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Om planprocessen 
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att 

pröva om ett givet förslag till markanvändning är lämpligt. I processen 

ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Under 

samråds- och granskningsskedet ges möjlighet att skriftligen yttra sig. I 

detta dokument redovisas en sammanfattning av de synpunkter som 

inkommit. Inkomna yttrande finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

Stadsbyggnadskontorets kommentarer och ställningstagande efter varje 

yttrande. 

Samråd 
Efter beslut från byggnadsnämndens 2021-10-21 § 166 har rubricerad 

detaljplan, upprättad 2021-10-08, varit föremål för samråd under tiden 1 

november – 22 december 2021. 

Sammanfattning  
Byggnadsnämnden, BN, fattade beslut om planläggning för fastigheten 

Smörkärnan 1 2018-03-15 § 46.  

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. 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. Detaljplanen var ute på samråd 

under perioden 17 februari-11 mars 2022. 

Under samrådet inkom totalt 22 yttranden. Inga sakägare eller 

närboende yttrade sig under samrådet.  Länsstyrelsens formella 

synpunkter gällde riksintresse för kommunikationer, 

miljökvalitetsnormer för vatten, farligt gods, buller, markföroreningar 

samt elnätstationen. Länsstyrelsen delar stadsbyggnadskontoret 

bedömning 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. 

Efter samrådet har planhandlingarna bearbetats inför granskning. 

Detaljerad riskutredning, dagvattenutredning och Trafik- och 

industribullerutredning har uppdaterats. Dessutom har en 

dagsljusanalys, bemötanden angående miljöteknisk markundersökning 
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samt utrymmesstudie avseende ledningar tagits fram som underlag till 

detaljplanehandlingarna.  

Yttranden 

Myndigheter, statliga verk med flera 

Länsstyrelsen Skåne 
Yttrande i samråd (aktbilaga 67) 

Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder 

enligt 11 kap. plan- och bygglagen. 

Riksintresse Kommunikationer 3kap. 8 § MB 

Utifrån planförslagets omfattning och dess närhet till Norra Ringen 

(E6.02) menar Länsstyrelsen att planhandlingarna behöver kompletteras 

med en beskrivning av planförslagets konsekvenser för väg E6.02, vilken 

utgör riksintresse för trafikslagens anläggningar enligt 3 kap. 8 § MB. I 

sammanhanget vill Länsstyrelsen understryka vikten av att kommunen 

och Trafikverket arbetar strategiskt tillsammans för att hitta en 

gemensam syn kring hur väg E6.02 behöver utvecklas med anledning av 

aktuell detaljplan och utvecklingen av Västerbroområdet i stort. 

Länsstyrelsen förutsätter därför att kommunen för en fördjupad dialog 

med Trafikverket kring detta inom ramen för det fortsatta planarbetet. 

Riksintresse Totalförsvar 3kap. 9 § MB 

Länsstyrelsen har inte fått in synpunkter under samrådstiden från 

Försvarsmakten avseende byggnader som överstiger 45 meter. 

Länsstyrelsen kan därför komma att återkomma i frågan. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Det framgår av planhandlingarna att det finns en lågpunkt inom 

föreslagen yta för förskolegård. Länsstyrelsen menar att nivåer och 

höjder behöver ses över så att det även fortsatt finns god förutsättning 

för rening och fördröjning inom planområdet för att säkerställa att 

miljökvalitetsnormer för vatten innehålls. Av dagvattenutredningen 

(Sweco, daterad 2021-09-07) föreslås en rad åtgärder för att säkerställa 

rening av dagvattnet innan det når recipient, exempelvis gröna tak och 

planteringar. Länsstyrelsen utläser av planhandlingarna att lämpliga 

fördröjnings- och reningsåtgärder ska utredas i det fortsatta planarbetet 

och förutsätter att föreslagna åtgärder arbetas in i 

granskningshandlingen. Länsstyrelsen menar att planhandlingarna 

behöver redogöra för vilken volym som behöver fördröjas inom 

planområdet, samt var fördröjningsytorna är belägna. Om hanteringen av 
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dagvatten inom kvartersmark är en förutsättning för planen måste 

kommunen skaffa sig rådighet över hanteringen. Detta kan ske om 

området ligger inom kommunens verksamhetsområde samt med till 

exempel avtal. 

Länsstyrelsen utläser av planhandlingarna att det planeras för en stor 

dagvattendamm som ska fördröja och rena dagvatten innan det når 

recipient. Det framgår att dammen ska placeras utanför planområdet och 

hantera dagvatten från stora delar av Västerbro. Länsstyrelsen 

efterfrågar förtydligande kring säkerställandet av dagvattendammen 

som planhandlingarna hänvisar till, samt när i tid denna är planerad. 

Kommunen ska inför granskningsskedet kunna visa på hur dammen ska 

dimensioneras samt att kommunen har rådighet över föreslagen damm. 

Länsstyrelsen anser att det är lämpligt att kommunen inför 

bestämmelsen om utförande på plankarta, som anger andelen mark som 

får hårdgöras och kompletterar bestämmelsen med bestämmelse om 

marklov enligt 9 kap. 12 § punkt 3 PBL. Detta för att kommunen ska 

kunna följa upp översvämningsrisken. 

Hälsa och säkerhet – farligt gods 

Länsstyrelsen utläser av planhandlingarna att ”Risker med transporter av 

farligt gods på Öresundsvägen är mycket små och kan beaktas som 

försumbara.” Länsstyrelsen tolkar att bedömningen baseras på antalet 

transporter med farligt gods längs Öresundsvägen. Trots den låga risken 

saknar Länsstyrelsen i planhandlingarna resonemang om hur en faktisk 

olycka skulle påverka föreslagen markanvändning. 

Länsstyrelsen efterfrågar därför ett fördjupat resonemang med 

utgångspunkt i vilka konsekvenser en olycka skulle innebära utifrån att 

känslig markanvändning föreslås i direkt anslutning till väg där farligt 

gods transporteras. 

Hälsa och säkerhet – buller 

Planområdet är påverkat av trafik- och verksamhetsbuller och 

kommunen har låtit ta fram en bullerutredning för prognosår 2040 med 

full framtida utbyggnad i Västerbro. Länsstyrelsen saknar en bedömning 

från kommunen huruvida de olika bullerkällorna samverkar och vad ett 

kumulativt buller kan få för konsekvenser för hanteringen av buller i 

området.  

För den del av planområdet som påverkas av verksamhetsbuller har 

kommunen angett planbestämmelse (m2) som anger att I de fall gällande 

riktvärden för industribuller överskrids ska hälften av bostadsrummen 

placeras mot tyst sida alternativt ska tekniska åtgärder utföras så att 
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riktvärden uppnås. Av planhandlingar framgår inte vilka tekniska 

lösningar som föreslås. Länsstyrelsen menar att det behöver framgå av 

planhandlingarna att det finns åtgärder som är lämpliga och ger avsedd 

effekt. I sammanhanget vill Länsstyrelsen påminna om att riktvärdena 

anges vid fasad, och att det därför inte är en godtagbar lösning att 

exempelvis skärma hela eller delar av fasaden genom att skapa en 

dubbelfasad med hjälp av täta loftgångar, glasskiva utanför fönster, 

glasade fasader eller liknande lokala skyddsåtgärder för att uppnå 

riktvärden vid den fasaden. 

Hälsa och säkerhet – markföroreningar 

Länsstyrelsen utläser av planhandlingarna att det finns 

markföroreningar inom planområdet som överstiger riktlinjer för känslig 

markanvändning och att åtgärder krävs för att göra marken lämplig för 

föreslaget ändamål. Av planhandlingarna framgår att kommunen 

planerar för kompletterande provtagningar. Länsstyrelsen bekräftar 

behovet av att fortsatt utredning genomförs inom ramen för planarbetet. 

Länsstyrelsen noterar att plankartan har försetts med villkor som anger 

att marken ska saneras innan startbesked kan ges. För att använda 

bestämmelsen i 4 kap. 14 § fjärde punkten PBL ska det vara säkerställt 

att marken genom avhjälpandeåtgärder blir lämplig för sitt ändamål, 

samt att avhjälpandeåtgärderna är realistiska och genomförbara. 

Åtgärderna ska vara så preciserade att det är möjligt för den enskilde 

fastighetsägaren att förutsäga vilka fysiska åtgärder som krävs och hur 

mycket de kan kosta. 

Hälsa och säkerhet – elnätsstation 

Länsstyrelsen utläser av planhandlingarna att elnätsstation tillåts inom 

område för P och B (PBE). Då planförslaget möjliggör för bostäder direkt 

ovanför elnätstation behöver riskbedömning ske samt eventuella 

nödvändiga åtgärder säkerställas i plankarta. 

Planhandlingarna måste särskilt redovisa de säkerhetsaspekter som 

uppstår i kombinationsbestämmelse som den här. 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Utifrån aktuellt underlag delar Länsstyrelsen kommunens bedömning att 

ett genomförande av planförslaget inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. miljöbalken. 

Information om biotopskydd och skyddade arter 

Länsstyrelsen utläser av planhandlingarna att sex biotopskyddade träd 

föreslås tas bort för att möjliggöra ett genomförande av planförslaget. 
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Länsstyrelsen förutsätter att en ansökan om dispens sker som planerat i 

samband med granskningsskedet och att frågan är löst inför antagandet. 

Se även kommentar kopplad till biotopskyddet under rubriken Förslag 

på förtydligande nedan. 

Länsstyrelsen anser att kommunen bör göra en bedömning om 

ianspråktagandet av mark påverkar skyddade arter. 

Artskyddsförordning (2007:845) gäller alltid, även inom områden som 

omfattas av detaljplan. 

Information om skyddsrum 

Länsstyrelsen utläser av planhandling att det inom området finns ett 

antal skyddsrum inom planområdet. Kommunen förklarar att 

skyddsrummen inte stämmer överens med planerad marknivå och att de 

därför föreslås tas bort och ersättas med nya. Planhandlingarna föreslår 

att de nya skyddsrummen kan inrymmas i föreslaget mobilitetshus. 

Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen om att skyddsrumsfrågan 

måste vara utredd innan detaljplanen går till antagande. Om det blir 

aktuellt med avveckling krävs ansökan till MSB samt särskilda skäl, vilket 

är en process som bör påbörjas snarast. 

Förslag på förtydligande 

• Länsstyrelsen noterar att antagandedatum för Fördjupad 

översiktsplan för Öresundsvägen med omnejd inte stämmer 

överens med informationen som redovisas i dokumentet. Rätt 

antagandedatum ser ut att vara 2018-01-25. 

• Länsstyrelsen noterar att det av planbeskrivningen på sidan 24 

står att skyddsrum ska bevaras eller ersättas. Länsstyrelsen 

menar att denna mening skapar otydlighet eftersom bevarande 

inte är en del av planförslaget och att ett förtydligande därför 

behövs. 

• Länsstyrelsen noterar att planhandlingarna använder ordet 

upphävande kopplat till dispensansökan för biotopskydd. 

Länsstyrelsen vill förtydliga att det inte handlar om ett 

upphävande utan enbart om dispens och ber kommunen se över 

formuleringarna. 

Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns frågor som inte är 

tillräckligt utredda avseende riksintresse för kommunikation, 

riksintresse totalförsvar, miljökvalitetsnormer för vatten samt hälsa och 

säkerhet kopplat till farligt gods, buller, markföroreningar och 

elnätsstation, varför planförslaget kan komma att prövas utifrån 11 kap. 

10-11§§ PBL. 
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Kommentar till Länsstyrelsen Skåne 

Angående dialog med Trafikverket – se svar till Trafikverket.  

Försvarsmakten har yttrat sig utan erinran på planförslaget. 

Den dagvattenutredning som tagits fram visar att fördröjning och rening 

kan ske genom lokalt omhändertagande av dagvatten inom planområdet 

i erforderlig mängd, varpå detaljplaneförslaget ej är beroende av 

Rinnebäcksdammarnas genomförande. Sedan samråd har 

dagvattenutredningen uppdaterats och dagvattenåtgärder har 

konkretiserats i enlighet med länsstyrelsens synpunkter.  

På plankartan finns bestämmelsen n1 och n2– minst 40 % respektive 90 

% av marken ska utföras med genomsläppligt material.  

Riskutredningen och planbeskrivningen har efter samråd uppdaterats i 

enlighet med länsstyrelsens önskemål. I den fördjupade riskutredningen 

konstateras att riskerna med transport av farligt gods är mycket små och 

att det därför inte krävs särskilda säkerhetsåtgärder. Att risken kan 

betraktas som försumbar 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. 

I riskanalysen rekommenderas ändå som försiktighetsåtgärd att 

förskolegård ej ska förläggas i direkt anslutning till Öresundsvägen, 

vilket detaljplaneförslaget tagit hänsyn till i och med föreslagen 

bebyggelsestruktur. Med föreslagna försiktighetsmått kommer personer 

som vistas utomhus på innergårdar eller förskolans friyta skyddas från 

konsekvenser vid olyckor med farligt gods.  

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.  

Inom fastigheten Separatorn 1 har det tidigare funnits ett miljötillstånd 

som gett verksamheten möjlighet att bullra högre än vad riktvärdena för 

industribuller tillåtit. Detta miljötillstånd är sedan juni 2022 hävt av 

länsstyrelsen på begäran av fastighetsägaren. Därmed bedöms att 

bullerutredningens beräkningar kan utgå ifrån befintliga bullervärden. 

Industribullerberäkningar har utförts utifrån 2020 års indata från 
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industrin på Separatorn 1 och nya mätningar har gjorts i september 2021 

för tidsperioderna dag, kväll samt natt. 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.  

Kompletterande PM (bemötande) om markföroreningar har tagits fram 

inför granskning i enlighet med länsstyrelsens yttrande. 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. Föroreningar inom Smörkärnan 2 bedöms 

vara kopplade till asfalten och de fyllnadsmassor som tillförts området. 

Med anledningar av fastighetens bakgrund och slutsatser från 

genomförda markprovtagningar görs bedömningen att några ytterligare 

markprovtagningar ej är nödvändiga i detaljplaneskedet för att 

säkerställa markens lämplighet enlig planförslaget. Förslag till metodik 

/arbetsgång har tagits fram för kompletterande markundersökningar, 

vilket föreslås göras i samband med rivning av befintlig byggnad.   

Även en preliminär kostnadsuppskattning samt masshanteringsplan av 

förorenade massor och asfalt har tagits fram och bifogas 

planhandlingarna inför granskning. Detta i syfte att säkerställa att 

marken genom avhjälpandeåtgärder blir lämplig för sitt ändamål samt 

att avhjälpandeåtgärderna är realistiska och genomförbara.  

Till samråd var platsen för elnätstationen specificerad genom att ytan 

avgränsats med användningsgräns i mobilitetshusets nordöstra hörn. 

Därtill säkerställdes att bostäder och elnätstation inte förläggs i 

anslutning till varandra genom att bostäder endast får uppföras från och 

med våning 5 och uppåt och elnätstation ska placeras i nivå med färdig 

mark dvs. i markplan.  

En ansökan om dispens för biotopskydd har lämnats in till länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen har i oktober 2022 lämnat dispens för avverkning av träd 

längs Kobjersvägen i enlighet med kommunens ansökan.  

Region Skåne  
Yttrande i samråd (aktbilaga 57) 

Region Skåne ser positivt på att planförslaget syftar till att utveckla 

blandad bebyggelse i ett centralt läge med god närhet till kollektivtrafik. 

Att förtäta i kollektivtrafiknära läge bidrar till en hållbar och 

resurseffektiv utveckling av Skåne och går väl i linje med 

granskningshandlingen till Regionplan för Skåne 2022–2040. 
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Region Skåne ser också positivt på planförslagets inriktning mot 

förtätning och nya bostäder i stadsnära läge. Det ligger i linje med 

granskningshandling för Regionplan för Skåne 2022–2040. Utvecklingen 

av bebyggelsen i Skåne ska bidra till att skapa inkluderande, väl 

gestaltade, långsiktigt hållbara och hälsofrämjande livsmiljöer. För att 

hushålla med marken och använda den så effektivt som möjligt är det 

avgörande att huvuddelen av bebyggelseutvecklingen sker genom 

förtätning och att bebyggelsen samplaneras med andra övergripande 

strukturer såsom transportinfrastruktur, kollektivtrafik, grönstruktur 

och teknisk infrastruktur. 

Region Skåne är även positiva till att planförslaget resonerar kring vikten 

av god gestaltning. Region Skåne kommer under nästa år att fördjupa 

arbetet med att implementera Region Skånes Strategi för gestaltad 

livsmiljö och ser fram emot tillfällen för samtal och lärande tillsammans 

med Lunds kommun. 

Kommentar till Region Skåne 

- 

Trafikverket 
Yttrande i samråd (aktbilaga 54) 

Trafikverket är mycket positiva till att kommunen förtätar i centrala 

delar av staden och utvecklar markanvändning med blandad bebyggelse i 

form av mobilitetshus, bostäder och centrumverksamhet. Positivt även 

att kommunen arbetar aktivt med parkeringsnormer och reduktioner för 

att få ned trafiken. 

Statliga vägar berörs inte direkt av planförslaget. Däremot är planen ett 

led i långsiktiga planeringen för att skapa en bra kvartersstruktur och för 

att hantera framtida trafikmängder i Västerbro. Där kommunen föreslår 

en ny dragning av Öresundsvägen där befintlig koppling till 

mobiliarondellen tas bort och ersätts av ny koppling vid Norra ringen, via 

Gustavhemsvägen. För Trafikverket är det viktigt att poängtera att 

åtgärdsförslaget analyseras, konsekvensbedöms och avgörs i en parallell 

process. 

Väg E6.02 (Norra Ringen) är, förutom det som kommunen anger, del av 

det funktionellt prioriterade vägnätet. 

Av planbeskrivningen framgår inte beräknad trafikökning till följd av 

planförslaget och kommunens bedömning av trafikökningens 

konsekvenser på det övergripande kommunala och i förlängningen 

statliga vägnätet. För att Trafikverket ska kunna ta ställning till hur våra 

anläggningar påverkas av planförslaget måste kommunen konkretisera 

påverkan och konsekvenser på nuvarande infrastruktur. 
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Trafikverket arbetar med ett nytt utpekande av riksintressen för 

trafikslagens anläggningar. Den 1 februari skickades materialet på remiss 

till länsstyrelser och statliga myndigheter. Remissen pågår under 

perioden 1 februari till och med 23 april 2021. Syftet med remissen är att 

inhämta synpunkter på om Trafikverkets riksintresseanspråk fungerar 

som planeringsunderlag för att hantera riksintressen i 

samhällsplaneringen. Materialet utgörs av förteckning över 

riksintresseanspråk, generella funktionsbeskrivningar. Viktigt för 

sammanhanget är att väg 16 Dalby-Flädie föreslås utgå som riksintresse i 

remissen. Förändringarna är en följd av att Trafikverket har antagit nya 

kriterier för riksintresse. 

Hänsyn till farligt gods ska beaktas för exploatering enligt de 

rekommendationer berörd länsstyrelse anger. 

Kommentar till Trafikverket 

ÅVS Västra Lund har påbörjats under våren 2022 och beräknas vara klart 

under 2023. Det är ett samarbete mellan Trafikverket och Lunds 

kommun. 

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. 

Väg 16 Dalby-Flädie är inte längre riksintresse men är fortfarande av 

särskild betydelse för regional eller interregional trafik.   

Farligt gods – se kommentar till granskningsyttrande från Länsstyrelsen.  

Räddningstjänst Syd 
Yttrande i samråd (aktbilaga 58) 

Räddningstjänst Syd har inget att erinra gällande riskhänsyn i 

planarbetet.  

Räddningstjänst Syd anser att brandvattenförsörjningen behöver 

säkerställas i området. Det bör framgå i planbeskrivningen i avsnittet om 

Tekniska och ekonomiska åtgärder vem som ansvarar för och bekostar 

brandvattenförsörjningen. Flödet i brandposterna ska dimensioneras 

enligt Svenskt Vattens publikation P114 Distribution av dricksvatten. 

Avståndet mellan brandpost och uppställningsplats för släckbil får inte 

överstiga 75 meter. Uppställningsplatsen får vara placerad maximalt 50 

meter från byggnadens angreppsväg (normalt entrén). 

Eftersom det planeras för bostäder på mobilitetshusets tak behöver det 

redan nu planeras för hur brandvattenförsörjningen ska lösas för att 

möjliggöra släckinsats. Räddningstjänsten bör vara med i tidig dialog om 

detta för att få till en lösning som fungerar i förvaltningsskedet. 
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Byggherren ska redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerställd 

senast vid det tekniska samrådet. 

Planområdet ligger inom normal insatstid. 

Räddningstjänst Syd anser att tillgängligheten vid räddningsinsats 

bedöms god, men behöver beaktas kommande bygglovsprocess. 

Räddningstjänstens tillgänglighet till bostäderna som planeras på 

mobilitetshusets tak behöver särskilt beaktas i bygglovsskedet. 

De anser att det är viktigt att korsningar där räddningstjänsten fordon 

behöver ta sig fram behöver utformas i enlighet med räddningstjänstens 

råd och anvisningar – utrymning med hjälp av Räddningstjänsten Syd. 

Hur nära byggnaderna räddningstjänsten behöver komma med sina 

fordon vid en insats varierar beroende på typ av bebyggelse.  

Det rekommenderas att fri tillgång till samtliga fasader på skolan 

anordnas för att möjliggöra en effektiv släckinsats. Räddningstjänstens 

höjdfordon används ofta vid bränder i skolor och därför rekommenderas 

att det finns möjlighet att köra in fordon på skolgården och att 

uppställningsplats för dessa anordnas längs med fasader. 

Om utrymning dimensioneras utan räddningstjänstens assistans (t.ex. 

med Tr2- trapphus) ska avståndet mellan uppställningsplats för 

räddningstjänstens fordon och byggnadernas entréer vara maximalt 50 

meter. Om uppställningsplatser förläggs på allmän platsmark bör 

utformningen stämmas av med fastighets- och gatukontoret för att 

säkerställa att åtkomlighet kan garanteras över tid. 

Kommentar till Räddningstjänst Syd 

Redovisning av tillgång till brandvattenförsörjning sker senast i samband 

med tekniskt samråd. Under planarbetet har bedömningen gjorts att det 

finns utrymme för uppställning inom 50 meter till alla entréer och att 

utrymme finns att uppföra brandvattenposter mellan erforderliga 

avstånd.  

Framkomlighet för räddningstjänstens fordon på de allmänna gatorna är 

säkerställd genom körspår.  

Brandskydd i byggnader inom planområdet kan utformas så att 

räddningstjänsten inte behöver använda höjdfordon på innergårdarna 

för att utföra en räddningsinsats. För utrymning finns olika lösningar, 

beroende av byggnadernas utformning och höjd.  

Förskolan i planområdet avses förläggas på entréplan samt på plan 2 där 

bostäder placeras på våning tre till sju. Risken för anlagd brand är 

mindre när förskolan placeras som en del i en högre byggnad. Samtidigt 
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är brandskyddskraven per automatik mer omfattande. I planområdet 

tillför förskolan därför inte ett behov av en förhöjd skyddsnivå i 

förhållande till de krav som anges i kapitel 5 om brandskydd i Boverkets 

byggregler BBR. 

Detaljplaneförslaget är utformat så att uppställning kan ske inom 50 

meter från entréer. Vald utformning vid utrymning redovisas i 

bygglovsskedet. 

Luftfartsverket 
Yttrande i samråd (aktbilaga 48) 

Luftfartsverket bifogar information om flyghinderanalys. En 

flyghinderanalys ska göras vid planering av byggnadsverk som är högre 

än 20 meter.  

Kommentar till Luftfartsverket 

Beaktas. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Yttrande i samråd (aktbilaga 47) 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har informerat om 

att det finns tre skyddsrum på fastigheten Smörkärnan 1. Inga aktiva 

skyddsrum på fastigheten Smörkärnan 2. 

MSB har gett ut vägledning om hur en kommun ska agera och vad som 

ska beaktas i fråga om skyddsrum.  

Kommentar till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Fastighetsägaren har ansökt och fått beviljat av MSB (2021-10-11) att 

skyddsrumsfunktionen under en avgränsad period får vara begränsad. 

Detta innebär att skyddsrummets konstruktion får rivas, flyttas och 

förändras. Antalet skyddsrumsplatser ska vid återställandet uppgå till 

180 + 90 + 90 platser.  

Nämnder och styrelser 

Kommunstyrelsen 
Yttrande i samråd (aktbilaga 71, 72) 

Kommunstyrelsen har beslutat att ta kommunkontorets yttrande som 

sitt eget. 

Kommunkontorets yttrande: Det är positivt att planen luckrar upp den 

stora fastigheten och bildar flera olika mindre kvarter. Det ger en mer 

småskalig bebyggelse som bör återfinnas i ett centrumområde med 

bostäder. Det är också positivt att planen medför studentbostäder då 

detta är en bristvara för studenterna i Lund. Mobilitetshuset som medger 
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radhusbostäder ovanpå är ett innovativt sätt att blanda bostäder och 

mobilitetslösningar i samma kvarter.  

Planen medger goda möjligheter för näringslivet att etablera sig i 

bottenvåningarna längs Öresundsvägen. Detta är positivt då det kan 

skapa nya möjligheter för näringslivsetableringar och fler arbetstillfällen 

i området.  

En förskola föreslås inom planområdet som ska vara minst 1600 kvm 

BTA med tillhörande utemiljö. Vid en realisering av planen och 

byggandet av en förskola i området kommer det innebära en ökad 

kommunal investering. Att planen medger en förskola är positivt då 

flertalet barn kommer att flytta in i området på sikt.  

Öresundsvägen planeras ha gång- samt cykelstråk på vardera sida om 

vägen med en skiljelinje av vegetation vilket skapar en tryggare känsla 

som cyklist eller fotgängare. Kvarteren sluter sig om varandra och skapar 

gårdar på insidan av kvarteret med mycket insyn från bostäderna vilket i 

sin tur bör skapa synfält som kan motverka skadegörelse i området. 

Kommentar till kommunstyrelsen 

- 

Tekniska nämnden 
Yttrande i samråd (aktbilaga 59,60) 

Tekniska nämnden beslutade att ta tekniska förvaltningens yttrande som 

sitt eget. 

Tekniska nämndens yttrande: Förskolans utemiljö kan likställas med en 

arbetsplats, och ljusförhållandena och mikroklimat är viktiga för både 

anställda och elever under hela året. En fördjupad skugganalys för 

förskolans gård behöver genomföras. I syfte att få en bättre bild av hur 

kvaliteterna mikroklimat och ljusförhållandena ter sig under hela året 

och hela dygnet.  

Detaljplanen bör invänta resultaten från den pågående trafikutredningen 

för Västerbro. Utredningen ger underlag för att kunna säkerställa 

korsningsutformningar med avseende på utrymme och kapacitet. 

Följande korsningar påverkas av detaljplanen för Smörkärnan och 

behöver studeras mer ingående: 

• Öresundsvägen, Kaprifolievägen och Bryggaregatan  

• Öresundsvägen, Kobjersvägen och Måsvägen  

• Lokalgatans anslutningar till Öresundvägens och Måsvägen  
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Den planerade förgårdsmarken är för smal. Utrymme behövs för att klara 

grundläggning av byggnader, parkering av cyklar, dörruppslag samt 

avstånd till ledningar i gator och byggnaders grundläggning.  

Ledningssamordningsarbetet för Västerbro pågår. Utmed Smörkärnan, 

utgör både Kobjersvägen och Öresundsvägen stora utmaningar med sina 

begränsade utrymmen. Förvaltningen gör bedömningen att riskerna är 

stora att planerade rader av gatuträd inte kommer kunna bli verklighet. 

För att möjliggöra rader av träd behöver antingen förgårdsmarkens 

bredd öka, eller gatumarken göras bredare.  

Förvaltningen har noterat att grundvattennivåerna är höga i plan-

området, och ser det som viktigt att frågan utreds så att källare och 

eventuell parkering under mark kan anläggas.  

Den allmänna vistelsegatans linjeföring behöver justeras så att gatans 

plangränser är parallella.  

Torgets placering vid korsningen samt torgets form/utbredning är 

förvaltningen tveksam till. Det är en utsatt plats med avseende till 

störningar, buller och luftkvalitet, från trafiken.  

Det är angeläget att resultaten av trafikutredningen och arbetet med 

ledningssamordning inväntas och sedan arbetas in i detaljplanen, för att 

utveckla detaljplanen ytterligare.  

Kommentar till tekniska nämnden 

En skugganalys har tagits fram inom ramen för detaljplanearbetet. Denna 

visar att det på gården finns tillgång till en variation av sol och skugga 

under både sommartid och vid höst/vårdagjämning.  

Trafikutredning för Västerbro är genomförd och korsningspunkterna är 

dimensionerade efter trafikflödena. 

Byggaktörerna inom planområdet har utrett behov av förgårdsmark i 

anslutning till sina tänka byggrätter efter att detaljplanen varit ute på 

samråd. Utredningen visar att utrymme finns för dränering, spont, träd 

etc. samt erfoderliga ledningar inom gaturummet. Utredningen är 

framtagen i samarbete med tekniska förvaltningen.    

Mätningar av grundvattnet har gjorts inom planområdet. Inom 

detaljplanen skapas utrymme för underjordiska parkeringsgarage under 

delar av föreslagna kvarter som komplement till mobilitetshuset för att 

tillgodose bil och cykelparkeringsbehovet inom planområdet. 

Bedömningen är att det är möjligt att placera garage inom de tänka 

lägena.  
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Efter samråd har vistelsegatanas linjedragning justerats i enlighet med 

tekniska nämnden yttrande. 

Torgets placering bidrar till att skapa ett varierat möte mot 

Öresundsvägen och skapar möjlighet till uteservering och ett levande 

gaturum. De tre befintliga ekar som bedömts bevarandevärda förläggs 

inom allmän platsmark (TORG), vilket är positivt för ekarnas möjlighet 

att bevaras då kommunen därmed får rådighet över träden. 

Stadsbyggnadskontoret ser flera positiva värden med ett torg på angiven 

plats.    

Miljönämnden 
Yttrande i samråd (aktbilaga 62) 

Miljönämnden beslutade att ta miljöförvaltningens yttrande som sitt 

eget. 

Miljöförvaltningens yttrande: I trafikbullerberäkningarna har prognosår 

2040 valts. Enligt miljöförvaltningens erfarenhet, exempelvis med 

Trafikverkets vägplaner, sätts prognosåret till 20 år efter det att 

projektet står klart. Med en genomförandetid för planen på 10 år efter att 

den vunnit laga kraft, kan det innebära att en del av byggnaderna står 

klara för inflyttning först runt år 2032. Miljöförvaltningen vill lyfta att det 

därför kan vara lämpligt att beräkna för ett prognosår längre bort, för att 

säkerställa att riktvärdena kan uppfyllas längre än, i teorin, 8 år efter 

inflyttning.  

Beräkningarna för båda scenariona visar att riktvärdet för trafikbuller, 

60 dBA ekvivalent, överskrids för stora delar av planområdets planerade 

fasader. Med planbestämmelse m1 ska det säkerställas att de fasader som 

överskrider riktvärdet antingen måste uppföras genomgående eller 

mindre än 35 kvm, vilket ska vara möjligt med båda scenarier. Att flera 

olika trafikscenarier redovisas i planbeskrivningen utan att ställning 

tagits till vilket scenario som ska utgås ifrån, kan dock innebära en 

otydlighet när frågan sedan ska hanteras i bygglovsprocessen. 

Kommunen ska säkerställa att en god inomhusmiljö kan erhållas för 

bostäderna med framtida trafik. Varför det då skulle vara aktuellt att i 

planbeskrivningen redovisa trafikbullernivåer för ett trafikscenario när 

Västerbro inte är fullt utbyggt enligt planprogrammet, ställer sig 

miljöförvaltningen frågande till. Utgångspunkt för att säkerställa en god 

inomhusmiljö bör enligt miljöförvaltningen vara att säkerställa att 

riktvärdena kan uppfyllas när Västerbroprogrammet är genomfört, då 

det är ambitionen. Miljöförvaltningen är medveten om att det i 

utredningsskedet prövas olika scenarier för trafikbuller. I själva 

planbeskrivningen anser miljöförvaltningen dock att endast det 

trafikbullerscenario som innebär en full utbyggnad enligt 
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Västerbroprogrammet bör beskrivas då det annars kan bli otydligheter i 

vilka krav som ska ställas vidare i bygglovsprocessen.  

Gällande industribullret pågår det enligt planbeskrivningen en utredning 

med verksamhetsutövaren på fastighet Separatorn 1 för att se över 

möjligheten att åtgärda de källor som bidrar till överskridandet. Om 

industribullret inte åtgärdas kan det inte byggas enkelsidiga lägenheter 

mindre än 35 kvm mot Öresundsvägen. Detta innebär begränsningar i 

planlösningen både med avseende på trafikbuller och industribuller mot 

Öresundsvägen. Åtgärdas industribullret och enkelsidiga lägenheter 

mindre än 35 kvm förläggs mot Öresundsvägen, med trafikbullernivåer 

över 60 dBA eq vid fasad, vill miljöförvaltningen påpeka vikten av att 

lägenheterna ska kunna uppfylla riktvärdena för inomhustemperatur 

samtidigt som riktvärdet för buller uppfylls inomhus.  

Miljöförvaltningen ser en ökning i antalet klagomål på höga 

inomhustemperaturer, särskilt i nyproducerade bostäder, och vill lyfta 

att det i små lägenheter med fönster endast mot en bullerutsatt fasad kan 

innebära att den boende får välja mellan att öppna fönsterna på kvällen 

för att få ner temperaturen men då få in bullret, eller att ha fönstret 

stängt för att slippa bullret men då ha svårigheter att få ner 

temperaturen i lägenheten. Miljöförvaltningen anser därför att små 

lägenheter inte bör förläggas mot fasader med nivåer över 60 dBAeq, 

eller att det på annat sätt säkerställs att inomhustemperaturerna kan 

uppfyllas i bostäderna utan att bullernivåerna inomhus riskerar att 

överskridas.  

Förskolan uppges klarar 50 dBAeq på större delen av utemiljön och 

resterande yta uppfyller 55 dBAeq. Riktvärdet 50 dBAeq gäller för den 

yta där det bedrivs lek, vila och pedagogisk verksamhet, vilket enligt 

miljöförvaltningen innebär att hela den yta som barnen kommer vistas 

på bör uppfylla 50 dBAeq. Miljöförvaltningen kan inte se att något annat 

än lek, vila eller pedagogisk verksamhet bedrivs på en förskola. I 

bullerrapporten anges att om ett större område önskas där 50 dBAeq 

uppfylls får eventuellt bullerskydd eller en byggnad övervägas i ett 

senare skede. Enligt miljöförvaltningens erfarenhet delas 

förskolegårdarna oftast upp efter barngrupperna, så alla barn får inte 

alltid använda alla ytor. Miljöförvaltningen anser därför att det redan 

från början bör säkerställas att hela ytan uppfyller 50 dBAeq och att 

möjligheterna för det bör utredas vidare. Bullerskydd kan med fördel 

utformas så att de blir en del av barnens lek.  

Inom planområdet föreslås miljörum i bostädernas bottenvåningar samt 

i form av friliggande miljöhus. Miljöförvaltningen vill lyfta att de bör 

planeras på ett sådant sätt att olägenhet i form av buller eller lukt inte 
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uppstår för de närboende. Buller för närliggande bostäder kan uppstå i 

form av störningar när boende slänger sitt avfall och dörren öppnas och 

stängs då stomljud och andra ljud kan fortplantas till närliggande 

bostäder, samt när sophämtning sker.  

På sidan 39 i planbeskrivningen hänvisas det felaktigt till m1 för 

industribullret när det på detaljplanekartan står m2. M1 gäller för 

trafikbuller.  

Miljöförvaltningen delar miljökonsulternas bedömning att 

kompletterande miljötekniska markundersökningar bör ske inom båda 

fastigheterna vilket lämpligen kan ske efter planerad rivning inom 

planområdet. Detta kompletterande underlag kan sedan ligga till grund 

för en riskbedömning.  

Miljöförvaltningen bedömer att planförslaget kommer att ge upphov till 

stora mängder schaktmassor och förespråkar att en masshanteringsplan 

tas fram i samband med exploateringsarbetet. Vidare bör det redan i 

detaljplaneprocessen redogöras för den mängd massor som planens 

genomförande kommer ge upphov till samt hur masstransporter till och 

från planområdet ska ske.  

För att gynna en hållbar och klimatanpassad stadsplanering bör nya hus 

förses med gröna väggar och gröna tak samt förses med solceller där det 

är möjligt. Gröna ytor inom planområdet bör vara utformade så att 

användandet av bekämpningsmedel minimeras inom planområdet.  

Sammanfattningsvis i enlighet med ovan anser miljöförvaltningen att 

planförslaget skall omarbetas utifrån nedanstående synpunkter.  

- Komplettering gällande trafikbuller och industribuller  

- Framtagande av masshanteringsplan  

- Grön energi  

- Minimering av användandet av bekämpningsmedel  

Kommentar till miljönämnden 

Enligt tidplan bedöms utbyggnad av planområdet att kunna starta under 

2024 och de första lägenheterna kan därmed stå klara för inflyttning 

cirka 2026. Planområdet planeras att byggas ut etappvis där troligtvis 

mobilitetshuset blir ett av de första kvarteren att färdigställa. Ett rimligt 

antagande är att kv. Smörkärnan är fullt utbyggt runt cirka 2030.  

Stadsbyggnadskontoret har efter samrådet uppdaterat trafikprognoserna 

för ett fullt utbyggt Västerbro vilket innebär att prognosåret gäller för år 

2040 och framåt, beroende på när alla etapper är färdigbyggda. Därefter 

har bullerutredningen uppdaterats så att bullerberäkningarna är gjorda 

med trafikprognos hög, dvs. ett högsta scenario.   
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Inom området planeras bland annat för ett studentbostadskvarter samt 

”vanliga” lägenheter, verksamheter, mobilitetshus och en förskola. Om 

mindre lägenheter ej planeras i lägen med buller som överstiger 60 dBA 

eqv. skulle inte studentbostadskvarteret vara möjligt inom planområdet. 

Bebyggelseförslaget bygger på en struktur som har bedömts möjlig att 

uppföra inom ramen för gällande trafikbullerförordning (2015:216). 

Klimatförhållanden invändigt bedöms kunna lösas med god ventilation.  

Den ekvivalenta ljudnivån 50 dBA (riktvärde för 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.  

Miljörummen planeras förläggas antingen som friliggande miljörum eller 

i bottenvåning i flerbostadshusen som beskrivs i planbeskrivningen. Hur 

ljud isoleras till utrymmena är en byggteknisk fråga som hanteras i 

samband med bygglov.  

Bullerbestämmelsebeteckningen är justerad på sid 39 i 

planbeskrivningen i enlighet med miljöförvaltningens yttrande.  

En preliminär kostnadsuppskattning samt massahanteringsplan av 

förorenade massor och asfalt tagits fram och bifogas planhandlingarna i 

syfte att säkerställa detaljplanens genomförbarhet. Inför bygg- och 

rivning kommer kompletterande miljötekniska undersökningar att tas 

fram. 

Fastighetsägarna (byggaktörerna) uttrycker höga ambitioner avseende 

hållbart byggande som kommer att specificeras i samband med bygglov. 

Detaljplanen ger utrymme för möjlighet till solceller, trästomme, gröna 

väggar och tak. Någon möjlighet att ställa tekniska särkrav i detaljplanen 

finns ej. 

Servicenämnden 
Yttrande i samråd (aktbilaga 55,56) 

Servicenämnden hänvisar till serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 22 

november 2021 som yttrande på samrådsförslaget. 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse: 

Det är av betydelse att lokaler och utemiljöer även för kommunala behov 

säkerställs, planförfattaren har tagit hänsyn till förvaltningarnas 

nuvarande redovisade behov, bland annat baserat på 

befolkningsprognoser. Inom Västerbros första etapp, uppdelad på flera 

detaljplaner, planeras det för att möjliggöra för totalt tre till fyra nya 

förskolor samt ett äldreboende. 
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Serviceförvaltningen ser mycket positivt på att en större förskolenhet 

planeras här på ett parknära läge inom på Västerbro. Friytan planeras 

som sammanhängande belägen norr om förskolan. Byggnaderna är väl 

placerade och ger ett bullerskyddande läge mot förskolegården, vilket är 

positivt.  

Enligt planbeskrivningen medges cirka 4400 kvm friyta. Av erfarenhet 

menar serviceförvaltningen att en redan i planskedet lågt tilltagen friyta 

riskerar att bli än lägre ju längre fram i projektet man kommer och är 

inte detsamma som tomtyta. Den faktiska friytan är sannolikt under 

4000 kvm vilket ger 34 kvm/barn. Ett flertal faktorer kommer, och kan 

komma att påverka friytan längre fram i projektet. Exempelvis 

komplementbyggnader som uteateljé, utesov, parkeringsyta (inom 25 

meter till entré), cykelparkeringar, förråd och lastzon/angöring. Såvitt 

serviceförvaltningen kan bedöma har inte avdrag för ovan nämnda 

räknats av från ytorna. Det är av betydelse att de förskolor som planeras 

och byggs nya följer Lunds kommuns råd och riktlinjer för utemiljö. För 

att följa riktlinjerna behöver således friytan och inte tomtytan vara minst 

40 kvm per barn i planskedet.  

Egenskapsbestämmelsen f5 anger att entréer till trapphus ska finnas 

både mot gata och mot gård. Det är av stor betydelse att det inte finns 

planbestämmelser som påverkar förskolelokalerna så att de blir 

uppdelade av genomgående trapphus i plan ett och två där förskolan 

planeras. Förvaltningen bedömer att det vore fördelaktigt om entréer 

och framförallt trapphus för boende och förskola är separerade för att 

undvika oegentligheter och för att skapa en bättre boendemiljö för de 

boende.  

Egenskapsbestämmelsen p2 innebär att minst 0,5 meter förgårdmark 

ska finnas mot allmän plats. Detta kommer sannolikt att påverka 

förskolans byggrätt. Serviceförvaltningen bedömer att detta inte bör vara 

några hinder i det fall ytan på 1700 kvm BTA gäller. I plankartan anges 

ytan till minst 1600 kvm BTA viket förvaltningen bedömer som i 

underkant – storleken på yta bör förtydligas och vara densamma i 

plankartan som i planbeskrivningen.  

Enligt föreslagen plankarta är större delen av friytan prickad vilket 

innebär att det på förskolegårdens norra del inte möjliggörs för pergolor, 

komplementbyggnader eller liknande som skulle kunna vara fördelaktigt 

för att skapa en inbjudande pedagogisk yta för barnen. Även om tomten 

idag har en del träd som kan ge skugga så ser förvaltningen det som en 

stor fördel när det finns möjlighet att skapa väderskydd, särskilt med UV 

strålningens stora risker för barns hälsa i åtanke. En utemiljö för 

förskolebarn måste kunna garantera ett säkert skydd mot UV strålning. 
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Av denna anledning är det bättre och av vikt att plankartan istället anger 

plusmark på denna del.  

Serviceförvaltningen ser positivt på placering av tomten och att det inte 

är någon bilväg runtom friytan. Eftersom det inte planeras för 

parkeringar utanför förskolan så kommer det att behövas 

korttidsparkering för att underlätta problem med trafik vid tider med 

hög belastning. Positivt att skyddsrum flyttar från förskolans fastighet till 

mobilitetshus.  

För att möjliggöra så bra lokaler som möjligt vore det att föredra att 

resurser avsätts från både barn- och skolförvaltningen och 

serviceförvaltningen för att bistå Lunds kommunala bostadsbolag och 

stadsbyggnadskontoret vid fortsatt studie av byggrätten inför 

detaljplanens granskningsskede. 

Kommentar till servicenämnden 

Parkering och angöring kommer inte att förläggas inom förskolans 

föreslagna friyta utan i intilliggande mobilitetshuset (inom 25 meter från 

entrén) samt inom intilliggande gaturum. Inte heller cykelparkering eller 

lastzon kommer att förläggas inom den tänkta friytan, då ytor för detta 

planeras i vistelsegata, på förgårdsmark och i mobilitetshus. Med denna 

planering säkerställs en helt bilfri och skyddad friyta för barnen på 

förskolan.  

Efter samråd har förskolans friyta gestaltats i samråd med 

serviceförvaltningen i syfte att få ut en så väl utnyttjad friyta som möjligt 

inom ramen för de fortsättningar som finns på platsen. Efter att ytor för 

utesov och förråd har dragits av uppgår friytan per barn till cirka 37 

kvm/barn i faktisk friyta. Med bakgrund av det underlag som tagits fram 

bedöms förskolans friyta ge tillräckligt goda förutsättningar för att 

bedriva ändamålsenlig verksamhet enligt boverkets riktlinjer. Att öka 

friytan ytterligare bedöms kunna ge negativa konsekvenser för andra 

kvaliteter inom planområdet. En bedömning har gjorts att föreslagen 

friyta innehar höga kvalitéer och goda förutsättningar för barns 

utevistelse och utveckling.  

Förgårdsmark krävs för att få plats med byggnadens tekniska system, 

grundläggning, etc. där 0,5 meter har bedömts vara ett minimum. I 

förskolans fall är förgårdsmarken 2 meter bred mot vistelsegatan för att 

kunna utnyttjas för bland annat cykelparkering (istället för att ta friyta i 

anspråk för cykelparkering).  

Efter samråd har förskolan ritats igenom för att säkerställa de ytor som 

krävs för en 7 avdelningars verksamhet. Detaljplaneförslaget anger att 

förskolan ska vara minst 1600 kvm i syfte att säkerställa att förskolan 
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uppförs. Så som förskolan är utformad enligt granskningshandlingen 

uppgår BTA till drygt 1600 kvm, för att säkerställa att ytan inte blir 

mindre än så regleras minsta tillåtna yta på plankartan.  

För att säkerställa att övergången från parken hålls parklik och grön har 

prickmark lagts ut på norra delen av förskolans friyta. Dock tillåts 

skärmtak, lekplatser med mera enligt detaljplanen på prickmark. Efter 

att friytan har gestaltats har prickmarken inför granskning minskats 

något för att öka flexibilitet för placering av exempelvis förråd.  

Angöring för transporter föreslås ske i vistelsegatan, korttidsparkering 

föreslås i mobilitetshuset och i Öresundsvägen. Cykelparkering föreslås 

företrädesvis i förgårdsmarken mot vistelsegatan i anslutning till entréer 

samt i mobilitetshuset. 

Barn- och skolnämnden 
Yttrande i samråd (aktbilaga 69,70) 

Barn- och skolnämnden har beslutat att ta barn- och skolförvaltningens 

yttrande som sitt eget. 

Barn- och skolförvaltningens yttrande: Barn- och skolförvaltningen anser 

att planförslaget tillgodoser ett lokalbehov av ny förskola inom Västerbro 

som uppstår genom utbyggnaden. I den vidare utbyggnaden finns behov 

av ytterligare förskolor.  

Enligt föreslagen plankarta är större delen av friytan prickad vilket 

innebär att det på förskolegårdens norra del inte möjliggörs för pergolor, 

komplementbyggnader eller liknande. Barn- och skolförvaltningen 

påpekar att det kan innebära problem vid utformning om inte mindre 

komplementbyggnader eller skärmtak kan uppföras i utemiljön. I övrigt 

anser barn- och skolförvaltningen att utemiljöns placering är god och 

avskärmad från buller.  

En viktig aspekt vid anläggning av nya förskolor är utemiljöns storlek. 

Enligt i Lunds kommun fastställda riktlinjer för utemiljö ska ytan 

motsvara 40 kvm per barn. Barn- och skolförvaltningen vill understryka 

vikten av att tillräcklig yta gällande utemiljö säkerställs i planen. 

Kommentar till barn- och skolnämden 

För att säkerställa att övergången från parken hålls parklik och grön har 

prickmark lagts ut på norra delen av förskolans friyta. Dock tillåts 

skärmtak, lekplatser med mera enligt detaljplanen på prickmark. Efter 

att friytan har gestaltats har prickmarken inför granskning minskats 

något för att öka flexibilitet för placering av exempelvis förråd.  

Efter samråd har förskolans friyta gestaltats i samråd med 

serviceförvaltningen för att få ut en så väl utnyttjad friyta som möjligt 
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inom ramen för de fortsättningar som finns på platsen. Efter att ytor för 

utesov och förråd har dragits av uppgår friyta per barn till cirka 37 

kvm/barn i faktisk friyta. Med bakgrund av det underlag som tagits fram 

bedöms förskolans friyta ge tillräckligt goda förutsättningar för att 

bedriva ändamålsenlig verksamhet enligt boverkets riktlinjer. Att öka 

friytan ytterligare bedöms kunna ge negativa konsekvenser för andra 

kvaliteter inom planområdet. En bedömning har gjorts att föreslagen 

friyta innehar höga kvalitéer och goda förutsättningar för barn 

utevistelse och utveckling.  

VA SYD  
Yttrande i samråd (aktbilaga 53) 

Fastigheterna har upprättade förbindelsepunkter för VA i 

Öresundsvägen. Vid behov av nya VA anslutningar kan dessa ske i 

antingen Öresundsvägen eller Kobjersvägen. 

Det befintliga ledningsnätet byggdes under ca 1960 eller tidigare. 

Förnyelse av ledningsnätet kan bli aktuell vid exploatering. VA SYD 

utreder förnyelsebehovet i en ledningsutredning som är pågående. 

Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av 

brandvatten motsvarande områdestyp 2;VAV publikation P 83. Lägsta 

normala vattentryck i förbindelsepunkt motsvarar nivån + 106 meter 

(RH2000). I de fall högre vattentryck önskas får detta ordnas och 

bekostas av fastighetsägaren.  

Vid behov av sprinkleranläggningar skall kontakt med VASYD tas i tidigt 

skedde. 

Avloppsnätet inom kvartersmark skall utformas som duplikatsystem 

med skilda ledningar för dag- och dräneringsvatten respektive 

spillvatten. Spillvattenanslutning kan ske till det allmänt ledningsnät i 

antingen Öresundsvägen eller Kobjersvägen. Kapaciteten bedöms vara 

god. 

VA SYD har utfört en kapacitetutredning för det befintliga 

dagvattenledningsnätet inom Västerbron. I utredningen framgår att det 

befintliga ledningsnätet inte har tillräcklig kapacitet idag och behöver 

därför dimensioneras upp vid exploatering. Vid uppdimensionering är 

syfte att ledningsnätet kommer att kunna hantera ett 10 års regn med 

påverkan av klimatförändringar. 

Förstärkningsåtgärden inom detaljplanområdet innebär att det befintliga 

dagvattennätet genom Öresundsvägen behöver förstärkas med två stora 

rörmagasin med dimensioner D 1400. 
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Rening och fördröjning av dagvatten för hela Västerbroområdet planeras 

i gemensamt magasin i nedström vid Rinnebäcksdiket. Även skyfall från 

Västerbron planeras dit. Det är viktig att utbyggnad av dammen planeras 

före exploatering för att säkerställa att dagvatten från Västerbro vid 

exploatering kommer att kunna avledas dit och därmed minska risk för 

översvämningar. 

Staden i samråd med VA SYD arbetar med framtagande av en grov 

förprojektering med förslag på ledningsomläggningar för att säkerställa 

att utrymme i gata blir tillräcklig vid omläggningar. Samt undvika 

korsningskonflikter med träd eller andra konstruktioner vid utbyggnad 

av nya självfall serviser. 

VA SYD förespråkar att gatuvatten skall hanteras med hållbara öppna 

lösningar så långt det går. Gatuvatten från asfalt är den som för med sig 

mest föroreningar och snabbt flöde till ledningar och recipienten. VA-syd 

förespråkar därför regnbäddar och/eller diken längs med befintliga och 

nya vägar och gator prioriteras så långt det går genom nya gator och 

generellt inom Västerbro. 

VA-syd anser att det är viktigt att hålla minst 5 meter skyddsavstånd 

mellan deras stora ledningar (ytterkant)och planerad bebyggelse för att 

säkra möjligheten till drift och underhåll av ledningar i framtiden. 

Vid trädplantering gäller som grundregel att ett skyddsavstånd på minst 

4 meter mellan trädets droppzon och ytterkant ledning skall hållas. Vid 

avsteg från grundregeln kommer VA SYD att ställa krav på 

skyddsåtgärder såsom exempelvis rotspärrar. 

Resultat av skyfallskartering före och efter exploatering visar att ytvatten 

rinner ner genom planområdet mot Öresundsvägen och fastigheterna i 

nedström. Det är viktig att i det fortsatta fördjupad skyfallsutredning 

skall höjdsättning av planområdet göras genomtänkt för att undvika risk 

för översvämningar inom kvartersmark eller i Öresundsvägen eller 

fastigheter söder om vägen. 

Kommentar till VA SYD 

Efter samråd har dagvattenutredningen uppdaterats. 

Dagvattenutredningen visar att flöden och rening av dagvatten kan tas 

omhand lokalt inom planområdet genom åtgärder inom allmän plats 

utan att öka flöden (inkluderat klimatfaktor 1,3) eller 

föroreningsmängder nedströms.  

Ledningssamordningsarbete pågår ledningsägarna emellan, där VA-syd 

är en part, för att säkerställa en genomförbar lösning förutbyggnad av 

ledningsnätet i Västerbro. 
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En preliminär höjdsättning av allmän plats (gator och torg) har tagits 

fram i kommunen och höjdsättning av kvartersmark och byggnaders 

färdigt golv höjder har tagits fram av byggaktörer. I båda fallen har 

kommunen och byggaktörer samverkat för att få ut en så bra helhet som 

möjligt inom området. Med den preliminära höjdsättningen som 

underlag visar skyfallskartering att inga översvämningar kan förväntas i 

anslutning till bebyggelse eller på farbara gator. Skyfallskarteringen visar 

även att planområdets höjdsättning ej bidrar till högre flöden av vatten 

nedströms. 

Ledningsägare 

Kraftringen 
Yttrande i samråd (aktbilaga 64) 

I nuläget finns inget klarlagt läge att flytta huvudfjärrvärmeledning, som 

är förlagd genom området, till. Det innebär att utlagda byggrätter och 

nödvändigt ledningsutrymme i detta skede är i konflikt. Ett läge för 

ledningen studeras i Öresundsvägen och Kobjersvägen, men det är inte 

säkerställt att läget är byggbart då de står i konflikt med grönstruktur 

och andra anläggningar.  

Planbeskrivningen identifierar inte samhällsnyttan av ledningen och inte 

heller de samhälleliga och miljömässiga risker som finns kopplat till 

olämplig förläggning och olämplig hantering av ledningen. Avsaknaden 

av detta innebär att detaljplanen saknar väsentliga 

planeringsförutsättningar. 

Kraftringen har i diskussioner framfört önskemål om att ledningen till så 

stor del som möjligt lyfts ut i Slåtterparken. Ett sådant läge är ur ett 

riskperspektiv att föredra framför att ledningen förläggs inom 

utbyggnadsområdet där det under lång tid kommer att utföras arbeten i 

dess omedelbara närhet som innebär risker för ledningen. 

Planbeskrivningen bör kompletteras med en intresseavvägning där 

bevarandet av Slåtterparken och dess gröna infrastruktur ställs mot 

intresset av att åstadkomma en robust placering av Lunds 

huvudfjärrvärmeledning. Utan en sådan intresseavvägning ifrågasätter 

Kraftringen att det är säkerställt att detaljplanen ger företräde åt den 

mest lämpliga och ändamålsenliga markanvändningen av Slåtterparken. 

Lämpligen involveras kommunens risk‐ och sårbarhetsavdelning i 

arbetet med intresseavvägningen eftersom ett oplanerat avbrott kan få 

till följd att lagstadgad verksamhet som kommunen har skyldighet att 

bedriva inte kan upprätthållas. I ett sådant sammanhang är det viktigt att 

kommunen har en handlingsberedskap för hantering av en sådan kris. 
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Eftersom huvudfjärrvärmeledningens läge inte är klarlagt går det inte att 

ange hur det underordnade ledningsnätet ska dras inom planområdet. 

Det går därför inte att förutse eventuellt behov av markutrymme för 

allmännyttig fjärrvärmeledning på kvartersmark. Kraftringen 

förhoppning är att kunna komplettera med sådant yrkande senast när 

planförslaget skickas ut på granskning. 

Planförslaget innebär att huvudfjärrvärmeledningen (”Ledningen”) som i 

är förlagd inom kvarteret Smörkärnan ska flyttas ut från kvarteret. 

Ledningen består av två kulvertar och det åtgår ett stort utrymme för att 

Ledningen ska vara möjliga att komma åt vid framtida arbeten (3 meter 

från ytterkant kulvert behövs på var sida). Inom ramen för arbetet med 

ledningssamordningen för Västerbro har nytt läge för ledningen 

diskuterats, men i skrivande stund föreligger inget säkerställt läge 

varken i Öresundsvägen eller Kobjersvägen. Kraftringen ser att det vore 

bättre ur leveranssäkerhets‐ och driftsäkerhetsperspektiv att Ledningen 

förläggs i Slåtterparken norr om planområdet. Kommunen motsätter sig 

ledningsdragning i parken. 

Ett avbrott på Ledningen får stora konsekvenser för Lunds stad. 

Planerade avbrott på Ledningen i samband med genomförandet av 

detaljplanen måste ned till ett minimum och ske under sommarhalvåret 

när utebliven värmeförsörjning inte riskerar att slå mot kunder och 

samhällsviktig verksamhet såsom Lunds sjukhus. 

Ledningen är förlagd inom Västerbro utbyggnadsområde. Utöver denna 

specifika detaljplan påverkas Ledningen också av detaljplan för Virket 

och Värmeväxlaren med flera kommande detaljplaner inom Västerbro. 

Kraftringen bedömer det som troligt att detaljplanerna och 

genomförandet av desamma kommer innebära hastigt uppkomna 

situationer med oplanerade avbrott och krav på att Ledningen ska 

förändras (till exempel genom flytt till annat läge). 

Varje flytt av Ledningen innebär driftstopp och vattentömning av 

Ledningen. I Ledningen finns 300 l hetvatten per meter och stora 

mängder hetvatten med åtföljande risker ska hanteras vid varje åtgärd. 

Vattnet kan inte skickas med dagvattenledningssystemet utan måste tas 

om hand med lastbil. När Ledningen är omlagd ska den provtryckas med 

vanligt vatten. Om provtryckning går bra töms sedan detta vatten ut och 

Ledningen tas i drift innebärande att syrefritt hetvatten körs in i 

Ledningen. Förutom de arbetsmiljörelaterade riskerna är det 

resursmässigt (åtgången av vatten) av största vikt att åtgärderna som 

behövs på Ledningen sker vid en och samma tidpunkt så att tömningen 

av systemet enbart görs en gång. Dessutom innebär fler skarvar på 

Ledningen att livslängden på densamma radikalt förkortas. 



Yttranden, Ledningsägare 

27 

Då området Västerbro under lång tid kommer att vara en 

byggarbetsplats och tunga transporter, schaktning och uppförande av 

byggnader kommer att ske på och i närheten av Ledningen befarar 

Kraftringen att oplanerade åtgärder, avbrott och tömning på och av 

Ledningen kommer att behövas. Med den vetskapen har Kraftringen 

försökt driva att få ett permanent säkert läge för Ledningen i 

Slåtterparken norr om planområdet. Ett sådant läge innebär att 

Ledningen får ett läge som blir mer opåverkat av utbyggnaden av 

Västerbro och därmed minskar riskerna för oplanerade avbrott och 

därmed sammanhängande belastning på samhället av utebliven 

värmeförsörjning. 

Planbeskrivningen konstaterar att Ledningen måste flyttas och att 

Ledningssamordning pågår. Förutom att det i nuläget saknas läge att 

flytta Ledningen till saknas en beskrivning av Ledningens funktion och 

en beskrivning av ovan påtalade risker i planbeskrivningen. 

Frånvaron av beskrivning enligt ovan i planhandlingen skickar signalen 

att frågorna är riskfria och av enkel natur när det i själva verket finns 

stora samhälleliga risker förknippat med oplanerade åtgärder på 

Ledningen. Dessa risker behöver belysas och analyseras så att 

handlingsberedskap finns om skadan sker. 

Frånvaron innebär även att de avvägningar som ligger till grund för 

planförslaget inte är gjorda med beaktande av ovan. Det är särskilt 

viktigt vid samhällsplanering som påverkar övergripande 

energiförsörjningsledningar att beslut inte fattas förrän det är säkerställt 

att nya lägen finns som är tekniskt möjliga och lämpliga på lång sikt. Vi 

får inte en robust energiförsörjning av samhället om vi behöver lösa 

dessa frågor oplanerat i samband med att detaljplanerna genomförs. 

I planbeskrivningen framgår att den maximala ytan är 70 kvm. 

Lämpligen kompletteras plankartan med denna uppgift. 

Stadsbyggnadskontoret har ur stadsbyggnadsmässiga skäl drivit igenom 

att nätstation ska inhysas i planområdets mobilitetshus. En inhysning ger 

också förutsättning till en högre exploateringsgrad med ökad 

markvärdestegring till följd. Kraftringen Nät föredrar utomhusställda 

nätstationer eftersom det konstruktionsmässigt, säkerhetsmässigt, 

underhållsmässigt och avtalsmässigt är lämpligare. Som en förutsättning 

för inhysning av nätstationen har Kraftringen Nät kommunicerat de 

villkor som bolag har för att acceptera en inhysning. Två tidigare 

kommunicerade dokument har bilagds yttranden.  

Kraftringen Nät tillämpar i branschen vedertagna avtalsmallar för att 

reglera förhållandet att ha inhyst nätstation. Viktigt är i detta 
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sammanhang att berörd fastighetsägare förstår och accepterar att dess 

tillgängliga kommersiellt uthyrningsbara yta minskas med yta för 

allmännyttig anläggning (E‐område). För att av Kraftringen Nät ställda 

villkor säkert ska efterlevas ska branschstandardavtal mellan 

fastighetsägare och Kraftringen Nät ha träffats innan detaljplan antas. 

För att möjliggöra anslutning av nytillkommande byggnader behöver 

nätstationen vara installerad och driftsatt. Därför måste mobilitetshusets 

uppförande och Kraftringens arbete med nätstationen samordnas med 

byggnation av uppförande av resterande delar av detaljplanen. 

Ledningsnätet inom området är planerat att utföras i huvudsak på allmän 

platsmark. Som det verkar nu är det företrädesvis utrymme för 

servisledningar som behövs på kvartersmark. Detta gäller för anslutning 

till el‐ och fibernät. 

Kommentar till Kraftringen 

För att kunna genomföra detaljplanen krävs att delar av Kraftringens 

huvudfjärrvärmeledning flyttas. Ledningssamordning och dialog har 

pågått parallellt med planarbetet mellan kommunen, fastighetsägare och 

ledningsägare för att finna bästa läge för ledningarna i framtiden där 

Kraftringen är en part i detta arbete.  

Efter samråd har en utrymmesstudie (lokal ledningssamordning) tagits 

för att säkerställa (i samarbete med berörda ledningsägare) att 

ledningar, träd och grundläggning av byggnader för plats inom 

planområdet.   

Planbeskrivningen är efter samråd uppdaterad med en utförligare 

beskrivning av huvudfjärrvärmeledningen i enlighet med Kraftringens 

yttrande. 

Plankartan är utformad med bestämmelser som säkerställer att 

nätstationen ska placeras inom angivet hörn i mobilitetshuset. Därtill 

styr detaljplanen att stationen ska ligga i nivå med marken, dvs. den 

måste placeras tillgänglig i markplan. Bostäder får enligt 

detaljplaneförslaget endast uppföras på våning 5 och uppåt. På så vis 

säkerställs att bostäder och elnätstationen ej förläggs i anslutning till 

vartannat. 

Lunds Renhållningsverk 
Yttrande i samråd (aktbilaga 50) 

Lunds Renhållningsverk har inget att erinra på detaljplaneförslaget. 

Dialog med Renhållningsverket krävs vid planering och dimensionering 

av tänkta miljörum/miljöhus samt uppställningsplatser för 

renhållningsfordon. 



Yttranden, Organisationer och föreningar 

29 

Kommentar till Lunds Renhållningsverk 

Beaktas. 

TeliaSonera Skanova Access AB 
Yttrande i samråd (aktbilaga 49) 

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet 

och önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i 

nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som 

uppkommer i samband med flyttning. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar 

för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som 

initierar åtgärden även bekostar den. 

Kommentar till TeliaSonera Skanova Access AB 

Beaktas. 

Tele2 
Yttrande i samråd (aktbilaga 51) 

Ingen erinran. 

Kommentar till Tele2 

- 

Svenska Kraftnät 
Yttrande i samråd (aktbilaga 52) 

Ingen erinran. 

Kommentar till Svenska Kraftnät 

- 

Organisationer och föreningar 

Föreningen gamla Lund 
Yttrande i samråd (aktbilaga 63) 

Föreningen Gamla Lund ser positivt på utbyggnad med en varierad 

kvarters- och bebyggelsestruktur i kv. Smörkärnan, som en del av den 

förnyade stadsdelen Västerbro. Det är värdefullt att Kobjersbebyggelsen 

även i fortsättningen avgränsas av ett parkstråk, i detta avsnitt benämnt 

Slåtterparken, och att östra delen av utbyggnadsområdet öppnar sig mot 

detta parkstråk. 

Funktionsblandningen med studentbostäder, andra bostäder, publika 

lokaler i bottenvåningen, förskola samt ”mobilitetshus” med radhus 

överst, och uppdelningen på många fastigheter, benämnda ”lotter”, kan 

bidra till att ge en levande stadsmiljö. ”Mobilitetshuset” är ett alternativ 
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till ett konventionellt parkeringshus och bidrar till att minska bilarnas 

påverkan av stadsmiljön. 

Det finns ingen kulturhistoriskt bevaringsvärd inom området. Det kan 

ifrågasättas om det är ekologiskt och ekonomiskt hållbart att riva mindre 

än 40 år gamla kontorsbyggnader, men arkitektoniskt och 

kulturhistoriskt har de inget större värde. Det är bra att de tre ekarna i 

planområdets sydvästra del bevaras. Flera träd längs Kobjersvägen hade 

kunnat bevaras, om bebyggelsegränsen sköts något mot öster. En ny allé 

föreslås i ett något västligare läge. Föreningen Gamla Lund ser gärna att 

det undersöks om ett bevarande och förstärkande av den befintliga allén 

kan förena med en något förskjuten ny byggnadsstruktur, men detta är 

ingen avgörande fråga. 

Det sydvästra bebyggelsekvarteret får en mestadels skuggig gård. Om en 

reviderad bebyggelsestruktur kan förbättra solförhållandena är det en 

fördel, men detta är ingen bevarandefråga. 

Med ovanstående kommentarer har Föreningen Gamla Lund inget att 

erinra mot planförslaget. 

Kommentar till Föreningen gamla Lund  

Ikano arbetar med återbruksinventering av befintliga byggnader inom 

fastigheten där förhoppningen är att så mycket som möjligt ska kunna 

återbrukas.  

För att allén längs Kobjersvägen ska kunna bevaras krävs att avstånd 

hålls mellan träd och bebyggelse vilket medför att byggrättsgränsen blir 

kraftigt tillbakadragen från gaturummen. Detta medför svårigheter att 

bland annat tillskapa skyddande bostadsgårdar och krav på dagsljus i 

bostäder blir svår att uppnå.  

De båda västligaste kvarteren föreslås läsas samman till ett storkvarter 

varpå de boende i den södra delen ges möjlighet att nyttja även den 

norra bostadsgården, inom vilken bättre solförhållanden går att uppnå.  
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Samlad bedömning 
Under samrådet har det sammanlagt inkommit 26 yttranden på 

planförslaget.  

Länsstyrelsen yttrande innehöll bland annat synpunkter kring risk, 

markföroreningar, dagvatten, skyfall och buller. 

Efter samrådet har riskanalys, dagvatten- och skyfallsutredning, trafik- 

och industribullerutredning uppdaterats och en dagsljusstudie, ett pm 

rörande miljötekniska markundersökningar, samt en utrymmesstudie för 

ledningar inom planområdet tagits fram. Uppdaterade och nya 

utredningar syftar bland annat till att säkerställa detaljplanens 

genomförbarhet och säkerställa goda boende- och vistelsemiljöer inom 

planområdet. 

Till följd av resultatet av utredningarna samt i syfte att säkerställa att 

bebyggelsens genomförs i enlighet med planförslaget och 

Västerbroprogrammets intentioner har ett antal nya planbestämmelser 

tillkommit på plankartan. Bestämmelserna listas nedan.  

Byggrätternas placering och volymer har inte ändrats jämfört med 

samrådsförslaget med undantag för tillkommande underbyggnadsrätt 

under delar av kvarteren. 

I planförslaget har allmänna och enskilda intressen sammanvägts. Att 

förtäta i centrum- och kollektivtrafiknära stadsmiljö genom att tillskapa 

stadsbebyggelse i form av bland annat bostadskvarter samt öka andelen 

grönyta inom planområdet bedöms väga tyngre än att ta ner 8 befintliga 

träd (varav 6 biotopskyddade) samt att en mindre del av Slåtterbacken 

skuggas under höst- och vårdagjämning.  

Ändringarna efter samråd påverkar inte tidigare gjord avvägning mellan 

enskilda och allmänna intressen. Den samlade bedömningen är att 

planens genomförande inte bedöms medföra någon olägenhet i den 

mening som avses i PBL kap 2 § 9. 

Justeringar efter samrådet 

Plankarta 
• Underbyggnadsrätt med krav på planterbart bjälklag har lagts till 

under tre av kvarteren. Dagvattenutredningen har uppdaterats 

efter dessa förutsättningar.  

• Bestämmelse h3. Högsta antal våningar.  

• Bestämmelsen p3 – entréer ska vara indragna från Öresundsvägen 

har tillkommit i syfte att säkerställa att yttrerdörrar från entréer 

ej slås upp i utanförliggande gångbana. 
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• En bestämmelse om att byggnad får skjuta ut över 

hörnavskärningar på prickmark med en lägsta fri höjd om 3 meter 

har tillkommit. Prickmark har angetts i aktuella hörn för att 

säkerställa god sikt.  

• f6 – krav på fasadutformning har tillkommit  

• Inom norra delen av förskolans friyta har bestämmelsen n1 

tillkommit för att säkerställa högsta andel hårdgörningsgrad samt 

en högsta tillåtna marknivå. Bestämmelserna syftar till att 

säkerställa dagvattenutredningens intentioner rörande dagvatten 

och skyfall.    

• U-områden har justerats på plankartan i enlighet med 

utrymmesutredning för ledningar som tagits fram.  

• Bestämmelsen m2 (industribuller) har utgått då genomförda 

utredningar visar att planområdet inte är utsatt för 

industribullernivåer som överstiger gällande riktvärden. 

•  Administrativa bestämmelser (a1 och a2) har tillkommit rörande 

ändrat lovplikt.   

 

Planbeskrivning 
• Stycket under microklimat har kompletterats med en text om 

dagsljus. 

• Texten under buller i planbeskrivningen har justerats. 

• Texten under dagvatten och skyfall har uppdaterats i 

planbeskrivningen.  

• Texten under risk i planbeskrivningen har uppdaterats. 

• Text om markföroreningar har uppdaterats under Konsekvenser.  

• Text avseende befintlig mur har lagts till i planbeskrivningen 

under stycket kulturmiljö. 

Utredningar och rapporter 
En utrymmesutredning samt en utredning rörande spont och schakt har 

tagits fram för att säkerställa att erforderliga ledningar, träd och 

grundläggning får plats. 

Dagvattenutredning, trafik- och parkeringsutredning, riskutredning och 

bullerutredning har uppdaterats.  

Dagljusrapport har tagits fram. 

Bemötande kring miljötekniska förutsättningar har tagits fram i syfte att 

säkerställa detaljplanens genomförande utifrån miljötekniska 

förutsättningar.   
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En trafikanalys gällande flytt av Öresundsvägen har tagits fram i som 

underlag för att bedöma framtida trafikmängder inom gatorna i 

Västerbro.  
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