd Områdesnr. Areal 
(m2) 

Från fastighet Till Fastighet 

Avstyckning 12 3237 Smörkärnan 1 Lott A 

Avstyckning 13 5385 Smörkärnan 1 Lott B 

Avstyckning 14 4635 Smörkärnan 1 Lott C 

Avstyckning 15 1565 Smörkärnan 1 Lott D 

Avstyckning 16 2332 Smörkärnan 2 Lott E 

Avstyckning 17 2657 Smörkärnan 2 Lott F 

Avstyckning 18 72 Smörkärnan 2 Lott G 
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Avstyckning 23 1444 Smörkärnan 1 Lott H 

Fastighetsreglering 1 181 Kobjer 3:1 Lott F 

Fastighetsreglering 2 13 Smörkärnan 2 Kobjer 3:1 

Fastighetsreglering 3 172 Kobjer 3:1 Lott E 

Fastighetsreglering 4 40 Väster 7:1 Lott E 

Fastighetsreglering 5 435 Väster 7:1 Lott D 

Fastighetsreglering 6 303 Väster 7:1 Lott B 

Fastighetsreglering 7 376 Väster 7:1 Lott C 

Fastighetsreglering 8 325 Kobjer 3:1 Lott C 

Fastighetsreglering 9 328 Separatorn 1 Väster 7:1 

Fastighetsreglering 10 31 Separatorn 1 Väster 7:1 

Fastighetsreglering 11 890 Smörkärnan 1 Väster 7:1 

Fastighetsreglering 19 101 Smörkärnan 2 Lott D 

Fastighetsreglering 20 500 Smörkärnan 2 Väster 7:1 

Fastighetsreglering 21 737 Smörkärnan 1 Lott F 

Fastighetsreglering 22 11 Smörkärnan 2 Lott A 

Fastighetsreglering 24 156 Kobjer 3:1 Lott H 

Tabell visar föreslagna fastighetsregleringar enligt bebyggelseförslaget. 

Rättigheter 

Om väsentliga behov för officiellt servitut föreligger kan detta prövas i 

lantmäteriförrättning enligt fastighetsbildningslagen. 

Servitut för utfart (1281K-8807.1) till förmån för Smörkärnan 2, 

belastande Smörkärnan 1, ska upphävas. 

Ledningsrätt för teleanläggning (1281K-9471.1) som belastar 

Smörkärnan 2 ska upphävas eller ändras till att gälla inom E-område 

och/eller allmän platsmark inom detaljplanen. 

Gemensamhetsanläggningar 
Inom områden markerade med g på plankartan kan 

gemensamhetsanläggning inrättas. Gemensamhetsanläggningar kan i 

övrigt också inrättas om det finns gemensamma anläggningar fastigheter 

emellan. 

Ledningsrätt 
Rätt att framdra ledningar inom planområdets kvartersmark kan 

regleras med ledningsrätt endast inom u-område alternativt inom allmän 

platsmark. 

Ansökan om fastighetsbildning, kostnader m.m. 
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. 
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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, förskola och service kan byggas i 

ett område med närhet till centrum och kollektivtrafik samt att andelen 

grönyta ökar inom planområdet och nya kopplingar skapas till befintlig 

parkmark mot att 6 träd tas bort i anslutning till Kobjersvägen.   

Nya bostäder i området kan försvåra för befintliga verksamheter att 

förnya sina miljötillstånd kopplat till befintliga industrifastigheter, vilket 

stämmer överens med intensionerna i översiktsplan och fördjupad 

översiktsplan.  

Konsekvenser för fysisk miljö 

Riksintressen  
Sammantaget bedöms inte planförslagets genomförande medföra någon 

betydande påverkan på riksintresset. 

Skyddade områden 
Detaljplaneförslaget har inneburit att dispens från biotopskydd krävs 

innan planen kan antas.  

Länsstyrelsen beslutade 2022-10-10 att lämna dispens från 

biotopskyddsbestämmelserna avseende de aktuella alléträden längs 

Kobjersvägen. 

Stadsbild 
Dagens kontors- och parkeringsytor omdanas till stadskvarter med 

bostäder, service, mobilitetshus, förskola och studentbostäder. En 

konsekvens av detaljplanens genomförande är att 

Västerbroprogrammets intentioner om en blandad stadsdel med nya 

bostäder och mer service införlivas. 

Kulturmiljö 
För att bygga om Öresundsvägen till stadsgata med möjlighet till 

trädplantering, gång- och cykelvägar, angöring samt för att möjliggöra för 

eroderliga ledningsdragningar kan muren i fastighetsgräns mot 

Separatorn 1 behöva tas ner. 

Trafik  
Planförslaget bedöms generera cirka 1000 fordon per dygn, vilket ger ett 

tillskott på cirka 630 fordon per dygn jämfört med idag. Dessa fördelar 

sig på de olika gatorna i och omkring Västerbro. 
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Mikroklimat  
Den föreslagna bebyggelsens skuggpåverkan har studerats med hjälp av 

skuggstudier. Skuggstudierna är gjorda för vårdagjämning och 

sommarsolstånd vid tre olika klockslag på dagen, klockan 10, klockan 12 

och klockan 16. 

Studierna visar att föreslagen bebyggelse skuggar delar av Slåtterbacken 

vid höst och vårdagjämning. Det sydvästra kvarteret samt 

studentbostadskvarteret får mycket lite sol inpå bostadsgårdarna under 

höst och vårdagjämning. Taket på studentbostadshuset (på vilket 

bostadsgård ska uppföras) får å andra sidan tillgång till sol under hela 

dagen. Det sydvästra kvarteret ska enligt bebyggelseförslaget dela gård 

med det nordvästra kvarteret.  

Vid midsommar påverkar föreslaget omgivningen mycket lite. 

 
Skugganalys av planområdet vid midsommar och vår/höstdagjämning. 

Dagsljus 
En dagsljussimulering har gjorts inom den del av planområdet där 

strukturen är som tätast. Viss dagsljusproblematik kan uppstå i de lägre 

bostadsvåningsplanen närmast mobilitetshuset åt öster.    

För att klara myndighetskrav gällande dagsljus krävs enligt utredningen 

att mobilitetshusfasaden har ett reflektionsvärde på 0,4 eller högre mot 

den mest utsatta sidan. Om mobilitetshusets fasad utformas med ljusa 

fasadmaterial (ex. vitt eller ljusgrå) uppnås dagsljuskrav i alla lägenheter 

inom planområdet enligt genomförd dagsljussimulering. Åtgärden 

säkerställs med utformningsbestämmelsen f6 på plankartan.  
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Grönstruktur och offentliga rum 
De anslutande gatorna – Öresundsvägen och Kobjersvägen föreslås 

byggas om för att öka tillgänglighet och rörelsefrihet för gång- och 

cykeltrafikanter. 

I Öresundsvägen och Kobjersvägens gaturum föreslås även att nya träd 

planteras och i den tillkommande vistelsegatan föreslås även där att ett 

antal nya träd planteras. Bland annat för att nödvändiga ledningar ska få 

plats under Kobjersvägens gaturum krävs att befintliga träd längs 

sträckan tas bort och föreslås ersättas med annan växtlighet.  

Antalet gatuträd inom planområdet bedöms öka i antal trots att ett antal 

träd längs Kobjersvägen tas bort.  

Ett nytt torg tillkommer i samband med planförslagets genomförande.  

Natur och biologisk mångfald 
I samband med planens genomförande bedöms andelen grönyta öka 

inom planområdet genom att befintliga markparkeringar och övrig 

hårdgjord yta ersätta med bostadskvarter med gröna gårdar, gröna tak 

och friyta till förskolan.  

Befintliga träd i anslutning till planområdet i norr samt ekar i anslutning 

till Öresundsvägen ska bevaras.  

Då planområdet idag till stor del består av hårdgjorda ytor och storskalig 

bebyggelse bedöms inte planförslaget påverka några skyddade arter.  

Miljökvalitetsnormer 

Luftkvalitet  

Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom planområdet. 

Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär bedöms 

inte förändra nivåerna för befintlig bebyggelse. 

Vattenkvalitet 

Lämpliga fördröjnings- och reningsåtgärder har utretts inför granskning 

av detaljplanen. 

Resultat från föroreningsanalys i dagvattenutredningen visar att många 

av de ämnen som är vanligt förekommande i dagvatten både före och 

efter exploatering understiger riktvärdena och föroreningshalter för 

fosfor och kadmium är mycket låga. Med föreslagna reningsåtgärder 

minskar halterna för alla ämnen och alla riktvärden underskrids. 

Dagvatten 
Exploateringen innebär att andelen hårdgjorda ytor kommer att minska 

efter exploatering och beräkningarna visar att även flöden minskar efter 

exploatering för Smörkärnan 1 och 2. Med klimatfaktor ökar flödet något. 
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Med föreslagna fördröjningsåtgärder visar beräkningar enligt 

dagvattenutredningen att volymerna som uppstår i och med 

klimatfaktorn med god marginal ryms inom planområdet.  

Konsekvenser för hälsa och säkerhet  

Risker  
I den riskutredning som tagits fram konstateras att riskerna med 

transport av farligt gods är mycket små och att det av denna anledning 

inte krävs att särskilda säkerhetsåtgärder inom planområdet. Att 

riskerna kan beaktas som försumbara beror på det få antalet transporter 

som sker på Öresundsvägen i kombination med en låg 

hastighetsbegränsning och en trafiksäker vägutformning. Det har 

bedömts som ytterst osannolikt att en tank ska komma till skada längs 

sträckan. 

Trots de låga riskerna rekommenderas ändå vissa försiktighetsmått 

eftersom transport av farligt gods förekommer så länge verksamheter 

och drivmedelsförsäljning finns kvar i planområdets närhet. Föreslagen 

markanvändning i direkt anslutning till Öresundsvägen skall därför ej 

utgöras av platser för stadigvarande utomhusvistelse för barn (skolgård 

eller förskola). Med skolgård som skyddas av de närmaste byggnaderna 

bedöms därmed föreslagen utformning enlig detaljplaneförslaget vara i 

enlighet med uppställda försiktighetsmått. 

Det kan inte uteslutas att en brand skulle kunna sprida sig till den 

byggnad som ligger i direkt anslutning till olycksplatsen. Om så sker finns 

förutsättningar att kunna lämna byggnaderna på ett säkert sätt. 

Utformning av byggnaders brandskydd avseende bland annat 

utrymningsvägar och system för tidig varning regleras i kapitel 5 i 

Boverkets byggregler och behöver inte preciseras med 

planbestämmelser. 

Buller  
Med föreslagen utformning av byggnader samt redovisade planlösningar 

visar bullerutredningen att det är möjligt att uppnå gällande riktvärden 

för trafikbuller för samtliga planerade bostäder inom planområdet. 

Beräknade industribullernivåer visar att Boverkets riktvärden zon A, 

dag, kväll och natt klaras för samtliga fasader och ingen ytterligare 

anpassning behövs för planerad bebyggelse med avseende på 

industribuller. 

Den ekvivalenta ljudnivån 50 dBA (riktvärde for pedagogisk verksamhet) 

överskrids med upp till 1 dB för en mindre del av förskolegården. 55dBA 

(riktvärde för övriga vistelseytor för förskola) klaras med god marginal. 
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Maximal ljudnivå 70 dBA klaras. För planerad förskola klaras riktvärden 

vid fasad dagtid. 

Risken för kumulativa effekter från industribuller och trafikbuller 

bedöms som låg.  

Förorenad mark 
En preliminär kostnadsuppskattning samt massahanteringsplan av 

förorenade massor och asfalt har tagits för att säkerställa projektets 

genomförbarhet avseende markföroreningar. Med anledningar av 

fastighetens bakgrund som tidigare jordbruksmark bedöms 

föroreningssituationen inom planområdet vara hanterbar och därmed 

bedöms marken vara lämplig att utveckla med bl.a. bostäder efter 

sanering.   

Markens beskaffenhet bedöms bli bättre efter genomförandet av 

planförslaget i och med krav på sanering.  

Skyfall och översvämning 
Resultatet av skyfallsanalysen visar att planområdet kommer att klara av 

översvämning till följd av skyfall vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 

1,3 och att föreslagen exploateringen inte förvärrar situationen 

nedströms. 

Sociala konsekvenser 

Barnperspektiv  
Planförslaget innehåller bland annat bostäder och förskola vilka berör 

barn och kommer att bidra till ökat antal barn som bor och vistas i 

området. När planförslaget har arbetats fram har hänsyn tagits till barns 

intressen, behov och situation i enlighet med barnkonventionen. I 

planarbetet har friytor för såväl förskola som bostäder analyserats för att 

kunna erbjuda tillräckliga lekytor. 

Barns förutsättningar för en trafiksäker miljö bedöms öka i samband 

med ombyggnation av Kobjersvägen och Öresundsvägen, då fotgängare 

och cyklister bl.a. får trafikseparerade gång‐och cykelbanor på båda sidor 

gatorna. 

Eftersom Västerbro kommer utvecklas under lång tid kan det i ett 

inledande skede finnas begränsat med friytor i form av tex. färdiga 

bostadsgårdar. Planområdet ligger nära befintlig park, Slåtterbacken som 

innehåller bland annat lekplats och kan nyttjas redan i ett tidigt skede. 

Service  
Inom planområdet finns idag ingen närservice. Planförslaget möjliggör 

för ny service i form av lokaler i bostädernas och i mobilitetshusets 

bottenplan samt en ny förskola.  
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Tillgänglighet  
Genomförande av planen innebär att kravet på god tillgänglighet och 

användbarhet för funktionshindrade kan uppnås. Hur kraven på 

tillgänglighet i detalj kommer att tillgodoses redovisas i samband med 

byggnads- och markprojekteringen och avgörs därmed vid kommande 

bygglovsprövning.  

Fastighetsrättsliga konsekvenser 
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  

 

Maria Milton  Jenny Nagenius  

Planchef    Planarkitekt 
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