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Förslag till fortsatt särprofilering av Högevall
Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Lunds kommun har fattat beslut om en ny
kommunikationsplattform. I och med beslutet har tidigare beslut om
särprofilering upphävts och de verksamheter som anser att de har
behov av och resurser för särprofilering får göra en ny ansökan.
Kultur- och fritidsnämnden har beslut om att föra fram en sådan
ansökan till Kommunstyrelsen gällande badanläggningen Högevall.
Ju fler egna grafiska profiler, särprofiler och logotyper som finns
desto otydligare blir avsändaren, det vill säga Lunds kommun.
Högevall en framgångsrik verksamhet som tillhör Lunds kommun
och bör också vara en del av varumärket Lunds kommun. Genom att
knyta verksamheten till varumärket Lunds kommun ökar istället
tydligheten för både medborgarna och externa kunder att
badanläggningen är en del av Lunds kommun.
Med utgångspunkt i den gemensamma visionen och
kommunikationsplattformen föreslår därför Kommunkontoret att
ingen särprofilering beviljas.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 oktober 2018
Kultur och fritidsnämndens beslut den 23 augusti 2018 dnr KU
2018/0195
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 juni 2018
dnr KU 2018/0195
Kommunfullmäktiges beslut den 26 januari 2017, § 13 dnr
KS 2016/0667

Barnets bästa
Ett tydligt varumärke med en gemensam grafisk profil och logotyp
för Lunds kommun skapar tydlighet kring vad som ingår i
kommunens verksamhet och en igenkänning även hos barn och
unga.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Bruksgatan 22

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se
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Ärendet
Kommunfullmäktige i Lunds kommun har fattat beslut om en ny
kommunikationsplattform. I och med beslutet har tidigare beslut om
särprofilering upphävts och de verksamheter som anser att de har
behov av och resurser för särprofilering får ansöka om sådan till
Kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsnämnden har fattat beslut om
att föra fram en sådan ansökan till Kommunstyrelsen.

Om varumärket Lunds kommun
Bilden av Lunds kommun, varumärket, byggs framför allt i
medarbetarnas kontakter och bemötande med varandra, invånare,
företag och olika samarbetspartners. Känner våra målgrupper sig väl
bemötta, får bra service och upplever hög tillgänglighet förmedlar de
också en god bild av organisationen. De värden kommunen
gemensamt vill förmedla utgår från Lunds kommuns vision och
förhållningssätt och präglas av den gemensamma styrmodellen och
beslutade fokusområden men också av känslor och relationer.
Lunds kommun är en stor arbetsplats med många olika
verksamheter – alla med sina specifika målgrupper och
kommunikationsbehov. Därför är det viktigt att det finns en
gemensam nämnare i all kommunikation. När den är tydlig och
enhetlig blir det lättare för våra medborgare att uppfatta att det är
Lunds kommun som står som avsändare för informationen.
Framgångsrikt varumärkesarbete handlar om att
 öka tydligheten och igenkänningen
 stärka legitimiteten för verksamheten
 stärka vi-känslan bland kommunens anställda
 stärka kommunen som arbetsgivare för att attrahera nya och
behålla befintliga medarbetare.
Förutom de värden som är förknippade med Lunds kommun, består
varumärket av kommunens logotyp, typsnitt och ett antal färger som
alla ska användas i kommunikationen för att öka tydligheten.
Huvudregeln är och bör vara att verksamheter som drivs och/eller
ägs helt av Lunds kommun ska följa Lunds kommuns
kommunikationsplattform inklusive dess grafiska profil. Det vinner
både kommunen och den specifika verksamheten på. Lunds
kommuns logotyp är ett väl inarbetat varumärke lokalt och borgar
för en grundkvalitet som är viktig att värna om. För målgruppen,
Lundabor, blir det också tydligt att det är en kommunal verksamhet
som bedrivs med skattemedel.
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Ibland kan det finnas skäl för en verksamhet att använda sin egen
logotyp och grafiska profil. Men att en verksamhet uppfyller något
eller några av kriterierna innebär inte per automatik att den ska ha
egen profil. Det är en samlad bedömning och ett resonemang som
leder fram till beslutet.
Följande kriterier kan motivera en så kallad särprofilering:
 fler aktörer än kommunen driver eller finansierar
verksamheten
 verksamheten har en marknad även utanför Lund; regional,
nationell eller internationell
 verksamheten är ingen renodlad samhällsservice
 det finns en tydlig konkurrenssituation som kräver
marknadsföring
Beslut om en särprofilering fattas i kommunstyrelsen, efter
beredning av kommunkontoret och Kommunstyrelsen kan ompröva
tidigare fattade beslut vid behov. Även där särprofilering tillåts är
det viktigt att den kommunala tillhörigheten tydligt framgår för att
skapa tydlighet kring vilka verksamheter som ingår i kommunen.
Men särprofilering kräver också att verksamheten har förmåga,
kunskap och resurser för att genomföra profileringen professionellt.
Den särprofilerade verksamheten ska ta fram en profilmanual som
beskriver verksamhetens profil, hur den ska fungera i
marknadsföringssammanhang, hur den ska fungera tillsammans med
kommunens grafiska profil och hur den ska visa på kommunal
tillhörighet. Ett sådant profileringsarbete är kostsamt och det tar tid
att få genomslag för en verksamhetsspecifik grafisk profil.

Kommunkontorets kommentar
I samband med om- och tillbyggnationen av Högevallsbadet 2013
fann dåvarande kultur- och fritidsnämnd ett behov av att
särprofilera badet från kommunens övriga verksamheter. Motivet
var att badet, genom utbyggnad av äventyrsdelen, skulle drivas mer
kommersiellt än en traditionell kommunal verksamhet.
Särprofileringen skulle dessutom tydliggöra en ny startpunkt och att
den nya anläggningens verksamhet skiljde sig markant från det
tidigare Högevallsbadet.
Sedan dess har Lunds kommun fått en gemensam vision,
gemensamma förhållningssätt, en gemensam styrmodell,
gemensamma politiskt beslutade fokusområden och en gemensam
kommunikationsplattform som bland annat innehåller en gemensam
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grafisk profil. Utifrån utvecklingsarbetet och Ett Lund-tanken är det
viktigt att kommunens verksamheter istället för att satsa på kostsam
särprofilering samlas och i första hand använder det gemensamma
varumärket Lunds kommun. Det innebär att inga egna logotyper bör
användas i kommunikationen. Istället bör alla verksamheter alltid ha
kommunen logotyp som avsändare. Det egna varumärket ligger i
verksamhetens namn - i detta fall Högevall. Det är därför dags att ta
ställning till och tydliggöra att Högevall är en del av den kommunala
verksamheten.
Huvudmålgruppen för Högevall är kommunens invånare och för
dessa bör tydliggöras att anläggningen är en del av Lunds kommun.
För den målgrupp som kommer till Lund till besöksmålet Högevall
ska Lunds kommun stolt kunna visa upp att detta attraktiva
besöksmål är en del av Lunds kommun och har finansierats av
skattebetalarnas pengar.
Högevalls verksamhet och det egna varumärket är kopplade till
namnet Högevall inte till den egna logotypen som består av en våg.
Genom att kombinera namnet Högevall med Lunds kommuns
logotyp och kommunens grafiska profil kan marknadsföringen av
Högevall istället fokusera på budskapen kring verksamheten utan att
lägga tid och resurser på ett eget grafiskt uttryck.
Att samlas kring ett gemensamt varumärke är också en
kostnadsfråga. På kort sikt är det en ökad kostnad för Kultur- och
fritidsförvaltningen att byta ut logotypen för Högevall men på lång
sikt kan kommunen med en gemensam profil optimera resurserna
och arbeta mer samordnat.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Att med utgångspunkt i den gemensamma visionen,
kommunikationsplattformen kommunkontorets
tjänsteskrivelse inte bevilja Högevalls ansökan om
särprofilering.
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Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Akten.

Johanna Davander
Kommunikationschef

Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-23

§ 94

Förslag till fortsatt särprofilering av Högevall
Dnr KU 2018/0195

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden fattade under 2013 beslut om att hos
kommunstyrelsen ansöka om särprofilering för badanläggningen
Högevall i samband med om- och tillbyggnation av densamma, bland
annat med hänvisning till att badet skulle drivas mer kommersiellt
än en traditionell, kommunal verksamhet. Under januari 2017
beslutade kommunfullmäktige om en ny kommungemensam
kommunikationsplattform och visuell identitet. I samband med
beslutet upphävdes också alla tidigare beslut om särprofil inom
kommunen.
Högevall är en enhet inom kommunen som, förutom att vara en
anläggning för föreningsliv och mer regelbundna motionärer, också
är en anläggning, som genom sin äventyrsdel drivs på ett mer
kommersiellt sätt. Verksamheten har med sina drygt 400 000
besökare per år därför ett stort behov av att kunna bygga ett
attraktivt, väl avgränsat och anpassat varumärke, som är
konkurrenskraftigt på en större kommersiell besöksmålsmarknad.
Även om kommunen nu kan erbjuda ett grafiskt uttryck, kvarstår
Högevalls unika behov av att kunna anpassa och särskilja sig vid
kommunikation och marknadsföring för en större nischad målgrupp
utanför kommunen. Möjligheten till ett unikt tilltal är en
förutsättning för att verksamheten effektivt ska kunna uppnå sina
uppsatta mål för besöksantal och intäkter.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 juni 2018
Kommunfullmäktiges beslut den 26 januari 2017, § 13

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

föreslå kommunstyrelsen att besluta att bevilja särprofilering
för Högevall med hänvisning till vad som anförs i kultur- och
fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-23

KU 2018/0301

Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

Stora Södergatan 47, sammanträdesrum Råbandsknopen,
2018-08-23, klockan 17.30–19.40

Ledamöter

Elin Gustafsson (S), ordförande
Peter Bergwall (MP), vice ordförande
Birger Swahn (M), 2:e vice ordförande
Gabor Tilesch (S)
Kerstin Vikner (S)
Gunnar Brådvik (L)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Sven Ingmar Andersson (C)
Zoltán G Wagner (-)

Tjänstgörande ersättare

Börje Anehamre (M), ersättare för Adrian Borin (M)
Elsa Christersson (MP), ersättare för Julius Eberhard (MP)

Ersättare

Lars Westerberg (S)
Ioakim Vasiliadis (L)
Göran Fries (V)
Sengül Köse Lindqvist (FI)

Övriga

Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Peder Severin, tf. administrativ chef
Annika Eklund, kulturchef
Dan Kanter, idrotts- och fritidschef
Karin Bergendorff, bibliotekschef
Katarina Franzén, nämndsekreterare
Mats-Ola Nilsson, utvecklingsstrateg

Justerare

Birger Swahn (M)

Paragrafer

§§ 92-101

Plats och tid för justering

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2018-08-30

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
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Underskrifter
Sekreterare

Katarina Franzén

Ordförande

Elin Gustafsson (S)

Justerare

Birger Swahn (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-08-23

Paragrafer

§§ 92-101

Datum då anslaget sätts upp

2018-08-31

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Katarina Franzén

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-09-24

Kultur- och fritidsförvaltningen
Idrott - Högevall
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Kultur- och fritidsnämnden

Andreas Narvå
046-359 33 93
andreas.narva@lund.se

Förslag till fortsatt särprofilering av Högevall
Sammanfattning
I samband med kommunfullmäktiges beslut den 26 januari 2017, om att
införa en ny kommunikationsplattform och visuell identitet för Lunds
kommun, upphävdes alla tidigare beslut om särprofilering av kommunens
verksamheter, däribland badanläggningen Högevall. Eventuella beslut
om framtida särprofileringar fattas av kommunstyrelsen. Kultur- och
fritidsnämnden uppmanas därmed att ta ställning till badets behov av
särprofil och att föreslå kommunstyrelsen att besluta om fortsatt
särprofilering av Högevall.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 juni 2018
(denna skrivelse)
Kommunfullmäktiges beslut den 26 januari 2017, § 13

Barnets bästa
En fortsatt särprofilering, med logotyp och grafiskt program för
Högevall, ger ett tydligt igenkännande även hos barn och unga.

Ärendet
Bakgrund
I samband med om- och tillbyggnationen av Högevallsbadet 2013 fann
dåvarande kultur- och fritidsnämnd ett behov av att särprofilera badet
från kommunens övriga verksamheter. Motivet var att badet, genom
utbyggnad av äventyrsdelen, skulle drivas mer kommersiellt än en
traditionell kommunal verksamhet. Särprofileringen skulle dessutom
tydliggöra en ny startpunkt och att den nya anläggningens verksamhet
skiljde sig markant från det tidigare Högevallsbadet.
I januari 2017 beslutade kommunfullmäktige om en ny
kommungemensam kommunikationsplattform och visuell identitet. I
samband med beslutet upphävdes också alla tidigare beslut om särprofil
inom kommunen. Anledningen till detta var bland annat att kommunens
verksamheter skulle ”tala med en gemensam röst”, vilket konkurrerande
verksamhetsvarumärken (logotyper/färger/layout) skulle försvåra.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kultur-fritid@lund.se

www.lund.se

Kultur- och fritidsförvaltningen
Idrott - Högevall
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Kultur- och fritidsnämnden och renhållningsstyrelsen har, för de
verksamheter som tidigare har haft särprofil (Högevall och Lunds
renhållningsverk), uppmanats att ta ställning till om behovet av särprofil
för den enskilda verksamheten väger tyngre än strävan efter ett
kommungemensamt uttryck, i linje med visionen. Om så är fallet
uppmanas nämnderna att föreslå kommunstyrelsen att besluta om
särprofilering för verksamheten och avsteg från det
kommungemensamma grafiska uttrycket.

Motiv för särprofil
Grunden i effektivt kommunikationsarbete är att kommunikationen ska
ske på mottagarens villkor. Ju mer man kan anpassa ord, bild och
budskap till den tänkta målgruppen, desto större chans för stort
genomslag och effekt.
En kommun innehåller en stor variation av verksamheter, vilket innebär
att ett kommungemensamt varumärke måste vara väldigt brett och
allmänt hållet. Detta innebär också att det blir svårare att effektivt nå och
påverka ett specifikt segment (målgrupp) av allmänheten. Riktar man sig
till alla, känner ingen sig speciellt berörd.
Högevall är en enhet inom kommunen som, förutom att vara en
anläggning för föreningsliv och mer regelbundna motionärer, också är en
anläggning, som genom sin äventyrsdel drivs på ett mer kommersiellt
sätt. Huvudmålgruppen för Högevall är givetvis kommuninvånarna i
Lunds kommun, men badet är ett besöksmål för hela regionen (cirka
400 000 besökare per år). Verksamheten har därför ett stort behov av att
kunna bygga ett attraktivt, väl avgränsat och anpassat varumärke, som är
konkurrenskraftigt på en större kommersiell besöksmålsmarknad utanför
kommunen.
Även om kommunen nu kan erbjuda ett grafiskt uttryck, kvarstår
Högevalls unika behov av att kunna anpassa och särskilja sig vid
kommunikation och marknadsföring för en större nischad målgrupp
utanför kommunen. Möjligheten till ett unikt tilltal är en förutsättning för
att verksamheten effektivt ska kunna uppnå sina uppsatta mål för
besöksantal och intäkter.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Idrott - Högevall

Tjänsteskrivelse

3 (3)
Diarienummer

2018-06-27

KU 2018/0195

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att

föreslå kommunstyrelsen att besluta att bevilja särprofilering för
Högevall med hänvisning till vad som anförs i kultur- och
fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Dan Kanter
idrotts- och fritidschef

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-01-26

§ 13

Ny Kommunikationsplattform för
Lunds kommun

Dnr KS 2016/0667

Sammanfattning
Lunds kommuns kommunikationsplattform är styrande dokument för
kommunens kommunikation. Med den förnyade
kommunikationsplattformen och visuella identiteten ska det bli lättare för
medarbetare att kommunicera i det digitala kommunikationslandskapet.
Kommunikationsarbetet ska stödja och leva upp till Lunds kommuns
vision, mål och beslut. Förslaget på ny visuell identitet möjliggör en
långsiktigt kostnadseffektiv kommunikation och profilering.
Beslut kring kommande revideringar av kommunikationsplattformen
föreslås delegeras till kommunstyrelsen.
Regler kring särprofilering ingår också.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 11 januari 2017, § 23
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 20161208.
Kommunikationsplattform för Lunds kommun (bilaga).
Förslag på ny visuell identitet för Lunds kommun (bilaga).
Missiv 20161208 (bilaga).
Kommunstyrelsen 2016-11-02 KS §337 Ny Kommunikationsplattform
för Lunds kommun.

Anföranden
Hans-Olof Andersson (SD), Inger Tolsved Rosenkvist (L), Anders
Almgren (S), Yanira Difonis (MP), Christer Wallin (M), Erik
Hammarström (MP), Marie Henschen (FNL), Hanna Gunnarsson (V),
Inga-Kerstin Eriksson (C), Jan Annerstedt (FNL), Börje Hed (FNL)
och Philip Sandberg (L) yttrar sig.

Yrkanden
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att samtliga ej sekretesskyddade allmänna handlingar ska lagras i en
offentlig sökbar databas på lund.se
att stycket ”Normmedveten kommunikation” på sidan 17 i
kommunikationsplattformen utgår.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (6)

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-01-26

att kommunen inte köper in typsnitt, utan endast använder gratis typsnitt.
att den totala kostnaden för den nya kommunikationsplattformen inte får
överskrida 150 tkr.
Anders Almgren (S) yrkar avslag på Hans-Olof Anderssons (SS)
yrkande.
Inger Tolsved Rosenkvist (L), Anders Almgren (S), Yanira Difonis
(MP), Christer Wallin (M), Hanna Gunnarsson (V), Inga-Kerstin
Eriksson (C) och Börje Hed (FNL) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att den nya kommunikationsplattformen och den nya visuella identiteten
genomförs,
att finansieras inom kommunstyrelsens befintliga ram,
att delegera fortsatt ansvar för revidering av kommunikationsplattformen
till kommunstyrelsen,
att tidigare beslut om förra kommunikationsplattformen samt riktlinjerna
till massmedia upphävs,
att annullera tidigare beslut om särprofilering och att uppmana
verksamheter i behov att särprofilering att ansöka om sådan.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunfullmäktige bifaller Inger Tolsved Rosenkvists (L) m.fl yrkande.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att den nya kommunikationsplattformen och den nya visuella identiteten
genomförs,
att finansieras inom kommunstyrelsens befintliga ram,
att delegera fortsatt ansvar för revidering av kommunikationsplattformen
till kommunstyrelsen,
att tidigare beslut om förra kommunikationsplattformen samt riktlinjerna
till massmedia upphävs,
att annullera tidigare beslut om särprofilering och att uppmana
verksamheter i behov att särprofilering att ansöka om sådan.

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (6)

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-01-26

Reservationer
Ledamöterna från Sverigedemokraterna, Liberalerna, Moderaterna,
Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut.
Följande skriftliga reservationer inges, Prot.Bil § 13/01-02.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/Kommunikationsavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-26

KS 2016/1212

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionsalen i Stadshallen, 2017-01-26 klockan 17.00–22.35

Ledamöter

Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S)
Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Anna-Lena Hogerud (S), kl. 20.00-22.35, §§ 26-38
Monica Molin (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Jeanette Olsson (S)
Mattias Olsson (S), kl. 19.05-22.35, §§ 14-38
Per Olsson (S)
Stig Svensson (S)
Adrian Borin (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M)
Ronny Johannessen (M)
Vera Johnsson (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Felix Solberg (M)
Klas Svanberg (M)
Emma Berginger (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Yanira Difonis (MP)
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Ulf Nymark (MP)
Joakim Månsson Bengtsson (-)
Teresia Olsson (MP)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Lars Hansson (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L), kl. 18.00-22.35, §§ 11-38
Hanna Gunnarsson (V)
Görild Malmberg (V)
Mats Olsson (V)
Angelica Svensson (V)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-26

KS 2016/1212

Hans-Olof Andersson (SD)
Dragan Brankovic (SD)
Ted Ekeroth (SD)
Bo Kjellberg (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Börje Hed (FNL)
Marie Henschen (FNL)
Anne Landin (FNL)
Lars V Andersson (C)
Bernt Bertilsson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Pernilla West (FI)
Agneta Lindskog (KD)
Tjänstgörande ersättare

Joakim Friberg (S), tjänstgör för Kenth Andersson (S)
Klara Strandberg (S), tjänstgör för Mattias Olsson (S) §§ 1-25
Rune Granqvist (S), tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S) §§ 1-25
Eva S Olsson (S), tjänstgör för Fanny Johansson (S)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Jörgen Forsberg (M)
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Louise Burman (M)
Alexander Wallin (M), tjänstgör för Nils Paulsson (M)
Karl Branzén (L), tjänstgör för Mia Honeth (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L), tjänstgör för Holger Radner (L)
Christer Wallström (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 1-10
Lars A Ohlsson (V), tjänstgör för Sven-Bertil Persson (V)
Jan Annerstedt (FNL), tjänstgör för Tove Persson (FNL)
Zoltán G Wagner (KD), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD)

Ersättare

Mohsen Abtin (S)
Mats Nilsson (S)
Alexander Lewerentz (M)
Erik Hammarström (MP)
Sofie Lemontzis (MP)
Dennis Svensson (MP)
Josefine Temrell (L)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD)
Carl Sjöberg (SD)
Kerstin Frygner (FNL)
Mattias Horrdin (C)
Karin Nilsson (C)
Marit Stigson (FI), kl. 17.00-21.10
Stefan Andersson (FI)
Ljiljana Lipovac (KD)

Justerare

Christina Sjöström (MP)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-26

KS 2016/1212

Ulf Nilsson (L)
Paragrafer

§ 1-38

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 9 februari 2017 kl 09.00
Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP)

Ulf Nilsson (L)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-01-26

Paragrafer

§ 1-38

Datum då anslaget sätts upp

2017-02-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-03-03

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Kommunikation och medborgarkontakt

2018-10-25

Johanna Davander
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Diarienummer

KS 2018/0370
Kommunstyrelsen

johanna.davander@lund.se

Ansökan om särprofilering för Lunds
Renhållningsverk
Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Lunds kommun har fattat beslut om en ny
kommunikationsplattform. I och med beslutet har tidigare beslut om
särprofilering upphävts och de verksamheter som anser att de har
behov av och resurser för särprofilering får göra en ny ansökan.
Renhållningsstyrelsen har fattat beslut om att föra fram en sådan
ansökan till Kommunstyrelsen.
Ju fler särprofiler och logotyper som finns desto otydligare blir
avsändaren, det vill säga Lunds kommun. Renhållningsverket är en
framgångsrik verksamhet som tillhör Lunds kommun och bör också
vara en del av varumärket Lunds kommun. Den goda bilden av
verksamheten är förknippad med namnet Renhållningsverket
snarare än med den egna logotypen. Genom att istället tydligt
använda kommunens logotyp och grafiska profil kopplat till
Renhållningsverkets namn ökar tydligheten att det är en verksamhet
som är en del av kommunens service gentemot kommuninvånarna.
Renhållningsverkets arbete med beteendepåverkan kring
avfallshanteringsfrågorna och Ett grönare Lund bör tydligare knytas
till kommunens andra verksamheter som också arbetar med
beteendepåverkan. Genom att samlas kring kommunikationen av
hållbarhetsfrågorna ökar vi möjligheten att nå fram till mottagarna
och kan tillsammans stärka bilden av Lunds kommun.
Med utgångspunkt i den gemensamma visionen och
kommunikationsplattformen föreslår därför Kommunkontoret att
ingen särprofilering beviljas.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2018-10-25
Renhållningsverketsprotokollsutdrag 2018-05-08 dnr RH
2018/0111.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2018-10-25

2 (5)
Diarienummer

KS 2018/0370
Kommunfullmäktiges beslut den 26 januari 2017, § 13 dnr KS
2016/0667
Kommunstyrelsens beslut den 11 januari 2017, § 23 dnr KS
2016/0667.

Barnets bästa
Ett tydligt varumärke med en gemensam grafisk profil och logotyp
för Lunds kommun skapar tydlighet kring vad som ingår i
kommunens verksamhet och en igenkänning även hos barn och
unga.

Ärendet
Kommunfullmäktige i Lunds kommun har fattat beslut om en ny
kommunikationsplattform. I och med beslutet har tidigare beslut om
särprofilering upphävts och de verksamheter som anser att de har
behov av och resurser för särprofilering får ansöka om sådan till
Kommunstyrelsen. Renhållningsstyrelsen har fattat beslut om att
föra fram en sådan ansökan till Kommunstyrelsen.

Om varumärket Lunds kommun
Bilden av Lunds kommun, varumärket, byggs framför allt i
medarbetarnas kontakter och bemötande med varandra, invånare,
företag och olika samarbetspartners. Känner våra målgrupper sig väl
bemötta, får bra service och upplever hög tillgänglighet förmedlar de
också en god bild av organisationen. De värden kommunen
gemensamt vill förmedla utgår från Lunds kommuns vision och
förhållningssätt och präglas av den gemensamma styrmodellen och
beslutade fokusområden men också av känslor och relationer.
Lunds kommun är en stor arbetsplats med många olika
verksamheter – alla med sina specifika målgrupper och
kommunikationsbehov. Därför är det viktigt att det finns en
gemensam nämnare i all kommunikation. När den är tydlig och
enhetlig blir det lättare för våra medborgare att uppfatta att det är
Lunds kommun som står som avsändare för informationen.
Framgångsrikt varumärkesarbete handlar om att
 öka tydligheten och igenkänningen
 stärka legitimiteten för verksamheten
 stärka vi-känslan bland kommunens anställda
 stärka kommunen som arbetsgivare för att attrahera nya och
behålla befintliga medarbetare.

Tjänsteskrivelse
2018-10-25
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Förutom de värden som är förknippade med Lunds kommun, består
varumärket av kommunens logotyp, typsnitt och ett antal färger som
alla ska användas i kommunikationen för att öka tydligheten.
Huvudregeln är och bör vara att verksamheter som drivs och/eller
ägs helt av Lunds kommun ska följa Lunds kommuns
kommunikationsplattform inklusive dess grafiska profil. Det vinner
både kommunen och den specifika verksamheten på. Lunds
kommuns logotyp är ett väl inarbetat varumärke lokalt och borgar
för en grundkvalitet som är viktig att värna om. För målgruppen,
Lundabor, blir det också tydligt att det är en kommunal verksamhet
som bedrivs med skattemedel.
Ibland kan det finnas skäl för en verksamhet att använda sin egen
logotyp och grafiska profil. Men att en verksamhet uppfyller något
eller några av kriterierna innebär inte per automatik att den ska ha
egen profil. Det är en samlad bedömning och ett resonemang som
leder fram till beslutet.
Följande kriterier kan motivera en så kallad särprofilering:
 fler aktörer än kommunen driver eller finansierar
verksamheten
 verksamheten har en marknad även utanför Lund; regional,
nationell eller internationell
 verksamheten är ingen renodlad samhällsservice
 det finns en tydlig konkurrenssituation som kräver
marknadsföring
Beslut om en särprofilering fattas i kommunstyrelsen, efter
beredning av kommunkontoret och Kommunstyrelsen kan ompröva
tidigare fattade beslut vid behov. Även där särprofilering tillåts är
det viktigt att den kommunala tillhörigheten tydligt framgår för att
skapa tydlighet kring vilka verksamheter som ingår i kommunen.
Men särprofilering kräver också att verksamheten har förmåga,
kunskap och resurser för att genomföra profileringen professionellt.
Den särprofilerade verksamheten ska ta fram en profilmanual som
beskriver verksamhetens profil, hur den ska fungera i
marknadsföringssammanhang, hur den ska fungera tillsammans med
kommunens grafiska profil och hur den ska visa på kommunal
tillhörighet. Ett sådant profileringsarbete är kostsamt och det tar tid
att få genomslag för en verksamhetsspecifik grafisk profil.

Tjänsteskrivelse
2018-10-25
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Kommunkontorets bedömning
Sedan Lunds Renhållningsverk beviljades särprofilering 2006 har
Lunds kommun fått en gemensam vision, gemensamma
förhållningssätt, en gemensam styrmodell, gemensamma politiskt
beslutade fokusområden och en gemensam
kommunikationsplattform som bland annat innehåller en gemensam
grafisk profil. Utifrån utvecklingsarbetet och Ett Lund-tanken är det
viktigt att kommunens verksamheter istället för att satsa på kostsam
särprofilering samlas och i första hand använder det gemensamma
varumärket Lunds kommun. Det innebär att inga egna logotyper bör
användas i kommunikationen. Istället bör alla verksamheter alltid ha
kommunen logotyp som avsändare. Det egna varumärket ligger i
verksamhetens namn - i detta fall Renhållningsverket.
Lunds Renhållningsverk lyfter i sin ansökan att 50 % av
verksamheten är konkurrensutsatt och att det är ett motiv till
särprofilering. Även här bör varumärket Lunds kommun ses som en
styrka och en fördel som borgar för en god verksamhet, service och
kvalitet.
Renhållningsverket har ett högt förtroendekapital hos kunder och
medborgare avseende miljöriktig hantering och utveckling.
Verksamheten har under åren mottagit ett antal utmärkelser. Allt
detta som är oerhört positivt för kommunen bör ännu tydligare
kopplas till kommunens varumärke.
Renhållningsverket lyfter i sin ansökan att man utifrån målen i
avfallsplanen och LundaEko behöver en stark röst som mottagarna
har förtroende för och att beteendepåverkan är av central betydelse.
Det finns flera verksamheter inom kommunen som arbetar med
beteendepåverkan och flera av dessa är tydliga samarbetspartners
till Renhållningsverket. Konkurrensen mellan budskap och den
ökade informationsmängden i samhället gör att det är viktigt att
kommunens verksamheter i högre utsträckning samordnar sig och
inte konkurrerar med varandra om att nå fram. De värden som
Renhållningsverket står för är en del av Ett grönare Lund och
kommunikationen kring hållbarhetsfrågorna bör framöver ännu
tydligare lyftas som en gemensam profilfråga för hela Lunds
kommun. Genom ett gemensamt varumärke samlar vi kraften och
ökar tydligheten.
Att samlas kring ett gemensamt varumärke är också en
kostnadsfråga. På kort sikt är det en ökad kostnad för
Renhållningsverket att byta ut logotypen men på längre sikt kan

Tjänsteskrivelse
2018-10-25
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kommunen med en gemensam profil optimera resurserna och arbeta
mer samordnat.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Att med utgångspunkt i den gemensamma visionen,
kommunikationsplattformen och kommunkontorets tjänsteskrivelse
inte bevilja Renhållningsverkets ansökan om särprofilering.

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör
Beslut expedieras till:
Renhållningsstyrelsen
Akten

Johanna Davander
Kommunikationschef

Renhållningsstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-05-08

§ 41

Ansökan om särprofilering för Lunds
Renhållningsverk

Dnr RH 2018/0111

Sammanfattning
Lunds kommun har beslutat om ny kommunikationsplattform.
Verksamheter i behov av särprofilering uppmanas att ansöka om sådan.
Behov av särprofilering finns för Lunds Renhållningsverksamhet då
verksamheten till betydande delar är konkurrensutsatt och
beteendepåverkan är av avgörande betydelse för att nå måluppfyllelse.
För att stärka Lunds profil i hållbarhetsfrågor skall även tydliggöras att
Renhållningsverket är en del av Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse den 6 april 2018 dnr RH 2018/0111.
Kommunfullmäktiges beslut den 26 januari 2017, § 13 dnr KS 2016/0667
Kommunstyrelsens beslut den 11 januari 2017, § 23 dnr KS 2016/0667.

Yrkanden
Ulf Nymark (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med
tilläggsyrkande att ändra den andra att-satsen till:
”att tydliggöra att Lunds Renhållningsverk är en del av Lunds kommun
genom att till Renhållningsverkets logotype till exempel foga textraden en del av Lunds kommun”

Beslut
Renhållningsstyrelsen beslutar
att
att

ansöka om särprofilering för Lunds Renhållningsverk.
tydliggöra att Lunds Renhållningsverk är en del av Lunds kommun
genom att till Renhållningsverkets logotype till
exempel foga textraden - en del av Lunds kommun

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)

Renhållningsstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-05-08

RH 2018/0010

Renhållningsstyrelsen
Plats och tid

Renhållningsverket, Stora konferensrummet, Traktorvägen 16, 2018-05-08
klockan 18.00–19.10

Ledamöter

Ulf Nymark (MP), ordförande
Rune Granqvist (S), vice ordf
Torsten Czernyson (KD), 2:e v ordf
Hlin Thorgeirsson (S)
Jörgen Jörgensen (L)
Sven-Inge Cederfelt (V)

Tjänstgörande ersättare

Lars Dahlquist (M)

Ersättare

Eva Ohlsson (S)
Lisa Pedersen (MP)
Joanna Lundell (L)

Övriga

Anna Wilhelmsson Göthe, driftschef, Renhållningsverket
Erik Rånlund, förvaltningschef, Renhållningsverket
Jadwiga Romanowska Hansson, Nämndsekreterare,
Renhållningsverket

Justerare

Rune Granqvist (S)

Paragrafer

§ 39-49

Plats och tid för justering

Lunds Renhållningsverk 2018-05-14

Underskrifter
Sekreterare

Jadwiga Romanowska Hansson

Ordförande

Ulf Nymark (MP)

Justerare

Rune Granqvist (S)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Renhållningsstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-05-08

RH 2018/0010

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Renhållningsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-05-08

Paragrafer

§ 39-49

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-15

Förvaringsplats för protokollet

Renhållningsverket, Traktorvägen 16

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Jadwiga Romanowska Hansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-06-07

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-01-26

§ 13

Ny Kommunikationsplattform för
Lunds kommun

Dnr KS 2016/0667

Sammanfattning
Lunds kommuns kommunikationsplattform är styrande dokument för
kommunens kommunikation. Med den förnyade
kommunikationsplattformen och visuella identiteten ska det bli lättare för
medarbetare att kommunicera i det digitala kommunikationslandskapet.
Kommunikationsarbetet ska stödja och leva upp till Lunds kommuns
vision, mål och beslut. Förslaget på ny visuell identitet möjliggör en
långsiktigt kostnadseffektiv kommunikation och profilering.
Beslut kring kommande revideringar av kommunikationsplattformen
föreslås delegeras till kommunstyrelsen.
Regler kring särprofilering ingår också.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 11 januari 2017, § 23
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 20161208.
Kommunikationsplattform för Lunds kommun (bilaga).
Förslag på ny visuell identitet för Lunds kommun (bilaga).
Missiv 20161208 (bilaga).
Kommunstyrelsen 2016-11-02 KS §337 Ny Kommunikationsplattform
för Lunds kommun.

Anföranden
Hans-Olof Andersson (SD), Inger Tolsved Rosenkvist (L), Anders
Almgren (S), Yanira Difonis (MP), Christer Wallin (M), Erik
Hammarström (MP), Marie Henschen (FNL), Hanna Gunnarsson (V),
Inga-Kerstin Eriksson (C), Jan Annerstedt (FNL), Börje Hed (FNL)
och Philip Sandberg (L) yttrar sig.

Yrkanden
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att samtliga ej sekretesskyddade allmänna handlingar ska lagras i en
offentlig sökbar databas på lund.se
att stycket ”Normmedveten kommunikation” på sidan 17 i
kommunikationsplattformen utgår.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-01-26

att kommunen inte köper in typsnitt, utan endast använder gratis typsnitt.
att den totala kostnaden för den nya kommunikationsplattformen inte får
överskrida 150 tkr.
Anders Almgren (S) yrkar avslag på Hans-Olof Anderssons (SS)
yrkande.
Inger Tolsved Rosenkvist (L), Anders Almgren (S), Yanira Difonis
(MP), Christer Wallin (M), Hanna Gunnarsson (V), Inga-Kerstin
Eriksson (C) och Börje Hed (FNL) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att den nya kommunikationsplattformen och den nya visuella identiteten
genomförs,
att finansieras inom kommunstyrelsens befintliga ram,
att delegera fortsatt ansvar för revidering av kommunikationsplattformen
till kommunstyrelsen,
att tidigare beslut om förra kommunikationsplattformen samt riktlinjerna
till massmedia upphävs,
att annullera tidigare beslut om särprofilering och att uppmana
verksamheter i behov att särprofilering att ansöka om sådan.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunfullmäktige bifaller Inger Tolsved Rosenkvists (L) m.fl yrkande.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att den nya kommunikationsplattformen och den nya visuella identiteten
genomförs,
att finansieras inom kommunstyrelsens befintliga ram,
att delegera fortsatt ansvar för revidering av kommunikationsplattformen
till kommunstyrelsen,
att tidigare beslut om förra kommunikationsplattformen samt riktlinjerna
till massmedia upphävs,
att annullera tidigare beslut om särprofilering och att uppmana
verksamheter i behov att särprofilering att ansöka om sådan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-01-26

Reservationer
Ledamöterna från Sverigedemokraterna, Liberalerna, Moderaterna,
Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut.
Följande skriftliga reservationer inges, Prot.Bil § 13/01-02.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/Kommunikationsavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

3 (6)

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-26

KS 2016/1212

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionsalen i Stadshallen, 2017-01-26 klockan 17.00–22.35

Ledamöter

Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S)
Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Anna-Lena Hogerud (S), kl. 20.00-22.35, §§ 26-38
Monica Molin (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Jeanette Olsson (S)
Mattias Olsson (S), kl. 19.05-22.35, §§ 14-38
Per Olsson (S)
Stig Svensson (S)
Adrian Borin (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M)
Ronny Johannessen (M)
Vera Johnsson (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Felix Solberg (M)
Klas Svanberg (M)
Emma Berginger (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Yanira Difonis (MP)
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Ulf Nymark (MP)
Joakim Månsson Bengtsson (-)
Teresia Olsson (MP)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Lars Hansson (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L), kl. 18.00-22.35, §§ 11-38
Hanna Gunnarsson (V)
Görild Malmberg (V)
Mats Olsson (V)
Angelica Svensson (V)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-26

KS 2016/1212

Hans-Olof Andersson (SD)
Dragan Brankovic (SD)
Ted Ekeroth (SD)
Bo Kjellberg (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Börje Hed (FNL)
Marie Henschen (FNL)
Anne Landin (FNL)
Lars V Andersson (C)
Bernt Bertilsson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Pernilla West (FI)
Agneta Lindskog (KD)
Tjänstgörande ersättare

Joakim Friberg (S), tjänstgör för Kenth Andersson (S)
Klara Strandberg (S), tjänstgör för Mattias Olsson (S) §§ 1-25
Rune Granqvist (S), tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S) §§ 1-25
Eva S Olsson (S), tjänstgör för Fanny Johansson (S)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Jörgen Forsberg (M)
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Louise Burman (M)
Alexander Wallin (M), tjänstgör för Nils Paulsson (M)
Karl Branzén (L), tjänstgör för Mia Honeth (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L), tjänstgör för Holger Radner (L)
Christer Wallström (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 1-10
Lars A Ohlsson (V), tjänstgör för Sven-Bertil Persson (V)
Jan Annerstedt (FNL), tjänstgör för Tove Persson (FNL)
Zoltán G Wagner (KD), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD)

Ersättare

Mohsen Abtin (S)
Mats Nilsson (S)
Alexander Lewerentz (M)
Erik Hammarström (MP)
Sofie Lemontzis (MP)
Dennis Svensson (MP)
Josefine Temrell (L)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD)
Carl Sjöberg (SD)
Kerstin Frygner (FNL)
Mattias Horrdin (C)
Karin Nilsson (C)
Marit Stigson (FI), kl. 17.00-21.10
Stefan Andersson (FI)
Ljiljana Lipovac (KD)

Justerare

Christina Sjöström (MP)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-26

KS 2016/1212

Ulf Nilsson (L)
Paragrafer

§ 1-38

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 9 februari 2017 kl 09.00
Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP)

Ulf Nilsson (L)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-01-26

Paragrafer

§ 1-38

Datum då anslaget sätts upp

2017-02-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-03-03

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-01-11

§ 23

Ny Kommunikationsplattform för
Lunds kommun, (KF)

Dnr KS 2016/0667

Sammanfattning
Lunds kommuns kommunikationsplattform är styrande dokument för
kommunens kommunikation. Med den förnyade
kommunikationsplattformen och visuella identiteten ska det bli lättare för
medarbetare att kommunicera i det digitala kommunikationslandskapet.
Kommunikationsarbetet ska stödja och leva upp till Lunds kommuns
vision, mål och beslut. Förslaget på ny visuell identitet möjliggör en
långsiktigt kostnadseffektiv kommunikation och profilering.
Beslut kring kommande revideringar av kommunikationsplattformen
föreslås delegeras till kommunstyrelsen.
Regler kring särprofilering ingår också.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-12-08.
Kommunikationsplattform för Lunds kommun (bilaga).
Förslag på ny visuell identitet för Lunds kommun (bilaga).
Missiv 20161208 (bilaga).
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-02,§ 337, Ny
Kommunikationsplattform för Lunds kommun.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD),
Yanira Difonis (MP), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Hanna Gunnarsson
(V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets
förslag.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att samtliga ej sekretesskyddade
allmänna handlingar ska lagras i en offentlig sökbar databas på lund.se,
att stycket ”Normmedveten kommunikation” på sidan 17 i
kommunikationsplattformen utgår, att kommunen inte köper in typsnitt,
utan endast använder gratis typsnitt samt att den totala kostnaden för den
nya kommunikationsplattformen inte får överskrida 150 tkr.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-01-11

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att den nya kommunikationsplattformen och den nya visuella identiteten
genomförs,
att finansiering sker med 150 tkr genom kommunstyrelsens reserverade
medel för 2017,
att delegera fortsatt ansvar för revidering av kommunikationsplattformen
till kommunstyrelsen,
att tidigare beslut om förra kommunikationsplattformen samt riktlinjerna
till massmedia upphävs,
att annullera tidigare beslut om särprofilering och att uppmana
verksamheter i behov att särprofilering att ansöka om sådan.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 23/01
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-01-11 klockan 15.00–19.00

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Peter Fransson (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 27-48
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 1-26, kl
15:00-18:35
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Louise Rehn Winsborg (M), kl 15:00-16:35, 18:50-19:00
Birger Swahn (M)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer

§ 1-48

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 17 januari 2017, kl 14:30
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-11

KS 2016/0991

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-01-11

Paragrafer

§ 1-48

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Strategiska utvecklingsavdelningen

2018-10-15

Britt Steiner

1 (4)
Diarienummer

KS 2018/0458
Kommunstyrelsen

046-3596398
britt.steiner@lund.se

Återrapportering till kommunfullmäktige avseende
Föreningarnas Hus i Lund
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2015
att tillskapa ett Föreningarnas Hus, att ge kultur- och fritidsnämnden
i uppdrag att följa upp verksamheten samt att under 2018 göra en
utvärdering av verksamheten i Föreningarnas Hus och
återrapportera till kommunfullmäktige,
att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att i den löpande dialog
med föreningarna som man redan har undersöka de östra
kommundelarnas behov och intresse av att skapa liknande lösningar
som Föreningarnas Hus.
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att godkänna rapporten från
Föreningarna Hus samt översända den till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 oktober 2018
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 17 maj 2018 § 68
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den3 maj 2018
Kommunfullmäktiges beslut den 29 oktober 2015 § 225

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har ej bedömts relevant i ärendet.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2015
att tillskapa ett Föreningarnas Hus, att ge kultur- och fritidsnämnden
i uppdrag att följa upp verksamheten samt att under 2018 göra en
utvärdering av verksamheten i Föreningarnas Hus och
återrapportera till kommunfullmäktige,
att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att i den löpande dialog
med föreningarna som man redan har undersöka de östra
kommundelarnas behov och intresse av att skapa liknande lösningar
som Föreningarnas Hus.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Stortorget 7

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2018-10-15
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KS 2018/0458

Föreningarnas Hus i Lund
Föreningarnas Hus i Lund erbjuder kontor- och möteslokaler åt
ideella föreningar i Lund. Verksamheten drivs av föreningen
Föreningarnas Hus i Lund med hjälp av stöd från Lunds kommun, ett
stöd som för närvarande utgörs av 200 tkr per år. Följande
föreningsverksamheter har hyrt in sig i Föreningarnas Hus sedan
starten i mars 2017:
- LIPS
- Thomanders jul
- PIL
- Hjälp Tiggare i Lund
- Föreningen Förebild
- Röda Korsets
- Sverok
Ungdomsförbund
- HBTQIA+ungdomsgrupp
- Lunds Fontänhus
(oklart om det är en
- Lunds ungdoms- och
organiserad förening)
hemgård
- Lunds FN-förening
- NLP-föreningen
- Tamam Lund
- Brottsofferjouren Mellersta
- Lundapride
Skåne
- Tjejjouren/Lunds Kvinnojour
- Femjur Lund
- Aurora Lund
- Oikos Community
- Kreativa Akademin

Föreningarnas Hus rekommendationer
Stöd i driften
Det har funnits utmaningar för en ideell styrelse, som inte befinner
sig i lokalerna dagtid, att sköta den dagliga driften av huset. Man vill
kunna säkerställa att verksamheten alltid håller hög kvalitet och att
det finns någon, som kan sköta den dagliga driften, med underhåll,
representation och så vidare. Det finns två huvudsakliga alternativ
för att göra detta: antingen genom att anställa en “husvärd”/kanslist,
eller att driva huset mer som ett kooperativ, där samtliga
hyresgäster tar ansvar för drift, underhåll och utveckling av lokalen.
De båda exemplen tydliggörs i föreningens återrapport.
Husets placering
För att huset ska bli en samlingsplats, dit föreningsaktiva vill och
enkelt kan komma för att arbeta och utbyta tankar och idéer behöver
det också vara lättillgängligt. Det centrala läget som Föreningarnas
Hus har haft, på Bytaregatan, har varit positivt för verksamheten.
Huset behöver framöver inte ligga så centralt som Bytaregatan, en
viss avvägning kan göras för att sänka hyreskostnaden, men den bör
åtminstone ligga någonstans i de centrala delarna av Lund. Redan nu,
trots att huset inte är fullsatt, märks det att lokalerna är mindre än
vad som är optimalt. De gemensamma ytorna är små, och i de fall
mötesrummet är bokat (vilket det huvudsakligen är under

Tjänsteskrivelse
2018-10-15
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vardagskvällar) finns inte mycket utrymme för dem, som inte har
egna kontor. Utrymmet bland mikrokontoren lämpar sig väl för
individuellt arbete, men kanske mindre för gruppdiskussioner,
spontana möten och umgänge inom och mellan föreningar. Den
dagen engagemanget för huset växer, antalet hyresgäster ökar och en
finansiering är säkrad, bör man se över möjligheterna att få en lokal,
vars storlek är bättre anpassad för detta ändamål.
Utökat stöd
För ett blomstrande föreningshus, som kan agera både som arbetsyta
och mötesplats för föreningar, skulle stödet behöva utökas. Dels
skulle ett ökat lokalstöd möjliggöra en större lokal med plats för fler
föreningar och mer verksamhet, dels skulle ett driftstöd för att ha en
deltidsanställd kanslist säkerställa att drift och administration håller
en hög kvalitet och att nya koncept, finansieringsvägar och
samarbeten i och kring huset kan utvecklas. För att få ut det mesta
möjliga av Föreningarnas Hus i Lund rekommenderar föreningen
Föreningarnas Hus därför att stödet från Lunds kommun ska utökas
till ett lokalstöd i storleksordningen 250 tkr per år och ett driftsstöd i
storleksordningen 150 tkr per år, vilket totalt kommer att utgöra
400 tkr per år.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunfullmäktige har gett kultur- och fritidsnämnden i uppdrag
att tillskapa ett Föreningarnas Hus och under 2018 göra en
utvärdering av verksamheten och återrapportera till
kommunfullmäktige. Nämnden väljer nu att utan eget
ställningstagande godkänna rapporten från Föreningarna Hus samt
översända den till kommunfullmäktige. Ärendet föreslås därför
återlämnas till nämnden för fullgörande av uppdraget.

Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

att

återlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden med uppdrag
att följa upp verksamheten samt att under 2018 göra en
utvärdering av verksamheten i Föreningarnas Hus och
återrapportera till kommunfullmäktige samt
i den löpande dialog med föreningarna som man redan har
undersöka de östra kommundelarnas behov och intresse av att
skapa liknande lösningar som Föreningarnas Hus.

Tjänsteskrivelse
2018-10-15
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Carin Hillåker
tf kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunkontoret
Akten

Britt Steiner
Planeringschef

Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-05-17

§ 68

Återrapportering till
kommunfullmäktige avseende
Föreningarnas hus
Dnr KU 2018/0149

Sammanfattning
Föreningarnas Hus i Lund är en verksamhet, som erbjuder kontor- och
möteslokaler åt ideella föreningar i Lund. Verksamheten drivs av
föreningen Föreningarnas Hus i Lund med hjälp av stöd från Lunds
kommun, som för närvarande utgörs av 200 000 kronor per år.
Kommunfullmäktige beslutade under oktober 2015 att uppdra åt kulturoch fritidsnämnden att utreda förutsättningarna för att skapa ett
Föreningarnas Hus, med syfte att få till stånd ett sådant, samt att kulturoch fritidsnämnden skulle verka för att utredningen skulle ske i nära
dialog med berörda nämnder och ideella föreningar. Kommunfullmäktige
har i ekonomisk verksamhetsplan 2016-2018 avsatt 200 000 kronor per
år för verksamhetsbidrag till Föreningarnas Hus.
Under kommunstyrelsens sammanträde den 2 november 2016 beslutade
man att föreslå kommunfullmäktige att tillskapa ett Föreningarnas Hus.
Den 24 november 2016 beslutade kommunfullmäktige enligt
kommunstyrelsens förslag. Ett Föreningarnas Hus skulle nu bildas.
Paraplyorganisationen idrottsföreningar i Lunds kommun (PIL) och
Lunds ideella föreningars paraplyorganisation med socialt arbete (LIPS)
skulle gemensamt förvalta de avsatta medlen och driva huset. Kultur- och
fritidsförvaltningen skulle följa upp verksamheten med återrapport senast
hösten 2018.
För att uppfylla kultur- och fritidsförvaltningens krav för att få påbörja
arbetet bildade PIL och LIPS föreningen Föreningarnas Hus i Lund och
rekvirerade medel för det första året. I mars 2017 öppnade
Föreningarnas Hus i Lund upp portarna för att erbjuda lokaler till Lunds
föreningar.
Föreningen Föreningarnas Hus målsättning är att hitta en långsiktig
lösning för Föreningarnas Hus i Lund och i sin återrapport ger styrelsen
sina reflektioner med rekommendationer och tankar om framtiden.
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Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-05-17

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna återrapporten
för Föreningarnas Hus samt översända densamma till
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 maj 2018
Rapport från föreningen Föreningarnas Hus i Lund, inkommen den 14
mars 2018
Beslut från kommunfullmäktige den 24 november 2016, § 280

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Peter Bergwall (MP) och Birger Swahn (M) yrkar
bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Elin
Gustafsson (S) med flera om att bifalla förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden
bifaller detsamma.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna återrapporten avseende Föreningarnas Hus samt
översända densamma till kommunfullmäktige

Protokollsanteckningar
Sengül Köse Lindqvist (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt initiativ i Lund instämmer i förvaltningens förslag.
Kommunen bör arbeta aktivt för att underlätta arbetet för föreningar.”
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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2 (4)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-05-17

KU 2018/0158

Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

Stora Södergatan 47, sammanträdesrum Råbandsknopen,
2018-05-17, klockan 17.30–20.15

Ledamöter

Elin Gustafsson (S), ordförande
Peter Bergwall (MP), vice ordförande
Birger Swahn (M), 2:e vice ordförande
Gabor Tilesch (S)
Kerstin Vikner (S)
Adrian Borin (M)
Julius Eberhard (MP)
Gunnar Brådvik (L)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Sven Ingmar Andersson (C)
Zoltán G Wagner (KD)

Ersättare

Lars Westerberg (S)
Elvira Mehic (S)
Elsa Christersson (MP)
Fabian Zäll (L)
Ioakim Vasiliadis (L)
Göran Fries (V)
Nita Lorimer (V)
Erik Dahlén (C)
Sengül Köse Lindqvist (FI)

Övriga

Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Lina Heimer, tillförordnad administrativ chef
Annika Eklund, kulturchef
Dan Kanter, idrotts- och fritidschef
Peder Severin, jurist/nämndsekreterare

Justerare

Adrian Borin (M)

Paragrafer

§§ 62-79

Plats och tid för justering

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2018-05-29

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-05-17

KU 2018/0158

Underskrifter
Sekreterare

Peder Severin

Ordförande

Elin Gustafsson (S)

Justerare

Adrian Borin (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-17

Paragrafer

§§ 62-79

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-30

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Peder Severin

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-06-23

Kultur- och fritidsförvaltningen
Idrott

Tjänsteskrivelse
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2018-05-03

KU 2018/0149

Kultur- och fritidsnämnden

Christian Håkansson
046-359 78 33
christian.hakansson@lund.se

Återrapportering till kommunfullmäktige
avseende Föreningarnas Hus i Lund
Sammanfattning
Föreningarnas Hus i Lund är en verksamhet, som erbjuder kontor- och
möteslokaler åt ideella föreningar i Lund. Verksamheten drivs av
föreningen Föreningarnas Hus i Lund med hjälp av stöd från Lunds
kommun, ett stöd som för närvarande ligger på 200 tkr per år. I
föreningens återrapport ger styrelsen sina reflektioner över verksamheten
så här långt, med rekommendationer och tankar om framtiden.
Kommunfullmäktige beslutade under oktober 2015 att uppdra åt kulturoch fritidsnämnden att utreda förutsättningarna för att skapa ett
Föreningarnas Hus, med syfte att få till stånd ett sådant, samt att kulturoch fritidsnämnden skulle verka för att utredningen skulle ske i nära
dialog med berörda nämnder och ideella föreningar. Kommunfullmäktige
har i ekonomi- och verksamhetsplan 2016-2018 avsatt 200 tkr per år för
verksamhetsbidrag till Föreningarnas Hus.
Under kommunstyrelsens sammanträde den 2 november 2016 beslutade
man att föreslå kommunfullmäktige att tillskapa ett Föreningarnas Hus.
Den 24 november 2016 beslutade kommunfullmäktige i enlighet med
kommunstyrelsens förslag. Ett Föreningarnas Hus skulle nu bildas.
Paraplyorganisationen idrottsföreningar i Lunds kommun (PIL) och
Lunds ideella föreningars paraplyorganisation med socialt arbete (LIPS)
skulle gemensamt förvalta de avsatta medlen och driva huset. Kultur- och
fritidsförvaltningen skulle följa upp verksamheten med återrapport senast
hösten 2018.
För att uppfylla kultur- och fritidsförvaltningens krav för att få påbörja
arbetet bildade PIL och LIPS föreningen Föreningarnas Hus i Lund och
rekvirerade medel för det första året. I mars 2017 öppnade Föreningarnas
Hus i Lund upp portarna för att erbjuda lokaler till Lunds föreningar.
Föreningen Föreningarnas Hus målsättning är att hitta en långsiktig
lösning för Föreningarnas Hus i Lund och i sin återrapport ger styrelsen
sina reflektioner med rekommendationer och tankar om framtiden.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kultur-fritid@lund.se

www.lund.se
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Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna återrapporten
från Föreningarnas Hus samt översända densamma till
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 maj 2018
(denna skrivelse)
Rapport från föreningen Föreningarnas Hus i Lund, inkommen den 14
mars 2018
Beslut från kommunfullmäktige den 24 november 2016, § 280

Barnets bästa
De föreningar som har möjlighet att husera i Föreningarnas Hus har
verksamhet för barn och unga, vilket innebär att denna målgrupp indirekt
påverkas.

Ärendet
Föreningarnas Hus i Lund är en verksamhet, som erbjuder kontor- och
möteslokaler åt ideella föreningar i Lund. Verksamheten drivs av
föreningen Föreningarnas Hus i Lund med hjälp av stöd från Lunds
kommun, ett stöd som för närvarande ligger på 200 tkr per år. I
föreningens återrapport ger styrelsen sina reflektioner över verksamheten
så här långt, med rekommendationer och tankar om framtiden.
Kommunfullmäktige har den 29 oktober 2015, § 225, behandlat en
motion från Philip Sandberg (L) med flera och därvid beslutat
- att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utreda förutsättningarna för
att skapa ett Föreningarnas Hus, med syfte att få till stånd ett sådant, samt
- att kultur- och fritidsnämnden ska verka för att utredningen ska ske i
nära dialog med berörda nämnder och ideella föreningar.
Kommunfullmäktige har vid budgetbeslutet den 10-11 juni 2015 avsatt
200 tkr årligen för 2016, 2017 och 2018 under kommunkontoret för
verksamhetsbidrag avseende Föreningarnas Hus.
Kultur- och fritidsnämnden har den 17 mars 2016 beslutat att rekvirera
avsatta medel för ändamålet hos kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen
beslutade den 25 maj 2016, § 225, att återremittera ärendet till kulturoch fritidsnämnden för att tydliggöra de förutsättningar, som hade utretts
och som finns för att få till stånd ett Föreningarnas Hus.
I en tjänsteskrivelse daterad den 16 augusti 2016 upprättades en mer
utförlig skrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen om att betala ut
rekvirerade medel för ändamålet när parterna PIL och LIPS hade bildat
en juridisk person eller organisationsform som bedöms tillförlitliga för
ändamålet.
Under kommunstyrelsens sammanträde den 2 november 2016 beslutade
man att föreslå kommunfullmäktige att tillskapa ett Föreningarnas Hus
under de framställda förutsättningarna samt, förutsatt att
kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag,
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bifalla kultur- och fritidsnämndens framställning om överföring av 200
tkr avseende 2016 för Föreningarnas Hus från kommunstyrelsen till
kultur- och fritidsnämnden.
Den 24 november 2016 beslutade kommunfullmäktige i enlighet med
kommunstyrelsens förslag. Ett Föreningarnas Hus skulle nu bildas. PIL
och LIPS skulle gemensamt förvalta de avsatta medlen och driva huset.
Kultur- och fritidsförvaltningen skulle följa upp verksamheten med
återrapport under hösten 2018.
Paraplyorganisationerna Lunds ideella föreningars paraplyorganisation
med socialt arbete (LIPS) och Paraplyorganisationen för idrottsföreningar
i Lund (PIL) har länge drivit frågan om att inrätta ett så kallat
Föreningarnas Hus i Lund. Målet var att skapa ett Föreningarnas Hus, där
föreningar och organisationer tillsammans kan vistas, bedriva verksamhet
och utveckla Lunds civilsamhälle.
Under senhösten 2016 erbjöd kultur- och fritidsförvaltningen PIL och
LIPS att hyra en lokal på Bytaregatan 6 som stod tom, då verksamheten
Ungdomspolitiken skulle flytta till Stora Södergatan 47. Kultur- och
fritidsförvaltningen hyrde lokalerna av Paulsson och hyreskontraktet
sträcker sig till den 31 oktober 2018. Efter detta datum kommer kulturoch fritidsförvaltningen inte längre att hyra lokalerna. Efter möten och
visning av lokalerna beslutade paraplyorganisationerna gemensamt att
acceptera erbjudandet om att hyra lokalerna av kultur- och
fritidsförvaltningen mot en årshyra om 248 tkr.
För att uppfylla kultur- och fritidsförvaltningens krav för att få påbörja
arbetet bildade PIL och LIPS föreningen Föreningarnas Hus i Lund och
rekvirerade medel för det första året. I mars 2017, öppnade
Föreningarnas Hus i Lund upp portarna för att erbjuda lokaler till Lunds
föreningar.

Verksamheten Föreningarnas Hus i Lund
Föreningarnas Hus i Lund är en verksamhet, som erbjuder kontor- och
möteslokaler åt ideella föreningar i Lund. Verksamheten drivs av
föreningen Föreningarnas Hus i Lund med hjälp av stöd från Lunds
kommun, ett stöd som för närvarande utgörs av 200 tkr per år.
Föreningarnas Hus i Lund ligger idag på Bytaregatan 6 C, våning 3.
Lokalen är på cirka 113 kvadratmeter och består av sex rum, varav ett
större, kök/hall samt toalett.
Fyra av rummen har avsatts som reguljära kontor med en hyra på cirka
300 kronor per kvadratmeter och månad. Ett av rummen har gjorts till ett
mikrokontor, där upp till tio föreningar för 300 kronor per månad kan få
ett skåp att förvara egna saker i och sedan dela på gemensamma
arbetsytor i rummet. Det större rummet gjordes till ett mötesrum, som
fasta hyresgäster kan boka fritt och som externa kan hyra till en avgift.
Övriga ytor i lokalen är gemensamma och disponeras fritt av hyresgäster,
externa uthyrare och andra besökare.
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Följande föreningsverksamheter har hyrt in sig i Föreningarnas Hus
sedan starten i mars 2017:
- LIPS
- PIL
- Föreningen Förebild
- Sverok
- HBTQIA+ungdomsgrupp (oklart om det är en organiserad förening)
- Lunds FN-förening
- Tamam Lund
- Lundapride
- Tjejjouren/Lunds Kvinnojour
- Aurora Lund
- Kreativa Akademin
- Thomanders jul
- Hjälp Tiggare i Lund
- Röda Korsets Ungdomsförbund
- Lunds Fontänhus
- Lunds ungdoms- och hemgård
- NLP-föreningen
- Brottsofferjouren Mellersta Skåne
- Femjur Lund
- Oikos Community

Parterna PIL och LIPS
PIL och LIPS var båda parter, som drev frågan om att inrätta ett
Föreningarnas Hus och sedermera bildade föreningen Föreningarnas Hus.
Utfallet för respektive organisation och synen på huset idag är dock
olika.
PIL:s medlemsföreningar har visat ett lågt intresse för att nyttja
lokalerna. Endast PIL:s organisation har utnyttjat lokalen för möten och
liknande. Ambitionen om att huset skulle bli en grogrund för nya
föreningar att starta i har också uteblivit. PIL ser inget behov av eller
intresse för att för egen del fortsätta att driva huset i dess nuvarande
form.
LIPS ser ett stort intresse hos medlemsföreningar samt andra föreningar
inom samma verksamhetsområde. Lokalerna utnyttjas mer och mer idag
och många uttrycker sig positivt om huset och dess positiva påverkan på
deras verksamheter. Av de lokaler som finns har mikrokontoren använts i
mycket stor utsträckning. Många ser möjligheten att förvara föreningens
tillhörigheter och ha tillgång till ett mötesrum till låg kostnad som
fördelaktigt. De större kontoren är än idag inte fullt uthyrda, men även
här finns ett ökande intresse. Det beror till del på att föreningar, som har
den ekonomiska kapaciteten att kunna ha ett eget kontor ofta redan har
det, och då är det inte självklart att flytta till nya lokaler. LIPS tror dock
att det kommer att bli lättare att hyra ut det ju mer etablerat och varaktigt
huset blir. Då vågar man ta steget och flytta dit.
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LIPS ser med stor positivitet på Föreningarnas Hus i Lund och har som
mål att säkerställa att det finns kvar även efter 2018.

Föreningen Föreningarnas Hus rekommendationer
Stöd i driften
Det har funnits utmaningar för en ideell styrelse, som inte befinner sig i
lokalerna dagtid, att sköta den dagliga driften av huset. Man vill kunna
säkerställa att verksamheten alltid håller hög kvalitet och att det finns
någon, som kan sköta den dagliga driften, med underhåll, representation
och så vidare. Det finns två huvudsakliga alternativ för att göra detta:
antingen genom att anställa en “husvärd”/kanslist, eller att driva huset
mer som ett kooperativ, där samtliga hyresgäster tar ansvar för drift,
underhåll och utveckling av lokalen. De båda exemplen tydliggörs i
föreningens återrapport.
Husets placering
För att huset ska bli en samlingsplats, dit föreningsaktiva vill och enkelt
kan komma för att arbeta och utbyta tankar och idéer behöver det också
vara lättillgängligt. Det centrala läget som Föreningarnas Hus har haft, på
Bytaregatan, har varit positivt för verksamheten. Huset behöver framöver
inte ligga så centralt som Bytaregatan, en viss avvägning kan göras för att
sänka hyreskostnaden, men den bör åtminstone ligga någonstans i de
centrala delarna av Lund. Redan nu, trots att huset inte är fullsatt, märks
det att lokalerna är mindre än vad som är optimalt. De gemensamma
ytorna är små, och i de fall mötesrummet är bokat (vilket det
huvudsakligen är under vardagskvällar) finns inte mycket utrymme för
dem, som inte har egna kontor. Utrymmet bland mikrokontoren lämpar
sig väl för individuellt arbete, men kanske mindre för gruppdiskussioner,
spontana möten och umgänge inom och mellan föreningar. Den dagen
engagemanget för huset växer, antalet hyresgäster ökar och en
finansiering är säkrad, bör man se över möjligheterna att få en lokal, vars
storlek är bättre anpassad för detta ändamål.
Utökat stöd
För ett blomstrande föreningshus, som kan agera både som arbetsyta och
mötesplats för föreningar, skulle stödet behöva utökas. Dels skulle ett
ökat lokalstöd möjliggöra en större lokal med plats för fler föreningar och
mer verksamhet, dels skulle ett driftstöd för att ha en deltidsanställd
kanslist säkerställa att drift och administration håller en hög kvalitet och
att nya koncept, finansieringsvägar och samarbeten i och kring huset kan
utvecklas. För att få ut det mesta möjliga av Föreningarnas Hus i Lund
rekommenderar föreningen Föreningarnas Hus därför att stödet från
Lunds kommun ska utökas till ett lokalstöd i storleksordningen 250 tkr
per år och ett driftsstöd i storleksordningen 150 tkr per år, vilket totalt
kommer att utgöra 400 tkr per år.
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Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att

godkänna återrapporten från Föreningarnas Hus samt översända
densamma till kommunfullmäktige

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör
Beslut expedieras till:
Föreningen Föreningarnas Hus i Lund
Kommunstyrelsen
Akten

Dan Kanter
idrotts- och fritidschef

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
2015-10-29

Kommunfullmäktige
2015/22

Plats och tid

Sessionssalen i Stadshallen, kl 17:00 - 22:30

Ledamöter

Lennart Prytz (S), ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordförande
Holger Radner (FP), 2:e vice ordförande
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S)
Kenth Andersson (S)
Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Jeanette Olsson (S)
Per Olsson (S)
Stig Svensson (S)
Adrian Borin (M)
Louise Burman (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M)
Ronny Johannessen (M)
Vera Johnsson (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Felix Solberg (M)
Jörgen Forsberg (M)
Emma Berginger (MP)
Peter Bergwall (MP)
Yanira Difonis (MP)
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Ulf Nymark (MP)
Joakim Månsson Bengtsson (MP)
Teresia Olsson (MP)
Cecilia Barnes (FP)
Gunnar Brådvik (FP)
Lars Hansson (FP)
Mia Honeth (FP)
Ulf Nilsson (FP)
Philip Sandberg (FP)

Justerare
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Hanna Gunnarsson (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)
Hans-Olof Andersson (SD)
Dragan Brankovic (SD)
Ted Ekeroth (SD), kl. 17.00-21.00, §§ 208-222
Bo Kjellberg (SD)
Börje Hed (FNL)
Marie Henschen (FNL)
Anne Landin (FNL)
Sverker Oredsson (FNL), kl. 17.00-21.45, §§ 208-224
Lars V Andersson (C)
Bernt Bertilsson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Pernilla West (FI)
Torsten Czernyson (KD), kl. 18.25-22.30, §§ 220-244
Agneta Lindskog (KD), kl. 17.00-21.45, §§ 208-224

Tjänstgörande
ersättare

Joakim Friberg (S), tjänstgör för Ann-Margreth Olsson (S)
Rune Granqvist (S), tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S)
Klara Strandberg (S), tjänstgör för Mattias Olsson (S)
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Klas Svanberg (M)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Marcus Lantz (M)
Anders Jarfjord (V), tjänstgör för Görild Malmberg (V)
Christoffer Brinkåker (SD), tjänstgör för Matthew Bonnor (SD)
Mats Hansson (SD), tjänstgör för Ted Ekeroth (SD) §§ 223-244
Tove Persson (FNL), tjänstgör för Sverker Oredsson (FNL) §§ 225-244
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C)
Zoltán G Wagner (KD), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD) §§ 208-219
samt för Agneta Lindskog (KD) §§ 225-244

Ersättare

Mohsen Abtin (S)
Akram Heidari (S)
Eva S Olsson (S)
Inga-Lisa Sjödin (M)
Lotta Eldh Pålsson (M)
Alexander Wallin (M)
Anders Ebbesson (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Hanna Örnskär (MP)
Erik Hammarström (MP)
Karl Branzén (FP)
Christer Wallström (FP)
Helena Falk (V)
Lars A Ohlsson (V)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
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Gunilla Hedlund Mikulasek (SD)
Marit Stigson (FI)
Ljiljana Lipovac (KD)

Justerare

Christina Sjöström (MP)
Holger Radner (FP)

Paragrafer

§§ 208 - 244

Tid och plats för justering Kommunkontoret den 12 november 2015 kl. 10.00
Underskrifter
Sekreterare

_________________________________________
Gunnar Jönsson

Ordförande

_________________________________________
Lennart Prytz (S)

Justerare

_________________________________________
Christina Sjöström (MP)

_________________________________________
Holger Radner (FP)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29

Sammanträdesdatum:

29 oktober 2015

Datum då anslaget sätts upp:

12 november 2015

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunkontoret

Underskrift:

_________________________________________
Gunnar Jönsson

Justerare

Datum då anslaget tas ned: 4 december 2015
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§ 225
Philip Sandberg (FP) m fl motion Satsa på föreningslivet - skapa ett
Föreningarnas Hus
Dnr KS 2015/0179, bilaga 153

Sammanfattning
Philip Sandberg (FP) m.fl. föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt kommunkontoret att utreda förutsättningarna för att skapa ett
Föreningarnas Hus - med syfte att få till stånd ett sådant, att kommunen verkar
för att utredningen sker i nära dialog med berörda nämnder och ideella
föreningar och att driften av Föreningarnas Hus sker i föreningslivets regi, inte
i kommunens.

Beslutsunderlag
Motionen ”Satsa på föreningslivet – skapa ett Föreningarnas hus” inkommen
den 13 februari 2015.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 21 april 2015, § 58.
Socialnämndens beslut den 20 maj 2015, § 100.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 juli 2015.
Kommunstyrelsens beslut den 2 september 2015, § 301

Anföranden
Philip Sandberg (FP), Elin Gustafsson (S), Helena Falk (V), Peter Bergwall (MP), Hans-Olof
Andersson (SD), Louise Burman (M), Hanna Gunnarsson (V), Bernt Bertilsson (C) och Torsten
Czernyson (KD) yttrar sig.

Yrkanden
Philip Sandberg (FP), Louise Burman (M), Bernt Bertilsson (C) och Torsten Czernyson (KD) yrkar
i enlighet med Folkpartiets, Moderaternas och Centerpartiets gemensamma yrkande i
kommunstyrelsen.
Elin Gustafsson (S), Peter Bergwall (MP), och Hanna Gustafsson (V) yrkar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige bifaller Elin
Gustafssons (S) m.fl yrkande.
Omröstning begärs.
För att utröna vilket av återstående yrkanden som ska utgöra motförslag i huvudvoteringen ställer
ordföranden proposition på dessa och finner att kommunfullmäktige bifaller Philip Sandbergs (FP)
m.fl yrkande som motförslag.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige godkänner därefter följande voteringsordning i huvudvoteringen.
Ja för bifall till Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Philip Sandbergs (FP) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
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Motion 'Satsa på föreningslivet - skapa ett Föreningarnas Hus'
Ledamöter
Lennart Prytz
Christina Sjöström
Holger Radner
Bo Kjellberg
Sverker Oredsson
Marie Henschen
Ulf Nilsson
Lars V Andersson
Agneta Lindskog
Ulf Nymark
Torsten Czernyson
Inga-Kerstin Eriksson
Bernt Bertilsson
Monica Molin
Sven-Bertil Persson
Mia Honeth
Göran Wallén
Stig Svensson
Börje Hed
Ann-Margreth Olsson
Louise Rehn Winsborg
Lena Fällström
Cecilia Emanuelsson
Kenth Andersson
Mats Olsson
Christer Wallin
Jörgen Forsberg
Mats Helmfrid
Jeanette Olsson
Per Olsson
Dragan Brankovic
Yanira Difonis
Görild Malmberg
Lars Hansson
Anne Landin
Cecilia Barnes
Klas Svanberg
Louise Burman
Hans-Olof Andersson
Anders Almgren
Björn Abelson
Ronny Johannessen
Matthew Bonnor
Johan Lambreus Mattsson
Mattias Olsson
Peter Bergwall
Adrian Borin
Anna-Lena Hogerud
Cherry Batrapo
Ted Ekeroth

Parti
(S)
(MP)
(FP)
(SD)
(FNL
)
(FNL
)
(FP)
(C)
(KD)
(MP)
(KD)
(C)
(C)
(S)
(V)
(FP)
(M)
(S)
(FNL
)
(S)
(M)
(S)
(MP)
(S)
(V)
(M)
(M)
(M)
(S)
(S)
(SD)
(MP)
(V)
(FP)
(FNL
)
(FP)
(M)
(M)
(SD)
(S)
(S)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(MP)
(M)
(S)
(FI)
(SD)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Ersättare

Ja
X
X

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

X
X
Tove Persson

X
X
X
X
X

Zoltan G Wagner
X

X
X
X

Mattias Horrdin
X
X

X
X
X
X
Joakim Friberg

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Anders Jarfjord

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fredrik Ljunghill

X
X
X
X
Christoffer Brinkåker
Klara Strandberg

X
X
X
X
X

Rune Granqvist

X
X

Mats Hansson
Transport:

Justerare

Nej

X
23

23
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Transport:
Ledamöter
Philip Sandberg
Angelica Svensson
Hanna Gunnarsson
Peter Fransson
Emma Berginger
Fanny Johansson
Teresia Olsson
Elin Gustafsson
Dan Ishaq
Gunnar Brådvik
Marcus Lantz
Vera Johnsson
Pernilla West
Joakim Månsson Bengtsson
Felix Solberg

Parti
(FP)
(V)
(V)
(S)
(MP)
(S)
(MP)
(S)
(M)
(FP)
(M)
(M)
(FI)
(MP)
(M)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
V
Alla
V
V
Alla
Alla
Alla

Ersättare
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23

23

4

0

0

Ja

Nej
X

Avst

Frånv

Kvitt

4

0

0

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Birger Swahn
X
X

X
SUMMA:

32

29

Omröstningen utfaller med 32 Ja-röster mot 29 Nej-röster och 4 som avstår.
Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande.

Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utreda förutsättningarna för att
skapa ett Föreningarnas Hus, med syfte att få till stånd ett sådant, samt
att kultur- och fritidsnämnden verkar för att utredningen sker i nära dialog med
berörda nämnder och ideella föreningar.

Reservationer
Ledamöterna från Folkpartiet, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och
Moderaterna reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.
Följande skriftliga reservation inges, Prot.Bil § 225/01.
Beslut expedieras till:
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunkontoret
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Mattias Nilsen

Kommunstyrelsen

0733-341052
mattias.nilsen@lund.se

Vägplan för ombyggnad av väg E22 mellan trafikplats
Gastelyckan och Lund N, kungörande och granskning
Sammanfattning
E22 genom Lund och trafikplats Lund Norra är idag hårt belastat. Det
i kombination med Lunds kommuns utbyggnadsplaner i närområdet
har gjort att Trafikverket, i samverkan med Lunds kommun, planerar
att bygga en ny anslutning till E22 vid Ideon/Pålsjöområdet.
Nu har processen nått fram till att Trafikverket tagit fram
granskningshandling för vägplan och MKB. Då vägplanen berör
detaljplanelagda områden tar Lunds kommun parallellt med
vägplanen fram en ny detaljplan (Detaljplan för del av Östra Torn
27:2 m.fl., Trafikplats Ideon) som ersätter berörda delar av
nuvarande detaljplaner. Detaljplanen planeras att ställas ut för
granskning under hösten 2018.
Lunds kommun har fortsatt åsikter som antingen inte beaktades
tillräckligt efter samrådet, eller som inte var möjliga att framföra
förrän nu, då alla handlingar inte var tillgängliga i samrådsskedet.
Detta gäller bl.a. bullernivåer, markintrång på kommunens
odlingslotter, val av modelleringsverktyg för att beräkning av
luftföroreningar och planerad hantering av trafikdagvatten.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets förslag till yttrande, den 15 oktober 2018
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 oktober 2018
Granskningshandling E22 Malmö-Kristianstad, delen trafikplats
Gastelyckan - trafikplats Lund N, Vägplanbeskrivning, 2018-08-31
Miljökonsekvensbeskrivning vägplan, E22 Malmö-Kristianstad, delen
trafikplats Gastelyckan - trafikplats Lund N, 2018-07-30

Barnets bästa
Projektet påverkar barn och unga. Stadsutveckling i syfte att skapa
fler arbetsplatser och bostäder får anses ha positiv effekt för barn
och unga. Utbyggnaden av den nya av- och påfarten innebär en ökad
miljöbelastning genom att biltrafiken kan antas öka i jämförelse med
om utbyggnaden inte genomförs.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se
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Ärendet
Ombyggnad av väg E22 mellan trafikplats Gastelyckan och Lund
Norra har planerats under en längre tid. Nu har processen nått fram
till att Trafikverket tagit fram granskningshandling för vägplan och
MKB. Då vägplanen berör detaljplanelagda områden tar Lunds
kommun parallellt med vägplanen fram en ny detaljplan (Detaljplan
för del av Östra Torn 27:2 m.fl., Trafikplats Ideon) som ersätter
berörda delar av nuvarande detaljplaner. Detaljplanen ställs ut för
granskning under hösten 2018.

Bakgrund
Ett första samråd genomfördes under januari respektive juni 2013.
Sent 2014 fortsatte planläggningen med framtagande av Vägplan
Samrådshandling och i juni-aug 2015 genomfördes ett nytt samråd.
2016 fick planläggningen tillfälligt pausas då nya trafikmätningar på
E22 visade en kraftig ökning (+20%) sedan 2011 års mätning. Den
ökade trafikmängden medförde att projektet omarbetades och ett
nytt samråd genomfördes juli-september 2017. Vid samrådet yttrade
sig kommunstyrelsen efter att ha remitterat samrådshandlingen till
tekniska nämnden och byggnadsnämnden för synpunkter.

Vägplanens syfte
E22 är en viktig nationell väg som ingår i det europeiska
transportnätet TEN-T. Mellan trafikplatserna Gastelyckan och Lund
Norra är E22:an hårt belastad. Vid rusningstrafik uppstår köbildning
i norrgående körfält då en stor andel av trafiken kör av i Lund Norra.
Problemen med köbildning ökar i takt med att närliggande områden
byggs ut. För att säkerställa trafikförsörjningen av Ideon/
Pålsjöområdet och avlasta trafikplats Lund Norra planeras en ny
anslutning till E22 vid Ideon. Korta avstånd till befintliga
trafikplatser medför att den nya av- och påfarten vid Ideon behöver
vara gemensam med av- och påfarten vid trafikplats Lund Norra och
ett tredje s.k. additionskörfält föreslås i båda riktningarna mellan
trafikplats Gastelyckan och trafikplats Lund Norra.

Vägplanens innehåll
Vägplanen innehåller förbättringsåtgärder för E22 mellan
Gastelyckan och Lund Norra som sammantaget innebär:



Gemensam avfart i norrgående riktning för ny avfart mot
Ideon och avfart till trafikplats Lund Norra
Södergående påfart från Lund Norra bildar ett eget körfält,
och inre södergående körfält på E22 upphör strax söder om
den nya påfarten från ideon. Påfarten från Ideon övergår i ett
nytt additionskörfält som leder till trafikplats Gastelyckan.
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Additionskörfält i både södergående och norrgående riktning
mellan trafikplatserna Gastelyckan och Lund Norra.

Den geografiska avgränsningen sträcker sig från trafikplats
Gastelyckan till trafikplats Lund Norra, omkring 2,3 km norrut utmed
E22. Vägplanen omfattar endast förändringar i det statliga vägnätet,
vilket är E22 samt av- och påfartsramper. Övriga gator,
cirkulationsplatser och Hardebergabron över E22 ingår i det
kommunala vägnätet och regleras med detaljplan.

Underlag från stadsbyggnadskontoret & miljöförvaltningen
I handläggningen av granskningshandlingen har kommunkontoret
inhämtat följande underlag från stadsbyggnadskontoret och
miljöförvaltningen. I den processen har det även säkerställts att
vägplanen överensstämmer med förslaget till detaljplan för del av
Östra Torn 27:2 m.fl. i Lund, Lunds kommun (Trafikplats Ideon).
Följande bör enligt förvaltningarna fortsatt påpekas:






Vid Uardas förskola blir det bullernivåer över riktvärdena. Vid
samrådet fanns bullersimuleringar som visade på problemet,
men det var inte tydligt utpekat och hela bullerutredningen
var preliminär med osäkerheter kring vilka bullerskydd som
skulle komma att förslås. Den bullerutredning som låg till
grund för detaljplanens samrådsförslag har bara fått mindre
justeringar till granskningsskedet för vägplanen. Lunds
kommun anser inte att dessa justeringar är tillräckliga då den
slutliga bullerutredningen som har tagits fram till
granskningen visar att bullerskärmen inte kommer att ge
önskad bullerdämpning. Här behöver en högre skärm
utföras. Om förskolan inte kan få en god utemiljö kan hela
verksamheten behöva flyttas till en annan lokal. Buller sprids
även till intilliggande parkområde.
Vid Östratornskolan fritidshem kommer hela utemiljön ha
buller över riktvärden från trafiken på E22:an. Tillkommande
buller från de kommunala vägarna bidrar till ännu mera
buller och är inte medräknade. Här saknas en redovisning av
hur en förbättrad skärm på vägbron över Tunavägen skulle
kunna bidra till en bättre ljudmiljö för omgivningen.
Dalbyvägen (statlig väg) och påfarten till aktuell vägsträcka
på E22:an vid Dalbyrondellen är inte medräknad i
bullerutredningen och här ges ett dåligt skydd mot den
ökande trafiken. Bostäderna här är väldigt bullerutsatta. I den
södra delen är de allra högsta ljudnivåerna och för att uppnå
en bättre ljudmiljö skulle befintligt bullerskydd behöva höjas
och/eller kompletteras. Fastigheten Röda rummet 1 med
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beräknade bullernivåer på 70 dBA ekvivalent ljudnivå
bedöms inte få en god boendemiljö.
Lunds kommun anser inte att ett tredje södergående körfält
är helt motiverat, men utgår från att Trafikverket har gjort en
bedömning av vad som totalt blir bäst för projektet.
Kommunen anser att de markintrång på kommunens
odlingslotter som ett tredje södergående körfält innebär, bör
minimeras genom att använda stödmurar på denna sektion.
Inför utbyggnaden har Trafikverkets konsulter valt att
använda sig av modelleringsverktyget SIMAIR för att beräkna
framtida halter av luftföroreningar orsakade av trafik på den
aktuella vägsträckan år 2040. I modelleringen har man inte
tagit hänsyn till lutningen på vägen eller trafikens
rörelsemönster. Man har också antagit att framtida
fordonsflottan orsakar lägre utsläppshalter. Detta gäller dock
inte för PM10 som framför allt beror på
dubbdäcksanvändning. Ytterligare en osäkerhetsfaktor är att
beräkningarna görs för mer än 20 år framåt i tiden. I
granskningshandlingarna uttrycker Trafikverket själva en oro
över trafikens påverkan på luftkvaliteten i närområdet och
anser att effekterna behöver följas upp genom ett
kontrollprogram som då skulle upprättas och genomföras av
tillsynsmyndigheten (Lunds kommun). Miljöförvaltningens
uppfattning är att modellen inte ger en rättvisande bild av
framtida luftsituation i området. Alltför många parametrar är
osäkra. Om luftkvaliteten skulle överskrida MKN finns lagkrav
på att åtgärdsprogram upprättas vilket ofta är kostsamt för
både kommunen och väghållaren.
Handlingarna har inte i något väsentligt avseende reviderats
avseende planerad hantering av trafikdagvatten. Vid
underhandskontakt med VA SYD framkommer det att
specifika reningsmetoder eller föroreningshalter inte har
diskuterats med Trafikverket. VA SYD kommer att granska
underlagen närmre för bedömning av vilken renande effekt
diken och magasin kommer att ha samt eventuellt ställa
ytterligare krav på rening och utformning.
Miljöförvaltningen vill understryka att trafikdagvattnet även
utgör en icke försumbar källa till mikoplaster i våra vattendrag.
Stockholms Stad har uppdragit åt IVL Svenska Miljöinstitutet att
kartlägga källor och spridningsvägar för mikroplast i Stockholms
stad. Den största mätbara källan utgörs av trafiken genom vägoch däckslitage, där det enbart i Stockholmsområdet sprids
mellan 555-570 ton mikroplaster från trafiken varje år. Studien
bekräftar vad man sett tidigare, att trafiken är en stor källa till
mikroplaster. Utöver däckslitage utgör även slitage av vägfärg
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(termoplastiskt vägmarkeringsmaterial) en källa till spridning av
mikroplast. Det behövs flera insatser, både åtgärder vid källorna
men också att man begränsar spridningen av mikroplast genom
att skapa barriärer till skydd för miljön, som till exempel att
införa reningssteg där detta saknas i dag.

Kommunkontorets förslag till yttrande
Lunds kommun ser det som positivt att gemensamma diskussioner
har resulterat i lösningar för en del av de frågor som lyftes upp i
samrådet. Det är viktigt att fortsätta dialogen genom den återstående
processen då ombyggnationen av E22:an har betydande påverkan på
sin omgivning, både i byggskedet och efter färdigställandet.
Lunds kommun har fortsatt åsikter som antingen inte beaktades
tillräckligt efter samrådet, eller som inte var möjliga att framföra
förrän nu, då alla handlingar inte var tillgängliga i samrådsskedet.
Vid Uardas förskola blir det bullernivåer över riktvärdena. Vid
samrådet fanns bullersimuleringar som visade på problemet, men
bullerutredningen var preliminär med osäkerheter kring vilka
bullerskydd som skulle komma att förslås. Nu när den slutliga
bullerutredningen har gjorts visar det sig att den föreslagna
bullerskärmen vid förskolan inte ger önskad bullerdämpning. Om
förskolan inte kan få en god utemiljö kan hela verksamheten behöva
flyttas till en annan lokal. Buller sprids även till intilliggande
parkområde. Lunds kommun anser därmed att mer behöver göras
för att säkerställa förskolans fortsatta verksamhet.
Vid Östratornskolans fritidshem kommer hela utemiljön ha buller
över riktvärden från trafiken på E22:an. Här saknas en redovisning
av hur en förbättrad skärm på vägbron över Tunavägen skulle kunna
bidra till en bättre ljudmiljö för omgivningen.
Dalbyvägen och påfarten till aktuell vägsträcka på E22:an vid
Dalbyrondellen är inte medräknad i bullerutredningen. Här ges
bostäderna ett dåligt skydd mot den ökande trafiken. För att uppnå
en bättre ljudmiljö skulle befintligt bullerskydd behöva höjas
och/eller kompletteras. Fastigheten Röda rummet 1 får beräknade
bullernivåer på 70 dBA ekvivalent ljudnivå.
Lunds kommun anser inte att ett tredje södergående körfält är helt
motiverat, men utgår från att Trafikverket har gjort en bedömning av
vad som totalt blir bäst för projektet. Kommunen anser dock att de
markintrång på kommunens odlingslotter som detta medför ska
minimeras genom att använda stödmurar på denna sektion. Då exakt
denna åsikt har framförts i samrådsskedet finns det en förväntan
från Lunds kommun att Trafikverket ska tänka om i frågan.
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Lunds kommun ser problem med det modelleringsverktyg som
använts för att beräkna framtida halter av luftföroreningar.
Modelleringen tar inte hänsyn till lutningen på vägen eller trafikens
rörelsemönster. Trafikverket har också antagit att den framtida
fordonsflottan orsakar lägre utsläppshalter utan att beakta
dubbdäcksanvändning. Då modellen inte ger en rättvisande bild av
framtida luftsituation i området och många parametrar är osäkra kan
miljökvalitetsnormen komma att överskridas och ett
åtgärdsprogram behöva upprättas. Något som är kostsamt för både
kommun och väghållare.
Vidare har handlingarna inte tillräckligt reviderats avseende
planerad hantering av trafikdagvatten. Specifika reningsmetoder
eller föroreningshalter måste diskuteras mellan Trafikverket och VA
SYD. Lunds kommun vill även betona att trafikdagvattnet utgör en
icke försumbar källa till mikoplaster i vattendrag. Utöver däckslitage
utgör även slitage av vägfärg en källa till spridning. Det behövs flera
insatser, både åtgärder vid källorna men också att spridningen av
mikroplast begränsas genom barriärer till skydd för miljön, till
exempel att reningssteg införs där detta saknas i dag.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

yttra sig i enlighet med framtaget förslag till yttrande

Carin Hillåker
tf Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Trafikverket

Britt Steiner
Planeringschef

Kommunstyrelsen
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Trafikverket

Vägplan för ombyggnad av väg E22 mellan trafikplats
Gastelyckan och Lund N, kungörande och granskning
Yttrande
Lunds kommun ser det som positivt att gemensamma diskussioner
har resulterat i lösningar för en del av de frågor som lyftes upp i
samrådet. Det är viktigt att fortsätta dialogen genom den återstående
processen då ombyggnationen av E22:an har betydande påverkan på
sin omgivning, både i byggskedet och efter färdigställandet.
Lunds kommun har fortsatt åsikter som antingen inte beaktades
tillräckligt efter samrådet, eller som inte var möjliga att framföra
förrän nu, då alla handlingar inte var tillgängliga i samrådsskedet.
Vid Uardas förskola blir det bullernivåer över riktvärdena. Vid
samrådet fanns bullersimuleringar som visade på problemet, men
bullerutredningen var preliminär med osäkerheter kring vilka
bullerskydd som skulle komma att förslås. Nu när den slutliga
bullerutredningen har gjorts visar det sig att den föreslagna
bullerskärmen vid förskolan inte ger önskad bullerdämpning. Om
förskolan inte kan få en god utemiljö kan hela verksamheten behöva
flyttas till en annan lokal. Buller sprids även till intilliggande
parkområde. Lunds kommun anser därmed att mer behöver göras
för att säkerställa förskolans fortsatta verksamhet.
Vid Östratornskolans fritidshem kommer hela utemiljön ha buller
över riktvärden från trafiken på E22:an. Här saknas en redovisning
av hur en förbättrad skärm på vägbron över Tunavägen skulle kunna
bidra till en bättre ljudmiljö för omgivningen.
Dalbyvägen och påfarten till aktuell vägsträcka på E22:an vid
Dalbyrondellen är inte medräknad i bullerutredningen. Här ges
bostäderna ett dåligt skydd mot den ökande trafiken. För att uppnå
en bättre ljudmiljö skulle befintligt bullerskydd behöva höjas
och/eller kompletteras. Fastigheten Röda rummet 1 får beräknade
bullernivåer på 70 dBA ekvivalent ljudnivå.
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Lunds kommun anser inte att ett tredje södergående körfält är helt
motiverat, men utgår från att Trafikverket har gjort en bedömning av
vad som totalt blir bäst för projektet. Kommunen anser dock att de
markintrång på kommunens odlingslotter som detta medför ska
minimeras genom att använda stödmurar på denna sektion. Då exakt
denna åsikt har framförts i samrådsskedet finns det en förväntan
från Lunds kommun att Trafikverket ska tänka om i frågan.
Lunds kommun ser problem med det modelleringsverktyg som
använts för att beräkna framtida halter av luftföroreningar.
Modelleringen tar inte hänsyn till lutningen på vägen eller trafikens
rörelsemönster. Trafikverket har också antagit att den framtida
fordonsflottan orsakar lägre utsläppshalter utan att beakta
dubbdäcksanvändning. Då modellen inte ger en rättvisande bild av
framtida luftsituation i området och många parametrar är osäkra kan
miljökvalitetsnormen komma att överskridas och ett
åtgärdsprogram behöva upprättas. Något som är kostsamt för både
kommun och väghållare.
Vidare har handlingarna inte tillräckligt reviderats avseende
planerad hantering av trafikdagvatten. Specifika reningsmetoder
eller föroreningshalter måste diskuteras mellan Trafikverket och VA
SYD. Lunds kommun vill även betona att trafikdagvattnet utgör en
icke försumbar källa till mikoplaster i vattendrag. Utöver däckslitage
utgör även slitage av vägfärg en källa till spridning. Det behövs flera
insatser, både åtgärder vid källorna men också att spridningen av
mikroplast begränsas genom barriärer till skydd för miljön, till
exempel att reningssteg införs där detta saknas i dag.

Kommunstyrelsens ordförande

GRANSKNINGSHANDLING

E22 Malmö-Kristianstad,
delen trafikplats Gastelyckan-trafikplats Lund N
Lunds kommun, Skåne län
Vägplanbeskrivning, 2018-08-31
Projektnummer: 108508
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1. Sammanfattning
Trafiksystemet i de östra delarna av Lund är idag hårt belastat. I synnerhet gäller detta
på E22, sträckan mellan trafikplatserna Gastelyckan och Lund Norra. I norrgående
körfält bildas periodvis köer på grund av omfattande rusningstrafik och problem för
tung trafik att hålla hastigheten i uppförsbacken. Trafiken i regionen förväntas allmänt
öka. Utvecklingsplanerna för nordöstra Lund kommer att generera mer trafik vilket
innebär att trafikplats Lund Norra och E22, sträckan mellan trafikplatserna Gastelyckan
och Lund Norra, i framtiden kommer att belastas ännu hårdare.
Denna vägplan innehåller förbättringsåtgärder för E22 mellan Gastelyckan och Lund
Norra som sammantaget innebär:
•
•

•

Gemensamma avfart i norrgående riktning för ny avfart mot Ideon och
avfart till trafikplats Lund Norra.
Södergående påfart från Lund Norra bildar ett eget körfält, och inre
södergående körfält på E22 upphör strax söder om den nya påfarten från
ideon. Påfarten från Ideon övergår i ett nytt additionskörfält som leder till
trafikplats Gastelyckan.
Additionskörfält i både södergående och norrgående riktning mellan
trafikplatserna Gastelyckan och Lund Norra.

Syftet med projektet är att säkerställa trafikförsörjningen av verksamhetsområdena
Ideon och Pålsjö, förbättra framkomligheten på E22 och i trafikplats Lund Norra, och
öka trafiksäkerheten genom minskad risk för körelaterade olyckor.
Den geografiska avgränsningen sträcker sig från trafikplats Gastelyckan till trafikplats
Lund Norra, omkring 2,3 km norrut utmed E22. Vägplanen omfattar endast
förändringar i det statliga vägnätet, vilket är E22 samt av- och påfartsramper. Övriga
gator, cirkulationsplatser och Hardebergabron över E22 ingår i det kommunala vägnätet
och regleras med detaljplan.
Med utgångspunkt från samrådsunderlaget beslutade länsstyrelsen 2013-10-08 att
projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan, och därför har en
miljökonsekvensbeskrivning tagits fram. Länsstyrelsen godkände
miljökonsekvensbeskrivningen 2018-08-17.
Utredningsområdet berörs inte av något riksintresse utöver riksintresse för
kommunikation (E22). Arkeologisk utredning visar fynd inom vägplaneområdet, som
hanteras i enlighet med de rekommendationer som anges i utredningen. Länsstyrelsen
har beslutat att det kommer att krävas tillstånd enligt kulturmiljölagen för markingrepp
i fornlämningen Lund 178:1.
Med samrådsunderlaget och inkomna synpunkter som grund valde Trafikverket i
december 2013 att av tre olika utformningar gå vidare med alternativet att ny trafikplats
ansluter till Scheelegatan genom Medicon Village-området. Alternativet innebär att påoch avfartsramp från söder anläggs till och från Scheelevägen i Ideon- och
Pålsjöområdet och att en ny planskildhet byggs under E22 för avfartsrampen. Den nya
trafikplatsen får gemensamma av- och påfarter med Lund Norra då avståndet mellan
befintliga trafikplatser inte medger ytterligare separata av- och påfarter. Planen
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innehåller inga åtgärder specifikt för kollektivtrafiken, bedömningen är att
kollektivtrafikens framkomlighet avsevärt förbättras genom minskad trängsel.
Utformningen innebär att trafikplats Lund Norra avlastas. Den nya avfartsrampen in
mot Ideon innebär betydande omfördelning av motortrafik, och kopplingen ger hög
tillgänglighet för de trafikanter som ankommer söderifrån och har målpunkt inom
Ideon/Pålsjöområdet. Även påfartsrampen söderut ut från Ideon leder till omfördelning
av trafik och bidrar till att avlasta trafikplats Lund Norra och ger förbättrad
framkomlighet liksom en högre tillgänglighet för de trafikanter som annars hade nyttjat
trafikplats Lund Norra.
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2. Beskrivning av projektets, dess bakgrund,
ändamål och projektmål
Denna planbeskrivning bygger på tidigare framtagen samrådshandling från juni 2015.
Planen har delvis arbetats om med anledning av nya förutsättningar.

2.1.

Bakgrund och behov av förändringar

Lunds stad har cirka 118 000 invånare (2016) och centrala Lund är en viktig och
växande ort inom regionen, dels som bostads- och utbildningsort och dels som
arbetsplats för ett stort antal inpendlare från hela Skåne. Genom östra Lund går E22
som utgör en gräns mellan de östra stadsdelarna och övriga delar av staden. E22 spelar
en viktig roll för trafiken till och från Lund, men även för genomfartstrafiken i
nordsydlig riktning.
Lunds kommun har planer på att bygga ut stora områden för verksamheter och bostäder
i den nordöstra delen av Lunds tätort enligt översiktsplanen 2010. I Ideon- och
Pålsjöområdet planeras förtätning av bostäder och nya verksamheter. Ytterligare ett
område som prioriteras högt är den nya stadsdelen Lund NE/Brunnshög som ska växa
fram under de närmsta 3o-40 åren. När området är fullt utbyggt kommer omkring 50
000 människor att arbeta och bo där, se Figur 1.

Figur 1 Översiktskarta som visar kommunens planer på förtätning och utbyggnad av nordöstra
Lund.
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Trafiksystemet i de östra delarna av Lund är idag hårt belastat. I synnerhet gäller detta
på E22, sträckan mellan trafikplatserna Gastelyckan och Lund Norra. Trafiken är så pass
omfattande under rusningstrafiken på förmiddagen och eftermiddagen att köer
periodvis bildas i norrgående körfält. Det gäller såväl för den mest belastade timmen
under förmiddag som för den mest belastade timmen under eftermiddag.
På sträckan finns även problem med att tung trafik har svårt att hålla hastigheten i
norrgående riktning på grund av E22: ans uppförsbacke. Det resulterar i att tunga
fordon vid ogynnsamma förhållanden skapar köer bakom sig.
Trafiken i regionen förväntas allmänt öka på grund av ekonomisk tillväxt och ökad
befolkning. Utvecklingsplanerna för nordöstra Lund kommer att generera mer trafik
vilket innebär att trafikplats Lund Norra och E22, sträckan mellan trafikplatserna
Gastelyckan och Lund Norra, i framtiden kommer att belastas ännu hårdare. Om inget
görs kommer framkomligheten på E22 att försämras avsevärt och trafikförsörjningen av
Ideon- och Pålsjöområdet kan inte säkerställas. Ökad köbildning i ramperna är negativt
ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Behovet av åtgärder som säkerställer framkomligheten på E22 och ger förutsättningar
för Lunds kommuns omfattande utbyggnadsplaner är således stort.

2.2.
2.2.1.

Tidigare utredningar
Trafikutredning - Norra ringen och Ideonområdet (2007)

Syftet med utredningen var att studera konsekvenserna i trafiksystemet vid en
utbyggnad av Ideon- och Pålsjöområdet i ett femårsperspektiv. Som utgångspunkt
användes Trafikverkets fyrstegsprincip. Det konstaterades att den planerade
exploateringen tillsammans med den allmänna trafikökningen ger en ohållbar
trafiksituation vid Norra Ringen (väg E6.2) – Getingevägen – Scheelevägen. Slutsatsen
var att steg 1, 2 och 3 i fyrstegsprincipen inte kommer att lösa hela problemsituationen
vid trafikplats Lund Norra. Mer omfattande åtgärdsinsatser enligt steg 4 krävs för att
trafikförsörja Ideon- och Pålsjöområdet. Exempel på åtgärder som utredningen tog upp
var nya till- och avfarter på E22 och Norra Ringen (väg E6.2). Det konstaterades även att
trafiksituationen inte bara berodde på trafiken till och från Ideon- och Pålsjöområdet,
utan främsta anledningen var trafikökningar på det övergripande vägnätet.
2.2.2.

Trafikplats Ideon i Lund – Geometrisk studie (2008)

I studien studerades två alternativa lägen för på- och avfartsramper på E22 med
anslutning till Sölvegatan respektive Tunavägen. Fokus låg på de fysiska konsekvenserna
som skulle uppkomma både på E22 och vid anslutningarna till de lokala gatorna. Även
de fysiska förutsättningarna för additionskörfält studerades, i båda färdriktningarna,
inom befintlig vägbredd på E22 mellan trafikplats Gårdstånga och trafikplats
Gastelyckan studerades. Ett additionskörfält är ett tillkommande körfält på höger sida.
Additionskörfältet används mellan på- och avfarter om trafikplatser ligger så pass tätt
att separata på- och avfartsramper inte får plats på sträckan mellan trafikplatserna. Ett
additionskörfält på sträckan kan ses som en förlängning av påfartsramp och som en
förlängning av avfartsramp. Studiens slutsats var att läget för på- och avfartsramper vid
Tunavägen inte var lämpligt då utrymmet var begränsat för påfart söderut. Fokus för
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fortsatta studier skulle istället läggas på Sölvegatan. Vidare visade studien att den
föreslagna sektionen med additionskörfält inte var möjlig på grund av det begränsade
utrymmet vid bron för Hardebergaspåret.
2.2.3.

Trafikutredning – Trafikplats Lund Norra och E22 (2008)

I trafikutredningen analyserades två av de föreslagna åtgärderna från utredningen
Trafikutredning – Norra Ringen och Ideonområdet (2007); en ny trafikplats i höjd med
Sölvegatan och en ny trafikplats i höjd med Tunavägen. Syftet med utredning var att se
på vilka effekter alternativen ger på E22 och Norra Ringen (väg E6.2). De föreslagna
trafikplatserna gav önskade effekter på Norra Ringen och köbildningen minskade på
E22. Utredningen kom också fram till att om inga förändringar görs i vägnätet så
kommer E22 bli överbelastad i den norrgående riktningen under förmiddagstimmarna.
2.2.4.

Samrådsunderlag Väg E22 – Trafikplats Ideon (2013-04-26)

Dagens kapacitetsbrister samt de framtida förändringarna gjorde att Trafikverket under
2013 tog fram en förstudie/samrådsunderlag för E22 som omfattade både trafikplats
Gastelyckan och trafikplats Lund Norra. I samrådsunderlaget utreddes möjliga lösningar
enligt fyrstegsprincipen för att trafikförsörja Ideon- och Pålsjöområdet och avlasta
trafikplats Lund Norra.
Utredningsarbetet som gjordes i samrådsunderlaget visade att ytterligare en trafikplats
på sträckan i kombination med ett extra körfält i norrgående riktning krävs för att
hantera den trafik som då förväntades år 2030 (prognosår i Samrådsunderlaget).
Tre lokaliseringar av en ny trafikplats på sträckan mellan trafikplats Gastelyckan och
trafikplats Lund Norra studerades, och alternativ Ideon/Pålsjö (läge B) bedömdes ge
bäst måluppfyllelse. Alternativ B innebär också minst konflikter med gång-, cykel- och
kollektivtrafikstråk samt att ökad trafik genom bostadsområdena öster om E22 undviks.
Lokaliseringen av alternativen framgår av Figur 2.
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Figur 2 De tre studerade lägena för en ny trafikplats i samrådsunderlaget.

Efter arbetet med samrådsunderlaget har det framkommit att av utformningstekniska
skäl är det inte möjligt att anlägga en ny trafikplats på sträckan mellan trafikplats Lund
Norra och Gastelyckan. På grund av de korta avstånden till befintliga trafikplatser måste
en ny av- och påfart vid Ideon vara gemensam med av- och påfarten vid trafikplats Lund
Norra.
Alternativ som studerades i samrådsunderlaget presenteras även i kapitel 4.1

2.3.
2.3.1.

Mål och krav
Transportpolitiska mål

Trafikverket ska verka för att de transportpolitiska målen som riksdagen antog i maj
2009 uppfylls. De transportpolitiska målen består av ett övergripande mål, två
huvudmål och ett antal preciseringar för respektive huvudmål.
Övergripande mål
Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt
hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet.
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Funktionsmål – Tillgänglighet
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla
en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till
utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga
likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
Hänsynsmål – Säkerhet, miljö och hälsa
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska
dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad
hälsa.
2.3.2.

Projektmål

Syftet med projektet är att säkerställa trafikförsörjningen av verksamhetsområdena
Ideon och Pålsjö, förbättra framkomligheten på E22 och i trafikplats Lund Norra, och
öka trafiksäkerheten genom minskad risk för körelaterade olyckor.
De projektspecifika mål som tagits fram av Trafikverket är att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.4.
2.4.1.

Trafikförsörja verksamhetsområdet Ideon och Pålsjö med en effektivare
trafiklösning
Förbättra framkomligheten vid trafikplats Lund Norra
Förbättra framkomligheten mellan trafikplats Gastelyckan och trafikplats
Lund Norra i norrgående riktning
Förbättra förutsättningarna och framkomligheten för kollektivtrafiken
Bibehålla eller öka tillgängligheten för oskyddade trafikanter
Stödja Lunds kommuns fysiska framtidsplanering
Förbättra trafiksäkerheten i utredningsområdet för fordonstrafik och
bibehålla trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter
Förbättra trafiksäkerheten för fordonstrafiken på E22 mellan trafikplats
Gastelyckan och trafikplats Lund Norra
Undvika negativ påverkan på boendemiljön inom utrednings- och
influensområdet.

Avgränsningar
Tidsmässig avgränsning

För de beräkningar som genomförts har trafiken vid år 2040 använts som utgångspunkt.
Då har utbyggnaden av vägen genomförts och funnits några år och det går att utläsa de
huvudsakliga konsekvenserna.
2.4.2.

Geografisk avgränsning

Den geografiska avgränsningen sträcker sig från trafikplats Gastelyckan till trafikplats
Lund Norra, omkring 2,3 km norrut utmed E22. I utredningsområdets norra del utreds
även påverkan på det kommunala nätverket, se avgränsning i Figur 3 och Figur 4.
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Figur 3 Utredningsområdets placering i Lund är markerat med rött fält.

Figur 4 Utredningsområdets avgränsning markerat med röd streckad linje.
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Vägplanen omfattar endast förändringarna i det statliga vägnätet, vilket är E22 samt avoch påfartsramper. Förändringar på övriga gator som cirkulationsplatser och
Hardebergabron över E22 ingår i det kommunala vägnätet och regleras i detaljplan.
Vissa konsekvenser som påverkar till exempel buller, luft och vatten berör ett större
område än vägplanens geografiska avgränsning.

2.5.

Beslut om betydande miljöpåverkan

Med utgångspunkt från samrådsunderlaget beslutade länsstyrelsen 2013-10-08 att
projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Därav har en
miljökonsekvensbeskrivning tagits fram, se flik 4 i vägplanen. Länsstyrelsen godkände
miljökonsekvensbeskrivningen 2018-08-17.

2.6.

Planläggningsprocessen

I planläggningsprocessen utreds var och hur vägen eller järnvägen ska byggas. Hur lång
tid det tar att få fram svaren beror på projektets storlek, hur många undersökningar som
krävs, om det finns alternativa sträckningar, vilken budget som finns och vad de berörda
tycker.
I början av planläggningen tar Trafikverket fram ett underlag som beskriver hur
projektet kan påverka miljön. Länsstyrelsen beslutar sedan om projektet kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan. I så fall ska en miljökonsekvensbeskrivning tas
fram till väg- eller järnvägsplanen, där Trafikverket beskriver projektets miljöpåverkan
och föreslår försiktighets- och skyddsåtgärder. I annat fall ska en miljöbeskrivning tas
fram. Planen hålls tillgänglig för granskning så att de som berörs kan lämna synpunkter
innan Trafikverket gör den färdig. När planen är fastställd följer en överklagandetid
innan planen vinner laga kraft. Först efter detta kan Trafikverket sätta spaden i jorden.
Samråd är viktigt under hela planläggningen. Det innebär att Trafikverket tar kontakt
och för dialoger med andra myndigheter, organisationer och berörd allmänhet för att
Trafikverket ska få deras synpunkter och kunskap. Synpunkterna som kommer in under
samråd sammanställs i en samrådsredogörelse.

Figur 5 Planeringsprocessen

Den nya planprocessen (från år 2013) innebär att en åtgärdsvalsstudie enligt
fyrstegsprincipen föregår vägplanen. I detta projekt påbörjades förstudien i juni 2012
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och övergick sedan till samrådsunderlag i enlighet med den nya lagstiftningen.
Samrådsunderlaget arbetades fram enligt fyrstegsprincipen som är den arbetsstrategi
som tillämpas för åtgärdsvalsstudier, och i kapitel 4 sammanfattas åtgärder och resultat
från Samrådsunderlaget.
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3. Förutsättningar
3.1.

Vägens funktion och standard

E22 mellan Trelleborg i söder och Norrköping i norr ingår i det av riksdagen utpekade
nationella stamvägnätet och är en viktig transportlänk tvärs igenom Skåne.
Stamvägnätet är av särskilt stor betydelse för vägtransporterna i Sverige och ingår även i
det transeuropeiska vägtransportnätet, TEN, utpekat av EU. Vägen är även av
Trafikverket ett utpekat stråk inom det funktionellt prioriterade vägnätet. Höga krav
ställs därför på såväl trafiksäkerhet som framkomlighet längs sträckan. Vidare är E22
utpekad som riksintresse för kommunikation varför den är skyddad enligt miljöbalken.
Det innebär att E22 ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra
tillgängligheten till eller nyttjandet av vägen.
E22 har också stor betydelse ur ett regionalt perspektiv mellan Öresundsregionen och
nordöstra Skåne och Blekinge samt kopplingen till hamnarna i Karlshamn och
Karlskrona. Dessutom har E22 även en lokal betydelse för såväl arbetspendling som för
möjligheten att nå olika typer av samhällsservice.
Inom utredningsområdet finns sju vägar och gator av särskild betydelse för denna
vägplan vilka finns redovisade i
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Tabell 1. E22 passerar genom Lund i nord-sydlig riktning. Sölvegatan sträcker sig från
Lunds centrum österut genom Lunds tekniska högskola (LTH), söder om Ideon- och
Pålsjöområdet och vidare under E22. Sölvegatan ansluter till Solbjersvägen strax öster
om vattentornet. Tunavägen börjar i Lund centrum i väst, passerar söder om Lunds
tekniska högskola, söder om Ideon- och Pålsjöområdet och vidare under E22. Under
motorvägen byter gatan namn till Spelmansvägen. Vidare sträcker sig gatan österut mot
Östra Torn. Scheelevägen sträcker sig mellan Tunavägen i söder, genom Ideon- och
Pålsjöområdet, vidare norrut till Norra Ringen (väg E6.2). Sångarevägen ligger parallellt
med östra sida av E22 mellan Sölvegatan i norr och Spelmansvägen i söder. Härtill
kommer även anslutande mindre gator och gång- och cykelvägar.
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Tabell 1 Geometri och utformning
Vägnamn

Vägtyp

Bredd

Referenshastighet

Mötesseparering

E22

Motorväg

22 m

110 km/tim

Ja, betongbarriär

Sölvegatan

Gata

7–8 m

40 km/tim

Nej

Gata

8m

40 km/tim

Nej

Scheelevägen

Gata

9,5 m

40 km/tim

Delvis, upphöjd refug

Sångarevägen

Gata

6,5 m

40 km/tim

Nej

Norra Ringen

Fyrfältsväg

23 m

70 km/tim

15 m

60 km/tim

Tunavägen/
Spelmansvägen

Solbjersvägen

Fyrfältig
gata

Ja, mittremsa med
balkräcken
Ja, upphöjd mittrefug

E22
Aktuellt vägavsnitt passerar genom Lund och är cirka 2,3 km långt och sträcker sig från
trafikplats Gastelyckan i söder till trafikplats Lund Norra i norr. Vägen har
motorvägsstandard. Vägens båda färdriktningar har två körfält vardera, breda vägrenar
och är separerade med en mittremsa utrustad med betongbarriär, se Figur 6. Vägen är
på sträckan rak och lutar från Gastelyckan upp mot Lund Norra med 3,6 - 3,8 procent.
Strax söder om trafikplats Lund Norra planar vägen ut och lutar cirka 1,5 procent norrut.
Lutningen medför att tung trafik tappar hastigheten i uppförsbacken med köbildning
som följd. Detta påverkar i sin tur framkomligheten för övrig trafik.
E22 är rekommenderad primär väg för transporter med farligt gods samt del av det
funktionellt prioriterade vägnätet.

Figur 6 E22 norrut mot trafikplats Lund Norra. Bild tagen från Hardebergabron.
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Sölvegatan
Aktuell sträcka mellan Scheelevägen i väst och Sångarevägen i öst är cirka 460 meter
lång. Gatan är utformad för ett körfält i vardera riktningen och passerar under E22 i en
vägport, se Figur 7. Målad mittlinje och vägrenar saknas och gatan avgränsas i sidled av
kantstenar. Sölvegatan är en kommunal gata. Gatan är rak och lutar som mest knappt 6
procent på västra sidan ner mot passagen under E22. Öster om E22 lutar gatan cirka 0,5
- 1 procent från passagen och österut.
Begränsad fri höjd i passagen under E22 är 3,9 meter.

Figur 7 Västerut mot Sölvegatans passage under E22.

Gång- och cykelbanor löper utmed med Sölvegatans båda sidor på hela sträckan och
dessa är separerade från gatan med skiljeremsor. Gång- och cykelbananorna ligger cirka
0,5 meter högre än vägbanan som mest och höjdskillnaden tas upp i skiljeremsorna som
är uppbyggda med stödmurar. Höjdskillnaden medför flackare längslutningar på gångoch cykelbanorna än gatan i anslutning till passagen. Sölvegatan utgör en viktig länk
mellan Lunds centrum, Lunds tekniska högskola och Ideon- och Pålsjöområdet och
stadens nordöstra delar som Östra Torn och det snabbt växande området Lund
NE/Brunnshög.
Sölvegatan är på aktuell sträcka rekommenderad primär väg för transporter med farligt
gods.
Lunds kommun bygger om Sölvegatan under år 2017–2018 i samband med anläggandet
av spårvägen. Bron som leder Sölvegatan under E22 rivs och ersätts av en ny bro med
större fri bredd och fri höjd.
Tunavägen/Spelmansvägen
Aktuell sträcka mellan Scheelevägen i väst och Sångarevägen i öst är cirka 240 meter
lång. Gatan är utformad med ett körfält i vardera riktningen, se Figur 8. Målad mittlinje
och vägrenar saknas och gatan avgränsas i sidled av kantstenar. Tunavägen är en
kommunal gata. På östra sidan E22 byter gatan namn till Spelmansvägen. Gatan är rak
och relativt plan med en längslutning på 0,5 - 1 procent på aktuell sträcka.
Begränsad fri höjd i passagen under E22 är 3,9 meter.
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Figur 8 Tunavägen österut mot passagen under E22.

Parallella gång- och cykelbanor finns på Tunavägens båda sidor, separerade från gatan
av skiljeremsor med varierande bredd.
Gatan utgör en viktig länk mellan Lunds centrum, Lunds tekniska högskola och
ekonomicentrum samt stadens östra delar som stadsdelarna Östra Torn och Mårtens
Fälad. Passagen under E22 är dessutom en viktig skolväg för skolbarn boende på östra
sidan av E22 och som går på Tunaskolan som ligger väster om E22.
På Tunavägen råder förbud mot transporter med farligt gods.
Scheelevägen
Aktuell sträcka mellan Tunavägen i söder och Sölvegatan i norr är cirka 740 meter lång.
Gatan är utformad med ett körfält i vardera riktningen och på delar av sträckan är
färdriktningarna separerade med cirka 1,25 meter breda upphöjda mittrefuger. Målad
mittlinje och vägrenar saknas och gatan avgränsas i sidled av kantstenar. Scheelevägen
är en kommunal gata och utgör huvudstråket i nord-sydlig riktning genom Ideon- och
Pålsjöområdet. På södra delen av sträckan finns en skarp S-kurva med horisontalradier
på 40 respektive 60 meter. I övrigt är gatan i stort sett rak. Gatan lutar cirka 1,1 procent
nerifrån Tunavägen upp till Ole Römers väg och vidare upp mot Sölvegatan med cirka
3,7 procent.
På aktuell sträcka finns en parallell gång- och cykelväg på gatans västra sida. Gatan och
gång- och cykelvägen är separerade med en skiljeremsa med varierande bredd.
Scheelevägen passerar rakt genom Ideon- och Pålsjöområdet och utgör en viktig länk för
trafik till och från verksamheterna inom hela området.
Scheelevägen är rekommenderad primär väg för transporter med farligt gods.
Sångarevägen
Aktuell sträcka mellan Spelmansvägen i söder och Sölvegatan i norr är cirka 650 meter
lång. Gatan är utformad med ett körfält i vardera riktningen. Målad mittlinje och
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vägrenar saknas och gatan avgränsas i sidled av kantstenar. Sångarevägen är en
kommunal gata.
Gatan lutar cirka 1,6 procent nerifrån Spelmansvägen upp till Spexarevägen och vidare
upp mot Sölvegatan med knappt 1 procent.
Parallella gång- och cykelbanor finns Sångarevägens båda sidor, separerade från gatan
med skiljeremsor.
Sångarevägen fungerar huvudsakligen som in-/utfartsgata till bostadsområdena i
Kvarteret Spexaren och Kvarteret Uarda samt till den äldre gårdsbebyggelsen utmed
Östratornsvägen.
På Sångarevägen råder förbud mot transporter med farligt gods.
Norra Ringen
Aktuellt avsnitt är cirka 560 meter långt och sträcker sig från Scheelevägen i väst till E22
och Trafikplats Lund Norra i öst. Vägen är fyrfältig med två körfält i vardera
färdriktningen. Den södra vägrenen har tagits i anspråk för ett tredje körfält
(additionskörfält) medan den norra vägrenen består. Vägens båda färdriktningar är
separerade med en bred gräsbeklädd mittremsa som är utrustad med sidoräcken mot
vägbanorna. Vägen lutar cirka 2,4 procent nerifrån Scheelevägen upp till E22.
Norra Ringen är rekommenderad primär väg för transporter med farligt gods.
Solbjersvägen
Aktuell sträcka mellan E22 i väst och Sölvegatan i öst är cirka 230 m lång. Solbjersvägen
är en kommunal gata utformad med två körfält i vardera färdriktningen. Gatans båda
färdriktningar är separerade med en bred upphöjd gräsbeklädd mittrefug. Gatan lutar
knappt 1 procent nerifrån E22 upp till Sölvegatan.
På Solbjersvägen råder förbud mot transporter med farligt gods.

3.2.
3.2.1.

Trafik och användargrupper
Fordonstrafik

Nuvarande kapacitet
Huvudvägarna i utredningsområdet har en hög trafikbelastning, och detta gäller främst
E22 och Västra Ringen (väg 103)/Norra Ringen (väg E6.2) med tillhörande korsningar,
samt i viss mån Scheelevägen och Solbjersvägen. Då trafiken i området till stor del är
arbetsresor har den markanta toppar förmiddag och eftermiddag samt en ojämn
riktningsfördelning. Vägarna har stora trafikflöden in till området under morgonrusning
och stora trafikflöden ut från området under eftermiddagsrusning. Detta bidrar till att
vägnätet är hårt belastat under dessa tider. Korsningarna i området har
kapacitetsproblem då fler fordon ankommer än avvecklas, vilket resulterar i köer. Flera
åtgärder är redan vidtagna för att förbättra kapaciteten i korsningarna i området.
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Dagens E22 drabbas ofta av köbildning under rusningstrafik på sträckan mellan
trafikplatserna Gastelyckan och Lund Norra. Köbildning uppstår i norrgående körfält.
Under rusningstid är det mycket trafik som färdas på E22 som ska köra av i trafikplats
Lund Norra, och trafikplatsen är periodvis mycket nära eller över kapacitetsgränsen. År
2008 uppmättes 1900 fordon i maxtimmen på södra avfartsrampen i trafikplats Lund
Norra. Vid mätningar utförda 2015 uppmättes 2100 fordon i maxtimmen i rampen.
Kapacitetsbristen kan resultera i kö som når ut på motorvägen, vilket innebär stora
trafiksäkerhetsrisker. Problemen kommer att tillta i takt med utbyggnaden av
Brunnshögsområdet och förtätningen av Ideon/Pålsjö.
Kapacitetsbrist med köbildning innebär trafiksäkerhetsrisker och låg framkomlighet
även för genomgående trafik för E22, vilket inte är acceptabelt sett till vägens funktion
som en del av stamnätet med viktiga regionala och nationella funktioner.
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Trafikflöden och prognoser
Trafikflöden på vägar och gator i området är hämtad från mätningar år 2014–2015, se
Tabell 2. För det fortsatta arbetet har bedömningen gjorts att dessa trafikflöden är
rimliga att utgå ifrån.
Tabell 2 Trafikflöden från 2014–2015 (Trafikverket för statliga vägar, Lunds kommun för
kommunala gator).

Gata/väg

Delen

Mätår

Totalt
fordon/dygn

Scheelevägen

Norr
Tunavägen
Söder
Getingevägen
Väster
Sölvegatan
Öster
Sölvegatan
Väster
Thulehemsväg
en
Norr
Tunavägen
Söder
Solbjersvägen
Öster
Scheelevägen
Väster
Scheelevägen
Väster E22

2015

Norr tpl Lund
Norra
Söder tpl Lund
Norra
Väst tpl Lund
Norra

Solbjersvägen

Spelmansvägen
Sångarevägen
Sölvegatan

Tunavägen
E22
E22
E6.2

2 900

Tunga
fordon/
dygn
-

Tunga
fordon
%
-

2015

9 000

-

-

2015

14 200

-

-

2015

7 100

-

-

2014

5 400

-

-

2014

1 700

-

-

2015

5 700

-

-

2015

3 300

-

-

2015

1 500

-

-

2015

7 900

-

-

2015

29 410

3 030

10

2015

38 550

-

-

2015

25 520

1 600

6
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Trafiken på E22 har ett mönster med tydliga toppar (högtrafik) förmiddag respektive
eftermiddag. Den höga trafiken sprider sig över tre timmar förmiddag (klockan 06.00 –
09.00) respektive eftermiddag (klockan 15.00 – 18.00) med mindre trafik mellan
topparna, se Figur 9.
Trafikens fördelning över dygnet, E22
12%

Andel av dygnstrafiken

10%
8%
6%
4%
2%
0%

Figur 9 Trafikens fördelning över dygnet på E22 med andel trafik respektive timme av dygnets
totala trafik, från Trafikverkets mätningar augusti 2011.

En objektspecifik trafikprognos har tagits fram för E22 och trafikplatserna Gastelyckan
och Lund Norra med prognosår 2040. Trafikverket har regeringens uppdrag att ta fram
och tillhandahålla trafikprognoser för alla trafikslag inom såväl persontrafik som
godstransporter. Syftet med dessa s.k. basprognoser är bland annat att utgöra underlag
för samhällsekonomiska analyser av åtgärder som påverkar transportsystemet. De utgör
även grunden för de Nationella och Regionala transportplanerna. På regional och lokal
nivå används trafikprognoser för bland annat kapacitetsanalyser och dimensionering av
infrastrukturprojekt. Den objektspecifika prognosen bygger på tre olika delar:
•

•

•

Prognos för exploateringen i Brunnshög samt Ideon. Planerna för
exploatering av områdena Brunnshög och Ideon är omfattande och
kommer påverka trafiken i utredningsområdet väsentligt. Därför
behandlas den exploateringsalstrande trafikökningen separat som en del
av trafikprognosen.
Prognos för allmän trafiktillväxt på statliga vägar. För de statliga vägarna
antas den årliga förändringen mellan år 2015–2040 till 1,4 % enligt
Trafikverkets basprognos, vilket ger en förändring på 42 % totalt från
2015–2040. Enbart den del av trafiken på E22 som är genomgående
trafik har räknats upp. För trafiken på statliga vägar som har start eller
målpunkt i det analyserade området omfattas förändringen i den
exploateringsstyrda delen av prognosen.
Prognos för allmän trafiktillväxt på kommunala gator. Allmän
trafikökning på kommunala gator har bedömts vara försumbar (för den
del som inte är exploateringsstyrd). Detta antagande stödjs av en lång
trend för Lunds kommun där trafikmängderna generellt inte ökat Dessa
förutsättningar stämmer överens med Lunds kommuns mål om att
biltrafiken inte ska öka på de kommunala gatorna.
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Den planerade bebyggelseutvecklingen vad gäller arbetsplatser och bostäder i området
är exceptionellt stor, vilket kommer påverka trafiken i området högst väsentligt.
Samtidigt arbetar Lunds kommun aktivt och målmedvetet för överflyttning av trafik från
bil till andra trafikslag. I området finns det mycket goda kollektivtrafikförbindelser och
tydliga planer på att utveckla och förbättra kollektivtrafiken, och i detta är kommande
spårväg som kopplar Brunnshög och Ideon till centrala Lund en viktig del.
Utvecklingen av Brunnshög och Ideon baseras på Lunds kommuns bedömningar av hur
långt exploateringen har kommit år 2040 samt vilken blandning av verksamhet och
boende som det kommer att vara. För bilanvändandet i de nya områdena har Lunds
kommuns mål om maximalt en tredjedel bilresor använts. Underlagen för beräkningen
av trafikalstring år 2040 i utbyggnadsområdena Brunnshög och Ideon visas i Tabell 3.
Tabell 3. Antaganden som legat till grund för trafikalstringen av exploateringsområden.

Område

Bostäder

Verksamheter

Kommentar

Brunnshög

669 000
kvm

446 000
kvm

Fördelning 60 % bostäder och 40 %
verksamheter har antagits av det
som antas vara utbyggt till 2040.

Ideon

78 000
kvm

402 000
kvm

Av tillhandahållen BTA antas 75 %
vara utbyggt till 2040, vilket
resulterade i talen till vänster.

Förutom de tillkommande resorna som genereras av utbyggnaderna i området kommer
även den generella trafiktillväxten, till följd av ökad befolkning och förbättrad ekonomi,
att påverka området. För att särskilja den generella trafiktillväxten från det som
genereras av exploateringarna i området har endast genomfartstrafiken räknats upp. För
statliga vägar (E22 och E6/Norra ringen) har trafiken räknats upp med 1,4 % per år
enligt Trafikverkets basprognos.
Den allmänna trafikökningen på kommunala gator har bedömts vara försumbar (för den
del som inte är exploateringsstyrd). Detta antagande stödjs av en lång trend för Lunds
kommun där trafikmängderna generellt inte ökat. Dessa förutsättningar stämmer också
överens med Lunds kommuns mål om att biltrafiken inte ska öka på de kommunala
gatorna. Detta gör att trafikflödet som gjordes under år 2010–2011 och har använts i
tidigare prognosarbete, har använts i den objektspecifika trafikprognosen.
Tabell 4. Trafikprognos E22 år 2040 enligt Trafikverkets objektsspecifika trafikprognos.

År

E22 totalt (fordon/dygn)

2015

38 600

2040

65 800
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3.2.2.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken inom utredningsområdet utgörs av både regional busstrafik och
stadsbusstrafik där Skånetrafiken är trafikhuvudman. De regionala bussarna använder
E22 för att nå målpunkter via trafikplats Lund Norra eller trafikplats Gastelyckan.
E22 är en viktig förbindelse för det kollektiva bussresandet där sträckan mellan Lund
och Malmö har ett högt reseunderlag. Busslinjerna som trafikerar E22 binder samman
flera viktiga målpunkter för regionen - bland annat Lunds tekniska högskola, Lund
universitet och Lunds universitetssjukhus. Busslinjerna mellan Malmö – Lund samsas
med övrig trafik på E22. Som situationen är idag är framkomligheten dålig för busslinje
169 och SkåneExpressen 1 under rusningstrafik. Busstrafikens hastighet sjunker då med
förseningar som följd. Busstrafiken har inga separata busskörfält varför de hamnar i
samma köer som övrig fordonstrafik. Inom utredningsområdet går Stadsbusslinjerna 1,
6 och 20 huvudsakligen på det kommunala vägnätet. Det pågår ett arbete med
linjenätsöversyn av såväl stadsbuss- som regionalbusstrafik.

Figur 10 Regionala busslinjer och stadsbusslinjer som passerar genom utredningsområdet från
den 11 december 2016.
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I Tabell 5 presenteras busslinjer och turtäthet inom utredningsområdet.
Tabell 5 Busslinjer som passerar genom utredningsområdet.
Hållplats

Linje

Turtäthet,

Rutt

antal/tim
(Högtrafik/
Lågtrafik)
Lund Norra Tpl

SkåneExpressen

(4/1)

1
Lund Ideon

Kristianstad – Lund Malmö

169

(6/4)

Lund C - Malmö Södervärn

167

(4/0)

Staffanstorp – Lund –

Gateway
Scheeleparken

Ideon Gateway

Ole Römers väg
170

(3/2)

Lund N Fäladen–Lund
LTH–Malmö Jägersro–
Hyllie

171

(6/4)

Lund N Fäladen–Lund
LTH–Malmö

Warholms väg

20

(4/4)

Lund C - ESS

1

(4/3)

Klostergården–
Botulfsplatsen–Östra Torn

Sparta
6

(6/4)

S:t Lars - Botulfsplatsen Östra Linero

159

(1/0)

Lund C – Dalby via
Skrylleskogen

Standarden för hållplatserna är överlag god i Lund. Det saknas dock cykelställ vid flera
av busshållplatserna i eller i nära anslutning till utredningsområdet. Detta är negativt ur
tillgänglighetssynpunkt då det inte ges optimal möjlighet att byta färdmedel mellan buss
och cykel vid hållplatserna. Flertalet hållplatser saknar bussplattform vilket är dåligt ur
tillgänglighetsperspektiv. Om plattform saknas har bussen inte möjlighet att sänkas till
en jämn nivå med kantstenen. En jämn nivå mellan bussgolv och plattform möjliggör en
lättare påstigning för äldre och för personer med exempelvis rullstol eller dålig balans.
Flera av hållplatserna har taktila plattor lagda mellan väderskydd och påstigningszon,
vilket är positivt ur tillgänglighetssynpunkt då synskadade har möjlighet att finna vägen
fram till påstigningszonen med hjälp av teknikkäpp.
Möjligheten att ta sig till busshållplatserna i utredningsområdet begränsas på grund av
den barriär som E22 utgör. För oskyddade trafikanter som vill till andra sidan av E22
finns det planskilda passager inom utredningsområdet vid Sölvegatan, Tunavägen,
Hardebergaspåret och Dalbyvägen.
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3.2.3.

Oskyddade trafikanter

I Lund finns det ett väl utvecklat gång- och cykelvägnät i tätorten och mellan
kommunens tätorter, intilliggande kommuners tätorter och rekreationsområden.
Genom Lunds tätort finns fem huvudcykelstråk varav tre går genom utredningsområdet,
se Figur 11.

Figur 11 Befintliga och planerade gång- och cykelvägar, cykelleder och planskilda passager för
oskyddade trafikanter i Lund.

Inom utredningsområdet på E22 östra sida löper gång- och cykelvägar parallellt med
motorvägen. På västra sidan finns inget sammanhängande gång- och cykelstråk intill
E22 på grund av inhägnade verksamhetsområden i Ideon- och Pålsjöområdet.
Fordonstrafikens höga hastighet i kombination med vägens fysiskt breda anläggning gör
att E22 utgör en barriär som endast kan och ska passeras vid anordnade planskilda
förbindelser. Det är dessutom förbjudet att röra sig som oskyddad trafikant längs med
eller passera över motorvägar. De planskilda korsningarna inom utredningsområdet
finns vid Sölvegatan, Tunavägen, Hardebergaspåret och Dalbyvägen (väg 102). Vid
Sölvegatan och Tunavägen utgörs planskildheten av vägportar under E22, se Figur 7 och
Figur 8. Tunavägens gång- och cykelväg utgör en del av ett huvudcykelstråk i Lund som
går i västöstlig riktning genom staden.

27

Gång- och cykelvägen längs med Tunavägen är ett viktigt stråk för många skolelever som
går på skolorna i området. Tunaskolan ligger strax väster om utredningsområdet. På
skolan går det cirka 850 elever, från förskoleklass till årskurs 9. På östra sidan av E22
finns Östratornskolan och Flygelskolan med elever från årskurs 4 till årskurs 9
respektive från förskola till årskurs 5. Skolorna har cirka 470 elever respektive 155
elever. Även Mårtenskolan finns på östra sidan om utredningsområdet med förskola till
årskurs 6 med totalt 250 elever, samt Munspelets skola med 200 elever från förskola till
årskurs 3. Gymnasieskolan Vipan ligger också på östra sidan av utredningsområdet. Där
går cirka 1 300 elever. Många av dessa elever använder också gång- och cykelvägnätet
inom utrednings- och influensområdet för att ta sig till och från skolan.

Figur 12 Passage under E22 där gång- och
cykelvägar finns på båda sidor av Sölvegatan
och separeras med nivåskillnad och räcke.

Figur 13 Passage under E22 vid Tunavägen.
Gång- och cykelbanan separeras från
körbanan med räcke och pelare genom
tunnel.

Hardebergaspåret korsar E22 med en gång- och cykelbro. Stråket är ett av de viktigaste
rekreationsstråken för boende på Östra Torn då det förbinder stadsdelen med centrum
och mer centralt belägna parker samt att stråket är länken ut mot odlingslandskapet.
Hardebergaspåret utgör också ett viktigt cykelpendlingsstråk mellan Södra Sandby och
Lund.
Ytterligare söderut finns en planskild gång- och cykelbana parallell med Dalbyvägen
(väg 102) som går över E22. Gång- och cykelbanan utgör ett av huvudcykelstråken.
3.2.4.

Trafiksäkerhet

Ett utdrag har gjorts från Transportstyrelsens databas för trafikolyckor i Sverige.
Avgränsningsområdet för olyckor har bestämts till utredningsområdet.
I Tabell 6 och i Figur 14 redovisas en sammanställning över olyckor som har registrerats
inom avgränsningsområdet för olyckor under femårsperioden 2010-01-01 till 2014-1231. Olyckorna är uppdelade på de fyra svårighetsgraderna dödsolycka, allvarlig olycka,
måttlig olycka och lindrig olycka. Till dessa olyckstyper kommer också egendomsskada
då endast materiella skador och inga personskador har uppstått.
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Tabell 6 Antal olyckor uppdelat på svårhetsgrad och år (Transportstyrelsen, Strada).
Svårhetsgrad

Antal olyckor

Uppdelat per år
2010

2011

2012

2013

2014

Dödsolyckor

0

0

0

0

0

0

Allvarliga olyckor

1

0

0

0

1

0

Måttliga olyckor

19

3

6

4

3

3

Lindriga olyckor

81

17

17

14

16

17

Totalt:

101

20

23

18

20

20

Figur 14 Olyckor som inträffat inom olycksområdet 2010–2015 (Transportstyrelsen 2015).

Under femårsperioden 2010-2015 rapporterades 101 olyckor med personskador, det vill
säga i genomsnitt 1,7 olyckor per månad. Som framgår av Figur 14 är det en
koncentration av trafikolyckor kring trafikplats Lund Norra och trafikplats Gastelyckan.
En koncentration av trafikolyckor kan även ses vid cirkulationsplatser och andra
korsningspunkter. Av trafikolyckorna är 81 lindriga, 19 måttliga och en allvarlig. Ingen
dödsolycka finns registrerad. Den allvarliga olyckan inträffade vid trafikplats
Gastelyckan på E22 som en upphinnandeolycka i samband med kö.
Nästan hälften av trafikolyckorna är av typen upphinnande, vilket är ett tecken på tät
trafik där köer ofta leder till tvära inbromsningar. Den näst största olyckstypen är
singelolyckor som utgör cirka 38 procent av trafikolyckorna. Andelen trafikolyckor där

29

oskyddade trafikanter är inblandade är drygt 35 procent, motorfordon är inblandade i
nästan en tredjedel av dessa olyckor.

3.3.
3.3.1.

Lokalsamhälle och regional utveckling
Befolkning och bebyggelse

Lunds stad genomkorsas av viktiga nationella och regionala kommunikationsleder, både
vägar och järnvägar. Bebyggelsen i staden är uppdelad i stadsdelar åtskilda av
kommunikationslederna, se Figur 15.

Figur 15 Schematisk illustration över de större vägarna och järnvägen i Lund som skapar barriärer
i staden.

Östra Torn och Mårtens Fälad ligger på den östra sidan av utredningsområdet och
stadsdelarna omringas av E22, Dalbyvägen (väg 102), Solbjersvägen, Utmarksvägen och
Sandbyvägen. Stora delar av Östra Torn och Mårtens Fälad byggdes ut under 1960-talet
och 1970-talet med både radhus, villor och flerfamiljshus. Därefter har nya årsringar
tillkommit under 1980- och 1990-talet. Brunnshög består till större delen av
verksamheter som har växt fram under 2000-talet.
På västra sidan av utredningsområdet ligger stadsdelen Tuna. Norr om Tuna finns
främst verksamhetsområden där ibland Ideon- och Pålsjöområdet. Ytterligare väster om
Ideon- och Pålsjöområdet finns Lunds tekniska högskola (LTH). Området är stort och
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relativt glest bebyggt och är en viktig målpunkt för både för studenter och anställda. På
LTH finns cirka 9 600 studenter och cirka 1 500 är anställda.
3.3.2.

Kommunala planer

Översiktsplan 2010
Lunds kommun påbörjade 2015 arbetet med att ta fram en ny översiktsplan som väntas
antas hösten 2018. Gällande kommunomfattande översiktsplan antogs av
kommunfullmäktige i oktober 2010 och är ett strategiskt dokument som visar på
kommunens viljeinriktning för bland annat den framtida bebyggelseutvecklingen och
infrastruktursatsningar.

Figur 16. Utdrag ur ÖP 2010 som redovisar en utbyggnad i nordöstra Lund med särskilda
anläggningar längs E22 och blandad bebyggelse öster därom.

Nedan redogörs för kommunens planer enligt översiktsplanen avseende bebyggelse,
cykel-, buss-, spårvägs-, och fordonstrafik.
Bebyggelse
En fjärdedel av kommunens framtida bostadsbyggande avses ske i form av förtätning
och omvandling för att uppnå korta avstånd och för att spara på värdefull åkermark.
Förtätning och omvandling sker därför primärt i stadens centrum och vid
kollektivtrafikens bytespunkter med utgångsläge från befintlig bebyggelse och
infrastruktur. De lägen som har identifierats och som berör utredningsområdet är
Ideon/Pålsjö och Lund NE/Brunnshög.
Cykeltrafik
I översiktsplanen redovisas länkar i gång- och cykelvägsnätet som behöver utvecklas.
Inom utredningsområdet redovisas två nya gång- och cykelbanor, en parallellt och
väster om E22 mellan Tunavägen och Sölvegatan och en mellan Sölvegatan och Norra
Ringen (väg E6.2) i öst-västlig riktning.
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Busstrafik
Bussresandet mellan Malmö och Lund förväntas fortsätta utvecklas starkt vilket gör att
turtätheten kommer att behöva öka kraftigt, särskilt för de regionbussar som stannar på
hållplatserna inom utredningsområdet.
Framkomlighet för såväl regionbuss som stadsbuss ska ökas genom signalprioritering,
särskilda busskörfält och förändrade linjesträckningar med färre tvära svängar. Utöver
regionbusstråken mot Malmö finns särskilt stor potential för förbättringar på
Lundalänken.
Motorfordonstrafik
I nordöstra delarna av Lund förväntas bilresandet att öka i takt med att verksamheter
och bostäder byggs i området Lund NE/Brunnshög. För att begränsa fordonstrafiken i
detta område har Lunds kommun i sin trafikstrategi för Lund NE/Brunnshög antagit
planeringsmålet om max en tredjedel bilresor till och från området. Idag är andelen
bilresor cirka 60 procent till och från detta område.
Även utbyggnadsplanerna för Ideon- och Pålsjöområdet förväntas generera mer
fordonstrafik. Kommunen och Trafikverket har därför bedömt det angeläget att utreda
behovet och förutsättningarna för en ny trafikplats på E22 för att avlasta trafikplats
Lund Norra.
På längre sikt kan en avlastande nordlig förbindelse mellan E22 vid ESS och väg 108
norr om Vallkärra station bli nödvändig. Planen på den nya vägen finns redovisad i
Lunds kommuns översiktsplan 2010.
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Spårväg
Lunds kommun bygger ut en spårväg från Lund C till ESS. Spårvägen byggstartades år
2017 och trafikstart är planerad till år 2020, se Figur 17.

Figur 17. Sträckning för spårvägslinje Lund C – ESS. Källa: Lunds kommun

Spårvägens sträckning längs Sölvegatan korsar E22 planskilt mellan hållplatserna
IDEON och Höjdpunkten i en ny bredare vägport som medger breddning av både E22
och Sölvegatan. Även Sölvegatans lutning på ömse sidor om E22 anpassas för spårtrafik.
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Fördjupad översiktsplan Lund NE/Brunnshög
Kartan nedan samt följande information är hämtad från den fördjupade översiktsplanen
över området Lund NE/Brunnshög, som antogs 2013-12-19.

Figur 18. Utdrag ur fördjupad översiktsplan för Lund NE/Brunnshög. Planen antogs 2013-12-19.

Lunds kommun har stora planer för nordöstra Lund och Brunnshög där kommunen
planerar för en ny stadsdel runt de två forskningsanläggningarna MAX-lab IV och ESS.
I framtiden räknar kommunen med att cirka 50 000 bor och arbetar i området. Området
Lund NE/Brunnshög består av delområdena Solbjer, Brunnshög, Höjdpunkten,
Bygatorna, Parkstaden, MAX-lab IV, Science Village och ESS.
Brunnshög
Bebyggelsen i Brunnshög planeras som blandstad med bostäder, service och
arbetsplatser.
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Science Village
Science Village är det området som ligger mellan forskningsanläggningarna MAX IV och
ESS.
MAX IV
Byggnationen av forskningsanläggningen MAX IV pågår, och fullt utbyggt kommer
forskningsanläggningen cirka 200 arbetsplatser.

Figur 19 Schematisk illustration över området Lund NE/Brunnshög där vartdera delområdet
redovisas med egen färg. Rött område illustrerar utredningsområdet för vägplanen.

ESS
ESS är en europeisk forskningsanläggning som ska byggas i Lund. Minst 17 länder
kommer att samarbeta för att konstruera, finansiera, bygga och driva anläggningen.
Höjdpunkten
Området Höjdpunkten kommer att bestå av en tät och stadsmässig kvartersstruktur med
i huvudsak kontor.
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Parkstaden
I Parkstaden planeras det för mindre bostadsbebyggelse mot det öppna landskapet och
större verksamhetsbebyggelse mot områdets huvudgata.
Utbyggnads- och boendestrategi 2025, antagen 2016-09-29
I utbyggnads- och boendestrategin för Lund har det strategiska förhållningssätt som ska
gälla för den framtida utbyggnaden av Lunds stad och tätorterna formulerats. Syftet med
strategin är att bidra till att effektivisera och samla kommunens resurs till prioriterade
utbyggnadsområden. Totalt har nio stycken utbyggnadsområden pekats ut.
Denna vägplan berör två prioriterade utbyggnadsområden; Brunnshög och
Kunskapsstråket.
Gällande detaljplaner
Vägplanen berör följande gällande detaljplaner:
•
•
•
•
•
•
•
•

Stadsplan för STG 1748 m.fl. i Lund, Vipeholms sjukhus, Lunds kommun
Ändring av stadsplanen för STG 1878 m.fl. (Östra Torn 26:9) i Lund,
Lunds kommun
Detaljplan för Östra Torn 26:9 m m i Lund, Lunds kommun
Detaljplan för fastigheten Reuterdahl 6 m m i Lund, Lunds kommun
Ändring av stadsplanen för del av kv. Reuterdahl samt stadsägorna 1647
c, 1650 m fl i Lund, Lunds kommun
Detaljplan för del av Helgonagården 8:1 i Lund, Lunds kommun
Ändring av stadsplanen för del av kvarteren Spexaren och Uarda m m
inom Östra Torn i Lund, Lunds kommun
Ändring och utvidgning av stadsplanen för Helgonagården 7:27 m fl i
Lund, Lunds kommun

Den mark som tas i anspråk enligt vägplanen regleras i detaljplanerna huvudsakligen
som allmän platsmark för grönområde. Öster om motorvägen på sträckan i höjd med
Basgränden till Spelmansvägen är marken är planlagd som kvartersmark för forskningsoch utvecklingsändamål samt kontor av icke störande art. Mellan E22 och Sångarevägen
berörs del av område planlagt för koloniändamål, vilket idag används som grönområde.
Genomförandetiden har gått ut för samtliga detaljplaner.
För den mark som tas i anspråk enligt vägplanen kommer ovanstående berörda
detaljplaner att ersättas av en ny detaljplan som berör hela det nya vägområdet.
Pågående detaljplanearbete
Lunds kommun arbetar parallellt med vägplaneprocessen med att upprätta en ny
detaljplan för ombyggnaden av E22. Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 m. fl.
(Trafikplats Ideon) prövas enligt plan- och bygglagen och har varit ute på samråd i
januari 2018.
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Övriga planer
Det finns två ramprogram som berör utredningsområdet, se Figur 20.

Figur 20 Illustration som visar områdena som ramprogrammen Science Village och
Ideon- och Pålsjöområdet (”Medical Village”) avser.
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Ramprogram Ideon / Pålsjöområdet

Figur 21 Ett ramprogram för Medicon Village och
Företagsstråket Sölvegatan (2014-11-07).

Syftet med ramprogrammet för
Medicon Village och företagsstråket
Sölvegatan är att konkretisera
visionen om Kunskapsstråket genom
att stärka företagsstråket längs
Sölvegatan och utveckla
forskningsområdet Medicon Village i
östra Lund. Avsikten är att
möjliggöra förtätning vid viktiga
stråk samt ange en bärkraftig
trafikstruktur där utbyggnaden av
spårvägen och trafikplats Lund
Norra är viktiga faktorer.
Ramprogrammet ska klarlägga
områdets förutsättningar och
redogöra för kommunens mål för en
långsiktig och hållbar
stadsutveckling. Områdets
utveckling ska stärka visionen om
hela Kunskapsstråket.
Ramprogrammet har statusen av ett
övergripande planprogram för
området och är tänkt att lägga
grunden för kommande detaljplaner
inom området.

Idag präglas Ideon- och Pålsjöområdet av stora kvarter, utbredda parkeringsytor och
stora byggnadsvolymer med relativt få entréer. I området finns drygt 300 företag av
olika storlek och cirka 5700 personer är verksamma inom området. Flera viktiga
målpunkter finns i området som Sparta, Lunds tekniska högskola, Ekonomicentrum,
busshållplatser och livsmedelshandel.
Gatustrukturen för det nya Ideon- och Pålsjöområdet bygger på den nuvarande
strukturen men kompletteras så att ett mer finmaskigt och sammanhängande gatunät
skapas. I programmet föreslås nya platsbildningar och en mer offentligt tillgänglig miljö.
Området kommer att förtätas med nya byggnader så att mer variation uppstår i det
annars företagstäta området. Ideon- och Pålsjöområdet är idag inåtvänt med
servicefunktioner gömda i de stora byggnadskropparna. De verksamheter som redan
finns i området föreslås vändas ut mot de offentliga gaturummen och på så sätt göras
mer tillgängliga för besökare och arbetande. Det finns förslag på att flytta
markparkeringar till parkeringshus, för att skapa nya ytor för fotgängare samt frigöra
mark för nya exploateringar. Detta innebär att Ideon- och Pålsjöområdet blir attraktivt
för nyetableringar som kan konkurrera med andra verksamhetsområden.
Sölvegatan fungerar i detta framtida sammanhang som en stadsgata med skyltlägen för
företagen i området. Gatan ska få en tät stadsmässig karaktär som ansluter tydligt till
gaturummet och bidrar till stadsmässigheten. Sölvegatan ska utformas för de gående,
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cyklande och spårbunden trafik varför biltrafiken inte kommer att prioriteras på gatan i
dessa stråk. Desto längre söderut från Sölvegatan, desto glesare och mer
forskningsinriktad kommer karaktären att bli. Enligt kommunen är det mycket
angeläget att Sölvegatan kan förtätas i framtiden.
Ramprogram Science Village

Figur 22 Ramprogram Science Village Scandinavia
(2013-10-04)

Syftet med ramprogrammet är att
pröva förutsättningarna för att bygga
stadsdelen Science Village
Scandinavia på området mellan de
planerade forskningsanläggningarna
MAX IV och ESS i nordöstra Lund.
Science Village Scandinavia planeras
primärt bli en forskarpark för företag
och forskningsintuitioner som
kompletterar
forskningsanläggningarna, men även
innehålla stödfunktioner, service,
rekreation och en viss del bostäder. I
området planeras för verksamheter
som stödjer forskningen och
forskningsanläggningarna. Det
planeras bland annat för
forskningsinstitut, tillfälliga
forskarbostäder, universitetslokaler
för Lund universitet och kontor.
Förutsättningar för ett Science center
med 500 000 besökare per år
undersöks också.

Planerade gång- och cykelvägar
För schematisk illustration som visar Lunds kommuns planerade gång- och cykelvägar
enligt översiktsplan, detaljplaner och ramprogram se Figur 11.
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3.4.
3.4.1.

Miljö och hälsa
Buller

Buller är ett utbrett miljö- och folkhälsoproblem. Buller definieras som oönskat ljud och
upplevelsen av buller är i hög grad subjektivt. Buller kan påverka trivsel, ge upphov till
sömnstörningar och ohälsa. För trafikbuller anges bullervärden normalt i ekvivalent
ljudnivå, det vill säga medelljudnivån under en given tidsperiod. Ibland kompletteras
bullervärdena även med maximal ljudnivå som anger den högsta ljudtrycksnivån under
en viss tidsperiod.
Det höga trafikflödet på E22 genom Lund i kombination med höga hastigheter medför
att vägavsnittet ger upphov till höga trafikbullernivåer, se dygnsekvivalent ljudnivå i
figuren nedan. Figuren avser beräknade bullervärden med nuvarande utformning.
Schablonvärdet för fasadens bullerreducerande effekt ligger mellan 25–30 dBA
beroende av trafikens hastighet. Redan i dagsläget överskrids riktvärdet för god
bullermiljö (55 dBA) vid vissa bostäder längs E22 trots att vissa bullerskyddsåtgärder
vidtagits. Trafikbullret sprider sig till områden intill E22, speciellt där öppningar finns i
bullerskydds¬vallen för Sölvegatan och Spelmansvägen. Även bostäder vid
Spelmansvägen, Sölvegatan och söder om Tunavägen påverkas av den ekvivalenta
bullernivån. Den dygnsekvivalenta ljudnivån överskrider riktvärdet på 55 dBA öster om
E22 samt på den västra sidan söder om Tunavägen. Trafiken från E22 ger inga
överskridanden avseende maximal bullernivå vid bostäder..
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Figur 23 Nuläge 2017
(norra delen),
dygnsekvivalent ljudnivå.
Fasadpunkterna visar
beräknade ljudnivåer på
byggnadernas första
våning.
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Figur 24 Nuläge 2017
(södra delen),
dygnsekvivalent
ljudnivå.
Fasadpunkterna visar
beräknade ljudnivåer
på byggnadernas
första våning
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Bedömningsgrunder
Trafikverkets vägar och järnvägar indelas i två åtgärdskategorier: nybyggnad och
väsentlig ombyggnad samt befintlig infrastruktur. Denna indelning har sin grund i
infrastrukturproposition 1996/97:53 och har betydelse när det gäller ambitionsnivån för
övervägande och genomförande av buller- och vibrationsskyddsåtgärder. Nedan finns en
tabell över Trafikverkets riktvärden som används.
Tabell 7 Trafikverkets riktvärden för buller och vibrationer för väg och spårtrafik, (TDOK
2014:1021)

1 Riktvärden inomhus omfattar bostadsrum i permanentbostad och fritidsbostad
2 Dessa riktvärden för buller anges även i prop. 1996/97:53
3 Avser ljudnivå vid fasad från vägtrafik samt från spårtrafik i hastighet högre än 250 km/h
4 Avser ljudnivå vid fasad från spårtrafik vid hastighet lägre än 250 km/h
5 Om ljudnivån överskrids bör den inte överskridas med mer än 10 dBA fem gånger per timme dag- och kvällstid (06-22)
6 Avser ljudnivåer nattetid (22-06) och får överskridas med högst 5 dBA fem gånger per trafikårsmedelnatt
7 Avser vibrationsnivå nattetid (22-06) och får överskridas högst fem gånger per trafikårsmedelnatt. Vibrationsnivån får dock
inte överskrida 0,7 mm/s vägd RMS
8 Avser utrymme för sömn och vila, eller utrymme med krav på tystnad
9 Riktvärden inomhus omfattar undervisningsrum samt rum för sömn och vila
10 Får överskridas med högst 10 dBA fem gånger per timme dagtid (06-18)
11 Får överskridas med högst 5 dBA fem gånger per timme dagtid (06-18)
12 Riktvärden för dessa områdestyper beaktas endast vid nybyggnad av infrastruktur.
13 Avser gästrum för sömn och vila
14 Avser rum för enskilt arbete

Propositionen innehåller riktvärden som ska tillämpas för ny- och väsentlig ombyggnad
av infrastruktur. Aktuellt projekt klassas som väsentlig ombyggnad.
3.4.2.

Vibrationer

Enligt SGU:s jordartskarta utgörs marken inom utredningsområdet av morängrovlera
och moränfinlera. Avgörande för risken att störas av vibrationer är markens
beskaffenhet. Risken ökar också om vägbanan är ojämn och marken har lösa
förhållanden som lera/silt. Risken för störningar orsakade av vibrationer är störst när
både väg och byggnad är uppförd på löst lagrade och vattenmättade jordar då
vibrationerna kan spridas flera hundra meter.
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Dominerande jordart i och i anslutning till projektområdet är lermorän och finkorniga
jordarter. Styv lermorän dämpar bra. Blötare leror däremot transporterar vibrationer
bättre. Inga skador från vibrationer är kända i området.
På Medicon Village finns känslig utrustning som skulle kunna påverkas av vibrationer
och därför har en vibrationsmätning utförts. Resultatet tyder på att registrerade värden
högst troligt orsakas av personalaktiviteter. Mer information om vibrationsmätningen
ges i kapitel 5.3.2.
3.4.3.

Förorenad mark

Som bedömningsgrund för markföroreningar har Naturvårdsverkets generella
riktvärden för förorenad mark använts (Naturvårdsverket, 2009)
För att utreda om vägbyggnadsprojektet kommer att utföras i markområden där det
finns konstaterade historiska föroreningar eller verksamheter som kan misstänkas ha
förorenat marken så genomfördes en sökning i EBH-stödet (efterbehandlingsstöd) från
länsstyrelserna.

Figur 25 Historiska föroreningar eller verksamheter.

Förutom två ej riskklassade verksamheter (bensinstation och drivmedelshantering) vid
korsningen E22-Sölvegatan samt vid trafikplats Lund Norra (nordväst om
cirkulationsplatsen) har ingen information framkommit som tyder på att det finns eller
har funnits någon verksamhet som kan ha förorenat marken inom vägområdet utöver de
föroreningar som härrör från E22 med stora trafikmängder under lång tid, se Figur.
Markundersökningarna har konstaterat ställvis förekomst av markföroreningar som
bedöms härröra från trafiken på E22.
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Inga jordprover från utförd markundersökning innehöll föroreningshalter överstigande
riktvärden för MKM som gör att jordmassorna kan användas för återfyllnad inom
projektet.
Det går dock inte att utesluta att det kan förekomma mindre områden inom
trafikplatsens anläggningsområde där det ställvis förekommer högre föroreningshalter
som uppkommit genom punktutsläpp av drivmedel.
3.4.4.

Luft

Den största källan till luftföroreningar i Lunds tätort är vägtrafiken. Andra bidragande
källor är bland annat småskalig vedeldning, oljeeldade panncentraler och hushållens
utsläpp av luftföroreningar. Därutöver sker en omfattande inströmning av
luftföroreningar från andra områden och länder.
Miljöförvaltningen i Lunds kommun mäter halter av luftföroreningar vid två
mätstationer1. Tyvärr är dessa mätpunkter ej representativa för luftföroreningar vid E22
p.g.a. avståndet. Därför har istället mätningar som gjorts 2008 med mobil enhet i
korsningen Dalbyvägen - E22 använts som grund för beskrivning av luftkvaliteten i
nuläget.

Figur 26. Mätpunkten för luftkvalitet vid E22 där mätning med mobil mätvagn utfördes av Lunds
kommun mellan den 26 april och den 11 juni 2008. Syftet med mätningarna var att kartlägga
luftföroreningssituationen vid korsningen E22 och Dalbyvägen (väg 102).

De uppmätta halterna från år 2008 ligger under miljökvalitetsnormerna för luft. För
partiklar är de uppmätta halterna precis samma som den nedre utvärdering tröskeln.
Det finns även preciseringar framtagna för bland annat PM10, PM2,5, bensen och
kvävedioxid vilket redovisas i tabellen nedan. Dessa preciseringar är indelade i
årsmedel, dygnsmedel och även timmedelvärde. Halten av PM10 och PM2,5 överstiger

1

I Lund finns två stationära mätstationer för luftkvalitetsövervakning. Den ena stationen mäter
luftföroreningshalterna i taknivå (20 m ovan mark) längs en sträcka mellan Grand Hotel och
Spyken (Östra delen av stadskärnan). Den andra stationen, som är belägen vid Trollebergsvägen
(Västra delen av Lund), mäter luftföroreningshalterna i gatunivå (3 m ovan mark). Kvävedioxid
(NO2) och marknära ozon (O3) mäts vid båda stationerna och partiklar (PM10) vid
Trollebergsvägen.
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årsmedelvärdet men innehåller gränsen för dygnsmedelvärdet. För bensen och
kvävedioxid ligger de uppmätta halterna under gränsen för miljömålet.
Tabell 8 Tabellen nedan visar uppmätta halter av ämnen från trafik där det finns halter för miljömål
samt fastställda miljökvalitetsnormer (MKN) enligt Luftkvalitetsförordning (2010:477). ÖUT = Övre
Utvärderingströskel. NUT = Nedre Utvärderingströskel.

Mätparametrar

Miljömål

Kolmonoxid (CO)
mg/m3

Saknas

Partiklar (PM10)
µg/m3

15 (årsmedel)
30 (dygnsmedel)
10 (årsmedel)
25 (dygnsmedel)

Partiklar (PM2,5)
µg/m3
Bensen (C6H6)
µg/m3

1 (årsmedel)

Kvävedioxid (NO2)
µg/m3

20 (årsmedel)
60 (timmedel)

3.4.5.

MKN

ÖUT/NUT

År 2008 Uppmätt halt
Vikingaparken (Mätpunkt 1)

10

7/5

0,5

40

28/20

20

25

17/12

12

5

3,5/2

0,6

40

32/26

16

Vatten

Naturligt vattendrag i vägsträckningens närområde saknas. Vägplanen korsar ej
vattenskyddsområde eller grundvattenförekomst.
Dagvattnet från utredningsområdet leds i dagsläget via diken och rörlagda ledningar till
recipienten Höje å.
3.4.6.

Landskap

Terrängen kring Lund utgörs till största delen av ett flackt jordbrukslandskap.
Stadsmiljön längs med den aktuella vägsträckan mellan trafikplats Gastelyckan och
trafikplats Lund Norra karaktäriseras av verksamhetsområden samt bostäder i
småhusbebyggelse. Den aktuella vägsträckan går till största del i skärning och omges till
stor del av höga slänter och bullervallar utan direkta utblickar över omgärdande
landskap. Längs slänter och vallar finns en tät, lummig vegetationsridå vilken skapar en
tydlig rumslighet för vägen och skärmar av verksamhets- och bostadsområden i nära
anslutning till E22. För trafikanter upplevs E22 som ett grönt vägrum med begränsade
utblickar. Inom utredningsområdet stiger E22 kraftigt från söder mot norr. I södra delen
av utredningsområdet ligger E22 på nivå 31 m.ö.h. och norr på 80 meter över havet.
Den målbild som ska styra gestaltningsarbetet genom projektet formuleras mer
detaljerat i PM Gestaltningsavsikter och Gestaltningsprogram som tillhör vägplanen.
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Figur 27 Fotografi över norra delen av
vägplaneområdet i riktning mot trafikplats Lund
Norra. E22 ligger i samma nivå som
bebyggelsen omkring

Figur 28 Fotografi, södra delen av vägplaneområdet
och visar den grönska som vägen angränsar till.
Bebyggelsen intill vägen syns inte på grund av
bullervall och vegetation.

Utredningsområdets norra del karaktäriseras av kontraster mellan den östra och västra
sidan av vägen. På den östra sidan finns friliggande villor, låga radhus och lägre
flerfamiljshus med en finmaskig gatustruktur. Området på den västra sidan av E22
karaktäriseras i norr av stora kvarter, utbredda parkeringsplatser och stora
byggnadsvolymer med relativt få entréer. I sydväst finns blandad relativt lågbyggd
bostadsbebyggelse.
På sträckan mellan trafikplatserna Gastelyckan och Lund Norra finns tre broar. E22
passerar över Tunavägen och Sölvegatan på betongbroar. Hardebergaspåret passerar
över E22 på en gammal järnvägsbro. Stråket är ett av de viktigaste rekreationsstråken
för boende på Östra Torn då det förbinder stadsdelen med centrum och mer centralt
belägna parker samt att stråket är länken ut mot odlingslandskapet. Hardebergaspåret
utgör också ett viktigt cykelpendlingsstråk mellan Södra Sandby och Lund.
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3.4.7.

Naturmiljö

Naturvärden

Figur 29 Riksintressen som är av intresse för vägplanen.

Den omgivande naturmarken består av gräsytor och buskage med enstaka lövträd.
En naturinventering av området har ej genomförts, de naturvärden som kan finnas är
troligtvis knutna till äldre lövträd. Några rödlistade arter har inte identifierats.
Öster om Lunds tätort ligger ett riksintresse för naturvård, Hardeberga – Södra Sandby
– Dalby – Krankesjöområdet. Riksintresset grundas på områdets geologiska
uppbyggnad, det representativa odlingslandskapet i slättbygd, naturbetesmarker och
ängar där art- och individrika växtsamhällen finns. I riksintresset finns ett Natura 2000område och naturreservatet Kungsmarken. Riksintresset ligger cirka 2 km utanför
utredningsområdet. Väg E6.02 och 102 är riksintressen för kommunikation.
Vilt och viltolyckor
E22 utgör idag en kraftig barriär som är svår att passera för vilt och innebär också en
barriär för lägre fauna och flora. Enligt Transportstyrelsens olycksfallsregister STRADA
har det dock inte inrapporterats några viltolyckor alls under perioden 2009 - 2015.
Därmed dras slutsatsen att mängden vilt i närområdet är lågt och att det ej föreligger
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något behov av viltstyrningsplan, viltpassager eller viltstängsel inom
utredningsområdet.
3.4.8.

Kulturmiljö

Delar av Lunds stad är av riksintresse för kulturmiljövården vilket grundar sig på dess
långa historia som stifts- och universitetsstad. Vidare är staden en av landets äldsta och
mest betydande medeltidsstäder och stadskärnan speglar utvecklingen från kyrklig
metropol till universitetsstad med expansiv utveckling under det sena 1800-talet och
1900-talet. Inget av riksintressena ligger inom utredningsområdet.

Figur 30 Karta över fornlämningar i Lund

Inom utredningsområdet finns två kända fornlämningar, en söder om Tunavägen intill
E22 och en strax norr om trafikplats Lund Norra, se figur ovan. Strax norr om
Spelmansvägen finns ett fornlämningsområde registrerat som berör utredningsområdet.
På platsen finns fynd från 1100 - 1200-talet.
Söder om Solbjersvägen, intill E22, finns ytterligare ett fornlämningsområde registrerat
som berör utredningsområdet där omfattande fynd har påträffats efter en arkeologisk
slutundersökning. Mer om dessa fornlämningar finns under 5.3.8.
3.4.9.

Rekreation och friluftsliv

I nära anslutning till utredningsområdet finns större sammanhängande rekreationsytor.
Inom området finns 4H-gården, Östra Torns Ridsport med hästskötsel och hagar,
odlingslotter, lekplatser och bollplan.
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Figur 31 Översikt av dagens situation avseende grönytor kring trafikplats Ideon.
Utredningsområdet = röd streckad linje.

Östra Torns Ridsport och 4H-gården har flera ridstigar inom utredningsområdet och
ofta rider unga ryttare till Lunds Civila Ryttarförening som ligger på Getingevägen.
Ryttarna använder då främst Sångarevägen och Sölvegatan.
I Lunds tätort finns det flera attraktiva rekreationsområden som Lunds stadspark,
botaniska trädgården, St. Hans backar och området kring Höje å. Längre öster ut mot
Dalby och Södra Sandby finns flera natursköna områden med utflyktsmål som
Linnebjers naturreservat, Billebjers naturreservat, Dalby Söderskog och Skryllegården.
För den som väljer att cykla eller gå till dessa målpunkter är Hardebergaspåret, som
passerar E22 inom utredningsområdet ett alternativ.
För den som väljer att cykla eller gå till dessa målpunkter är Hardebergaspåret, som
passerar E22 inom utredningsområdet ett alternativ.
Trafikplatserna på E22 är viktiga för fordonstrafikanter från Lund och från E22:s
upptagningsområde söder och norr om Lund till de många för friluftslivet viktiga och
värdefulla natur-, kultur- och friluftslivsområdena öster om Lund.
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3.4.10.

Hushållning med naturresurser

Jordbruksmarken runt om Lunds tätort är högt klassad, klass nio och tio, enligt
länsstyrelsens tiogradiga jordbruksklassificeringsskala. Ingen ny jordbruksmark tas i
anspråk för vägplanen.
E22 och väg E6.02 utpekade som riksintresse för kommunikation varför dessa är
skyddade enligt miljöbalken. Utpekande av ett riksintresse för kommunikationer
innebär enligt 3 kap 8 § MB att riksintresset ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
försvåra tillkomsten eller nyttjandet av anläggningen.
3.4.11.

Risk och säkerhet

E22 är en rekommenderad led för transporter av farligt gods. Längs befintlig E22 inom
aktuellt område passerar därmed mycket transporter. Inom och i anslutning till
utredningsområdet finns målpunkter såsom bensinstationer vid trafikplats Gastelyckan.
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3.5.
3.5.1.

Byggnadstekniska förutsättningar
Geologi och geoteknik

Enligt SGU:s jordartskarta utgörs marken inom utredningsområdet av morängrovlera
och moränfinlera, se Figur 32.

Figur 32. Utdrag från SGU:s jordartskartblad

De underliggande bergarterna består av sedimentära bergarter. Jorddjupet i den södra
delen av undersökningsområdet är över 50 m, men minskar till mellan 30 och 50 m i
den norra delen, se Figur 32
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Figur 33. Utdrag från SGU:s jorddjupskartblad.

Enligt de utförda geotekniska undersökningarna utgörs de dominerande jordarterna
längs sträckan under asfalt/fyllning/mulljord av lermorän. Lermoränen har på flera
platser inslag av sand och silt. Vattenkvoten på lermoränen har på flera platser
analyserats och varierar mellan 11 och 22 %. Fyllningen består främst av grusig sand och
har en mäktighet på 0,2–2 m.
Asfalten längs väg E22 ha en tjocklek på mellan 8 och 33 cm. Analysen på upptagna
asfalt prov visar att mellan km ca 0/000 och km ca 0/635 samt mellan km ca 1/210 och
km ca 1/860 är asfaltbeläggning fri från stenkolstjära. Mellan km ca 0/635 och km ca
1/210 innehåller asfaltbeläggning stenkolstjära.
Den fria vattenytan har observerats i flertalet borrpunkter och bedöms ligga mellan 0,8
och 3,5 meter under markytan, vilket motsvarar en nivå på mellan +46 och +76 m.
3.5.2.

Mark- och luftledningar

Vägplaneförslaget innebär kollisioner mellan nytt vägförslag och markförlagda,
befintliga ledningar som el, tele, opto och VA-ledningar.
Identifierade ledningsägare med intressen i anslutning till vägplanen:
•
•
•
•
•
•
•

Kraftringen
Perspektiv Bredband AB
Skanova Geomatikk kundmottagning
TDC Sverige AB
Tele2 Sverige AB
VA Syd
Trafikverket
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Längsgående ledningar
I och i nära anslutning till befintlig vägbana (norrgående körfält) ligger
dagvattenledningar förlagda längs hela sträckan i nord-sydlig riktning.
Dagvattenledningarna varierar i dimension från 1000 till 400 mm och avrinningen sker
söderut. Dagvattensystemet är försett med nedstigningsbrunnar och anslutande
ledningar från väster och öster. Vägdagvatten avleds mot kupolbrunnar i lågpunkter och
vidare mot dagvattennätet. VA-huvudman för befintliga VA-ledningar är VA-syd.
Öster om norrgående körfält ligger teleledning förlag utmed hela sträckan.
Teleledningen hamnar delvis under föreslagna diken och nya körfält.
Mellan sektion 0/850 och 1/660 ligger längsgående högspänning, signal och optokabel
under, eller i nära anslutning till, föreslagna diken och vägytor väster om södergående
körfält.
Infart mot Scheelevägen
Avfartsrampen under föreslagen vägport och infarten vidare mot Sceleevägen korsar
högspänning och signalkablar (4 kabelpaket) i sektion 0/465. Infarten korsar
högspänning, lågspänning samt belysningskablar (7 kabelpaket) i sektion 0/650.
Utfart från Scheleevägen
Utfart från Scheleevägen och påfartsramp med anslutning mot södergående körfält på
E22 korsar högspänning, lågspänning samt belysningskablar (7 kabelpaket) i sektion
0/130. Mellan sektion 0/230 och 0/300 hamnar föreslaget dike i konflikt med befintliga
lyktstolpar och belysningskabel. Påfartsrampen korsar högspänning och signalkabel i
sektion 0/285 (4 kabelpaket) och i sektion 0/325 (4 kabelpaket).
3.5.3.

Belysning

Den befintliga belysningsanläggningen av äldre typ och bedöms vara otillräcklig för det
nya vägavsnittet, med dagens trafikmängder. Anläggningarna är ca 30–40 år gamla och
närmar sig slutet på sin tekniska livslängd. De befintliga stolparna är av typ ESV. De är
av äldre modell, i dåligt skick och de är svåra att underhålla.
3.5.4.

Byggnadsverk

På sträckan mellan trafikplatserna Gastelyckan och Lund Norra finns tre broar. E22
passerar över Tunavägen och Sölvegatan på betongbroar. Hardebergaspåret passerar
över E22 på en gammal järnvägsbro.
Bron över Tunavägen har en total fri bredd på 22 meter mellan broräckena på E22. Fri
öppning för Tunavägen är cirka 8 meter och för gång- och cykelbanorna 4,25 meter.
Skyltad fri höjd för Tunavägen under bron är 3,9 meter.
Bron över E22 för Hardebergaspåret har en fri bredd på 5,0 meter och fri bredd 29
meter.
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Bron över Sölvegatan har en total fri bredd på mellan dryga 38 meter och dryga 40
meter och inrymmer precis nuvarande E22 och ramperna tillhörande trafikplats Lund
Norra. Total fri öppning för Sölvegatan och gång- och cykelbanorna är 14,5 meter.
Skyltad fri höjd på Sölvegatan under bron är 3,9 meter.
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4. Den planerade vägens lokalisering och
utformning med motiv
4.1.

Åtgärdsvalsstudier (eller motsvarande)

Samrådsunderlag (2013-04-26)
I samrådsunderlaget, daterat 2013-04-26, analyserades åtgärder utifrån
fyrstegsprincipen. I Tabell 9 nedan redovisas en sammanställning av dels de åtgärder
som redan är genomförda i och omkring utredningsområdet och dels föreslagna
åtgärder till det fortsatta arbetet enligt fyrstegsprincipen.
Tabell 9 Samlad tabell över genomförda åtgärder och tänkbara åtgärder enligt fyrstegsprincipen.

Genomförda åtgärder

Tänkbara åtgärder

Steg 1 - Tänk om

Steg 1 - Tänk om

LundaMaTs

Fortsatt arbete med LundaMaTs och andra
beteendepåverkande insatser. Exempelvis
begränsning av antal p-platser och
avgiftsbelagda p-platser,
samåkningsparkeringar, distansarbete

Fyrstegsprincipen på Ideon och Brunnshög
Bebyggelseplanering kopplat till trafik och
transporter

Attraktivare kollektivtrafik

Steg 2 - Optimera

Steg 2 - Optimera

Fyrstegsprincipen på Ideon och Brunnshög

Kollektivtrafikåtgärder i vägnätet

Omledning av trafiken från Norra Ringen till
Sölvegatan

Dynamiska hastigheter, sänkt hastighet

Förbättrad kollektivtrafik

Trafikregleringar. Exempelvis endast
behörighetstrafik på Sölvegatan och inga
varutransporter under rusningstid

Förbättringsåtgärder i trafikplats Lund Norra

Steg 3 – Bygg om
Förbättringsåtgärder, trafikplats Lund Norra

Steg 3 – Bygg om
Förbättringsåtgärder, trafikplats Lund Norra

Förbättrad kollektivtrafik

Förbättrat gång- och cykelnät. Exempelvis
åtgärda saknade länkar och anlägga gångoch cykelväg öster om Scheelevägen

Förbättringsåtgärder i trafikplats Lund Norr
Direktanslutning från Scheelevägen till Norra
Ringen
Reversibelt busskörfält på Tornavägen

Attraktivare hållplatser. Exempelvis förse
hållplatser med bussplattform, säkra
gångstråk till hållplatser och bygga cykelställ
med tak vid alla hållplatser
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Genomförda åtgärder

Tänkbara åtgärder

Fortsatta utredningar

Förbättrad kollektivtrafik. Exempelvis skapa
en bytespunkt mellan stadsbuss och
regionbuss

Utvärdering av genomförda åtgärder

Längre ramper söderut från trafikplats Lund
Norra
Ytterligare körfält på E22 mellan
trafikplatserna Gastelyckan och Lund Norra

Steg 4 – Bygg nytt

Steg 4 – Bygg nytt

Förbättrad kollektivtrafik

Ny koppling mellan Ideon-Pålsjö och E22

För att bedöma den framtida trafiken i området studerades olika utvecklingsscenarier.
Den utveckling som då ansågs mest trolig och som analyserna utgick från var ett
scenario med en låg grad av exploatering och med en låg grad av bilanvändning (enligt
Lunds kommuns mål). En lokalt anpassad trafikprognos baserad på ovan nämnda
utvecklingsscenario med prognosår 2030 (som var prognosår i arbetet med
Samrådsunderlaget) togs fram. För det statliga vägnätet användes den av Trafikverket
fastställda Basprognosen som utgick från då beslutade förutsättningar, styrmedel och
planer för infrastrukturen. Basprognosen speglade den mest troliga utvecklingen av den
genomgående trafiken på E22.
Trots omfattande åtgärder i steg 1–2 visade analyserna av den framtida trafiksituationen
(nollalternativet) att befintliga problem och brister skulle förvärras. Likaså bedömdes
åtgärderna i steg 3 ge begränsad effekt bortsett från förslaget om ett extra körfält på E22
i norrgående riktning mellan trafikplatserna Gastelyckan och Lund Norra.
Additionskörfältet skulle erbjuda bra kapacitet, men det extra körfältet skulle vara så
pass effektivt att det ökar belastningen på trafikplats Lund Norra, vilket ur ett
trafiksäkerhetsperspektiv är olämpligt då detta ökar risken för köbildning som når E22.
Resultaten från trafiksimuleringarna visade att ytterligare en trafikplats i kombination
med ett extra körfält i norrgående riktning skulle erbjuda tillräcklig kapacitet för att
hantera den trafik som då förväntades år 2030. En ny trafikplats avlastar trafikplats
Lund Norra samtidigt som framkomligheten på den aktuella sträckan förbättras
avsevärt.
Det utvecklingsscenario som användes för analyserna i Samrådsunderlaget har med
tiden visats ha underskattat exploateringen av Brunnshög. Detta innebär att den
exploateringsdrivna biltrafiken blir avsevärt högre än vad som prognostiserades i arbetet
med Samrådsunderlaget, vilket ytterligare tydliggör att åtgärder i steg ett till tre är
otillräckliga.
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Efter arbetet med samrådsunderlaget har det framkommit att av utformningstekniska
skäl är det inte möjligt att anlägga en ny trafikplats på sträckan mellan trafikplats Lund
Norra och Gastelyckan. På grund av de korta avstånden till befintliga trafikplatser måste
den nya av- och påfarten vid Ideon vara gemensam med av- och påfarten vid trafikplats
Lund Norra.
ÅVS Malmö – Lund
En åtgärdsvalsstudie2 (ÅVS) för stråket Malmö-Lund avslutades år 2017. Arbetet
organiserades med en styrgrupp bestående av representanter från Trafikverket, Region
Skåne, Lunds kommun och Malmö Stad och en arbetsgrupp bestående av parter från
Trafikverket, Burlövs kommun, Lunds Kommun, Länsstyrelsen (referenspart), Malmö
Stad, Region Skåne och Staffanstorps kommun.
Syftet med åtgärdsvalsstudien Malmö-Lund är att parterna som är kopplade till stråket
ska enas om åtgärder som tas fram utifrån den övergripande ambitionen;
•
•

Att säkra en långsiktig hållbar tillgänglighet i stråket Malmö-Lund.
Att uppnå en samsyn kring åtgärder som bidrar till att kollektivtrafik och
cykel stärker sina marknadsandelar gentemot personbilstrafik i stråket.
• Att säkerställa en smart samordning och nyttomaximering av beslutade
och eventuella tillkommande åtgärder.
Studien är geografiskt avgränsad till delar av Malmö, Lunds, Staffanstorps och Burlövs
kommuner och omfattar infrastruktur och trafik på:
•
•

Järnväg: Hyllie Station – Stångby Station
Statlig väg: E22 Malmö Östervärn – Trafikplats Lund Norra samt Väg 852
(Gamla Lundavägen)
• Kommunal väg: Koppling mellan kollektivtrafiknoder och det statliga
vägnätet. Exempelvis stråk som Södervärn-Värnhem-E22 och Lund CLassarettet-Ideon-E22
• Cykelnätet med snabbcykelvägen Lund – Malmö
• Vägar, gator, spår, gc-vägar, som kopplar upp mot stråket och är av
betydelse för dess funktion
För E22 gäller ambitionen att föreslagna åtgärder, oavsett framtida trafikflöden, ska ha
mycket hög trafiksäkerhetsstandard under hela dygnet. Framkomligheten kan tillåtas
minska under rusningstrafiken, men det är inte acceptabelt med stillastående trafik ute
på E22:s körbanor någon tidpunkt under dygnet under normalläge.
Åtgärdsvalsstudien rekommenderar att trafikplats Lund Norra kompletteras med en ny
koppling mellan E22 och Ideon/Pålsjöområdet som avlastar den hårt belastade
trafikplatsen. Åtgärden bedöms nödvändig för att kommande utbyggnad av
Brunnshögsområdet och förtätningar inom Ideon/Pålsjöområdet i enlighet med
kommunala planer ska kunna komma till stånd utan att framkomligheten och den
övergripande nationella och internationella funktionen för E22 riskeras. Åtgärden
bedöms ge ökad trafiksäkerhet då risken för köbildning med upphinnandeolyckor som
följd minskar.

2

Åtgärdsvalsstudie Stråket Malmö – Lund
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Åtgärdsvalsstudien bedömer att ombyggnationen ger goda nyttor även för den
genomgående busstrafiken. Så väl utveckling av trafikplatser som additionskörfält
förbättrar busstrafikens framkomlighet. Bedömningen är att separata busskörfält till
höger om körfält 1 (K1) kan ge positiva värden vad gäller image, men den faktiska
framkomligheten blir mindre jämfört med att bygga additionskörfält. Mängden
trafikplatser medför att komplicerade vävningar skulle uppstå för buss som måste byta
mellan busskörfält och K1 och samtidigt beakta övrig trafik som kör på och av
trafikplatserna. Det skulle dessutom krävas en breddning av t ex Tpl Gastelyckan.
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4.2.

Val av utformning

Med samrådsunderlaget och inkomna synpunkter som grund valde
Trafikverket i december 2013 att av tre olika utformningar gå vidare
med alternativ B som innebär anslutning sker till Scheelegatan genom
Medicon Villageområdet. Alternativ B innebär också minst konflikter
med gång-, cykel- och kollektivtrafikstråk. Mellan trafikplats
Gastelyckan och trafik-plats Lund Norra anläggs additionskörfält för
båda riktningarna. Den nya utformningen skapar en ny anslutning
mellan väg E22 och Ideon-området genom en ny av- och påfarten
söderut. För vägplaneförslaget planeras även lägre hastigheter på väg
E22, 100 km/h jämfört med idag 110 km/h.
Motivering till valt alternativ
Det korta avståndet mellan befintliga trafikplatser medger inte, av
utformningsskäl, anläggandet av en ny trafikplats på sträckan. Den
nya av- och påfarten vid Ideon blir därför gemensam med av- och
påfarten vid trafikplats Lund Norra och ett tredje s.k. additionskörfält
måste byggas i båda riktningarna mellan trafikplats Gastelyckan och
trafikplats Lund Norra.
De extra körfälten behövs huvudsakligen av två anledningar, och detta
gäller för båda riktningar:


av trafiksäkerhetsskäl då avståndet är kort mellan Trafikplats
Gastelyckan och de nya av- och påfarterna till Ideon



av framkomlighetsskäl pga. det höga trafikflödet på sträckan
och i Trafikplats Lund N.

Figur 34 Översikt aktuell
vägsträcka. Svarta streckade linjer
representerar ny breddning av E22
samt ny på- avfart.
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Vägplanen innebär:
•
•

•

Gemensam avfart i norrgående riktning för ny avfart mot Ideon och avfart
till trafikplats Lund Norra.
Södergående påfart från Lund Norra bildar ett eget körfält, och inre
södergående körfält på E22 upphör strax söder om den nya påfarten från
ideon. Påfarten från Ideon övergår i ett nytt additionskörfält som leder till
trafikplats Gastelyckan.
Additionskörfält i både södergående och norrgående riktning mellan
trafikplatserna Gastelyckan och Lund Norra.

Konsekvenserna av vägplanen är att:
•
•
•
•
•
•

Framkomligheten för fordonstrafiken ökar väsentligt.
Risken för köbildning på E22 från trafikplats Lund Norra minimeras.
Trafikplats Lund Norra avlastas.
Mer trafik kommer att trafikera den redan hårt belastade Scheelevägen.
Inga nya korsningspunkter skapas för gång- och cykeltrafiken.
Gynnar kommunens fysiska planer på förtätning och exploatering i
nordöstra Lund.

Vägplaneförslagets utformning medför att trafikplats Lund Norra avlastas och
framkomligheten för fordonstrafiken ökar väsentligt, samtidigt som framkomligheten
och trafiksäkerheten för gående och cyklister inte påverkas negativt. Inga nya
korsningspunkter skapas för gång- och cykeltrafiken. Vägplaneförslaget gynnar även
kommunens fysiska planer på förtätning och exploatering i nordöstra delen av Lund.
I och med breddningen av motorvägen kommer bron över Tunavägen att behöva
breddas på båda sidor. Ett viktigt mål för gestaltningsarbetet är att, utifrån de nya
förutsättningarna, skapa en vägport som upplevs ljus, trygg och välkomnande för
fotgängare och cyklister. Vägportens bredd blir den samma som idag.
Den befintliga bron över E22 för Hardebergaspåret medger inte en breddning av E22.
Detta innebär att bron måste ersättas med en ny som även fortsättningsvis ska gå i
samma sträckning över E22. Den nya bron ska vara 5.0 meter bred.
Busshållplatser utreddes i vägplanen men valdes bort på grund av att för dålig
tillgänglighet till målpunkter i området. Inga reserverade busskörfält eller andra
åtgärder som prioriterar kollektivtrafik planeras då vägplaneförslaget medför att
framkomligheten för kollektivtrafiken förbättras. Att anlägga kollektivtrafikkörfält är
endast motiverat om det finns köbildningar som kollektivtrafiken kan undvika genom
att passera i eget körfält, vilket inte är fallet.
Vägplanen utreder inte korridoralternativ till befintligt läge för E22 genom Lund
eftersom det inte finns några alternativa korridorer som tillgodoser ändamålet och
projektmålen. Korridoralternativ där E22 flyttas utanför Lund eller läggs i tunnel har
inte bedömts vara möjliga att genomföra på grund av höga anläggningskostnader
förknippade med dessa korridoralternativ.
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4.2.1.

Broar och andra byggnadsverk

Följande byggnadsverk planeras i projektet.
Tabell 10 Sammanställning byggnadsverk
Namn

Längd-

Konstruk-

Spänn-

Fri bro-

Fri höjd

mätning

tionstyp

vidder m

bredd m

m

Bro 12-419-1 över
kommunal gata
(Tunavägen) vid Ö
Torn Lund

Ca 1/160

2-leds
plattbro I
armerad
betong

GC-bro 12-166-1 för
Hardebergaspåret
över väg E22

Ca 0/455

Fackverksbro av stål

Ny bro för väg E22
över avfartsramp till
Scheelevägen I Lund

Ca 1/645

Sluten
plattrambro i
Betong
med
ramben i
radie

5,2+9,5+5,2
m

Varierar
32,6–33,1
m

> 3.9m

39 m

5m

>5,3 m

Ca 10 m

Ca 32,5 m

>4,7 m

Den nya GC bron 12-166-1 för Harebergaspåret ska även fortsättningsvis vara
kommunal. Den historiska aspekten är viktig att hantera och förhålla sig till i
utformningen av den nya bron. Brons funktion som landmärke är även en aspekt att
utgå från och bör ytterligare förstärkas i gestaltningen, exempelvis genom val av
material och belysning.
Viktigt är att bron utformas på ett sätt som bidrar till att den upplevs som en trevlig,
trygg och överblickbar för cyklister och fotgängare, exempelvis genom god sikt och
belysning.
Den nya bron för Hardebergaspåret ges fri höjd > 5,3 meter. Med denna höjd behöver
inte brons överbyggnad dimensioneras för påkörning (VVFS 2004:43, 11 kap, 4§).
4.2.2.

Mark- och luftledningar

Flertalet mark- och luftledningar påverkas av ombyggnaden och behöver läggas om.
Längsgående ledningar
Befintliga dagvattenledningar/brunnar hamnar i konflikt med föreslagna körfält och
diken och behöver läggas om.
Öster om norrgående körfält ligger teleledning förlag utmed hela sträckan.
Teleledningen öster om norrgående körfält hamnar delvis under föreslagna diken och
nya körfält, och denna flyttas eventuellt österut vid behov.
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Mellan sektion 0/850 och 1/660 ligger längsgående högspänning, signal och optokabel
under, eller i nära anslutning till, föreslagna diken och vägytor väster om södergående
körfält. Ledningarna förläggs på större djup, alternativt flyttas väster om föreslagna
diken.
Infart mot Scheelevägen
Avfartsrampen under föreslagen vägport och infarten vidare mot Sceleevägen korsar
högspänning och signalkablar (4 kabelpaket) i sektion 0/465. Kablarna flyttas västerut.
Infarten korsar högspänning, lågspänning samt belysningskablar (7 kabelpaket) i
sektion 0/650. Eventuell kabelflytt pga. nytt dike.
Utfart från Scheleevägen
Utfart från Scheleevägen och påfartsramp med anslutning mot södergående körfält på
E22 korsar högspänning, lågspänning samt belysningskablar (7 kabelpaket) i sektion
0/130. Mellan sektion 0/230 och 0/300 hamnar föreslaget dike i konflikt med befintliga
lyktstolpar och belysningskabel. Ramperna innebär behov av ny belysningsanläggning.
4.2.3.

Belysning

Den befintliga belysningsanläggningen av äldre typ bedöms vara otillräcklig för det nya
vägavsnittet.
Trafiksituationens svårighetsgrad avgör behovet av belysning. Enligt VGU och
Vägbelysningshandboken (utgivare Trafikverket) ska svårighetsgraden bedömas med
följande parametrar i åtanke:
•
•
•
•
•

•

•

Teoretisk ÅDT för detta avsnitt av E22 ligger på ca 39 000.
Detta ligger klart över det gränsvärde på 35 000 då man starkt ska
överväga belysning längs med motorväg.
Trafikteknisk planering med mer än 2 körfält, i detta fall 3 körfält
Innebär nivå svårighetsgrad ”Stor”
Planeringen med det fria vänstra körfältet kommer att innebära ett större
antal filbyten vid den nya avfarten i första lägen, och vid norra avfarten i
andra läget ökar komplexiteten just i detta avsnitt.
Avståndet mellan Gastelyckan och den nya avfarten är ca 1 km. Denna
sträcka är i sig lång nog för att belysning kan uteslutas, men om man
räknar med de I VGU rekommenderade adaptionssträckorna minskar
avståndet och vi närmar oss den undre gränsen för avstånd mellan belysta
vägavsnitt då man övergår till att belysa hela sträcka utan avbrott.
Skillnaden i hastighet mellan E22 och avfarten är avsevärd. Preliminärt
ska farten sänkas från E22 och avfartsrampens 110 km/h ner till
underfartens 40 km/h. Retardationssträckan är relativt kort.

Sammantaget, med befintliga anläggningars status och skick, och med en klassificering
av svårighetsgraden som ”Stor” tillsammans med den komplexa trafiksituationen
rekommenderas belysning längs med hela sträckan, mellan de två trafikplatserna, samt
utbyte av befintlig belysning i de båda trafikplatserna.
Följande belysning föreslås:
•

Ny belysning i trafikplats Gastelyckan. Avser ramper norrut och söderut.
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•
•
•
•
•
•
•

Befintliga stolpar byts ut.
Ny belysning längs med E22, mellan Gastelyckan och Lunds norra.
Ny belysning på den nya GC-bron. Anpassning till befintlig belysning.
Ny belysning i den breddade tunneln.
Ny belysning i den nya avfarten och längd med den nya påfarten.
Ny belysning på ramper norrut och söderut (fyra st) och i cirkulationen
för trafikplats Lunds norra. Befintliga stolpar byts ut.
Ny belysning upp till den nya fyrvägskorsningen in mot Lund.

Hardebergabrons granitpelare belyses med strålkastare från marknivå. Strålkastarnas
optik justeras för minimalt spilljus och minimal bländning. Färgtemperatur anpassas så
att materialets struktur och färg framhävs. GC-vägen belyses på motsvarande sätt med
fokus på trygghet och på att framhäva konstruktionens karaktär. Belysningsnivåer på
bron ska överstiga GC-vägens nivåer, och samtidigt knyta an till GC-vägens övriga
belysning.
Den nya avfartsrampens slänter belyses för att framhäva skärningen och tydliggöra
denna för trafikanterna. Avfartens underfart belyses som en tunnel med
vägbelysningsnivåer anpassade till tunnelns utformning. Effektbelysning på slänterna i
skärningen föreslås fortsätta ner i tunneln, med fokus på norra väggen. Slänter och
väggar på södra sidan belyses balanserat, eventuellt med effektbelysning så att hela
tunnelns utformning framträder visuellt, både i dagsljus och i mörker.
Belysningen både på och längs med Hardebergabron och i tunneln med dess slänter bör
utredas och betraktas i ett ljusdesignperspektiv tillsammans med gestaltningsansvariga.
4.2.4.

Avvattning

Vägdagvattnet skall tillåtas rinna/översila gräsbeklädda diken och vägslänter för att
åstadkomma vegetativ rening genom sedimentering, filtrering samt biologisk rening
(upptag av växtlighet). Diken utformas med så stor kontaktyta som möjligt för att
möjliggöra långa rinntider och därmed optimera den vegetativa reningsprocessen.
Trafikverkets TK avvattning, TR avvattning samt MB 310 gäller.
Generellt leds vägdagvatten via diken till lågpunkter i korsande vägar eller
dagvattenbrunnar. Nyetablering av körfält samt på- och avfartsramper mellan
trafikplats Lund Norra och trafikplats Gastelyckan innebär en förskjutning av
längsgående diken ut från vägmitt med ökad andel hårdgjord (asfalterad) yta som följd.
Dikesvatten avrinner söderut.
Inga vattendrag eller korsande trummor är identifierade utmed sträckan. Befintliga
kupol och rännstensbrunnar, vilka i dagsläget begagnas för att avleda vägdagvatten från
området (med avledning till kommunalt dagvattennät), bibehålls i så stor utsträckning
som möjligt.
För utformning av dagvattensystem i anslutning till vägsträckan används lösningar typ
”Kategori A”, ”Kategori B” samt ”Kategori C”, enligt MB 310 kapitel 3.3, för
omhändertagande och infiltration av vägdagvatten.
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Avfartsramp med tillhörande vägport under E22 innebär en lågpunkt för tillrinnande
vägdagvatten från avfartsrampen samt del av norrgående körfält väster om
avfartsrampen i sektion 0/400 (avfartsrampens längdmätning). Vägdagvattnet leds mot
lågpunkt via brunnar och dagvattenledningar. Från vägport/lågpunkt leds vägdagvatten
genom självfallsledning till föreslaget nytt genomströmningsmagasin sydöst om
vägporten.
4.2.5.

Geoteknik

Väglinje 10000 – km 0/000 till km 1/860
Vegetation utgörs av gräs och sly. Marken stiger kraftig åt norr. Marknivån I
undersökningspunkterna varierar mellan ca +35 i söder och + 80 i norr.
Additionsfält planeras på den östra respektive västra sidan av befintlig väg E22 mellan
trafikplatserna Gastelyckan och Lund N. Breddningen i samband med additionsfältet
går i plan med befintlig väg.
Längs sträckan utgörs de dominerande jordarterna under fyllning av lermorän.
Då vägen huvudsakligen går i plan med befintlig väg på fyllning av friktionsjord eller
lermorän, bedöms det, utifrån de rådande jordlagerförhållandena att det inte föreligger
stabilitets- eller sättningsproblem längst denna sträcka. Inga förstärkningsåtgärder
erfordras i samband med breddning av vägen, men all vegetation måste avlägsnas.
Väglinje 50100– km 0/000 till km 0/780 (avfartsramp)
Vegetationen utgörs främst av gräs, sly och låga träd. Markytan stiger åt norr och nivån
varierar mellan +72 m i söder och +80 m i norr.
Längs sträckan utgörs de dominerande jordarterna under fyllning av lermorän.
En ny avfartsramp från befintlig väg E22 ansluter in mot området Ideon. Vägen går i
djup skärning i fyllning av lermorän och naturlig lermorän. Det bedöms, utifrån de
rådande jordlagerförhållandena inte föreligga stabilitets- eller sättningsproblem längst
denna sträcka.
Inga förstärkningsåtgärder erfordras i samband med breddning av vägen utan att all
vegetation avlägsnas.
Väglinje 11000 – km 0/000 till km 0/760 (påfartsramp)
Vegetationen utgörs främst av gräs, sly och låga träd. Markytan sluttar åt söder och
nivån varierar mellan +80 m i norr och +65 m i söder.
Ny påfartsramp från området Ideon till befintlig E22. Vägen går i skärning, 2–4 m,
mellan km 0/000 och km ca 0/345. Mellan km ca 0/345 och km ca 0/680 går vägen på
bank, ca 1-2m.
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Längs sträckan utgörs de dominerande jordarterna under fyllning av lermorän.
Vägen går dels i mindre skärning (upp till ca 4 m) och dels på låg bank (upp till ca 2 m) i
fyllning av lermorän och naturlig lermorän. Terrassen utgörs av huvudsakligen
lermorän. Det bedöms, utifrån de rådande jordlagerförhållandena, inte föreligga
stabilitets eller sättningsproblem längst denna sträcka.
Inga förstärkningsåtgärder erfordras i samband med breddning av vägen utan att all
vegetation avlägsnas.
Nivå på skärningar ligger inte under grundvattennivån varför ingen särskild lösning
behövas med avseende på grundvatten i varken temporärt eller permanent skede.
Bro vid–km 0/450, Hardebergabron
Markytan lutar svagt åt nordost vid läget för Hardebergabron. På västra sidan om bron
ligger markytan på +50,7 m och på östra sidan ligger markytan på +51,9 m. Markytan
under Hardebergabron ligger på ca +46 m. Vegetationen utgörs främst av gräs, sly och
låga träd.
I anslutning till bron har totalt sex borrningar utförts: en på vardera sida om bron och
fyra under bron intill befintlig väg. Enligt dessa utgörs de dominerande jordarterna
under fyllning av lermorän.
Bron grundläggs på mycket fast överkonsoliderad lermorän. Det bedöms därför att det
inte föreligger stabilitets- eller sättningsproblem i samband med grundläggning av bron.
Inga förstärkningsåtgärder erfordras i samband med grundläggning av bron.
Grundvattenytan ligger strax ovan grundläggningsnivån för bron. En temporär
grundvattensänkning kommer eventuellt att erfordras vid grundläggning av bron.
Omgivningspåverkan p.g.a. den temporära grundvattensänkningen för planerad bron
blir försumbar då sänkningen utförs i täta jordar av lermorän med en begränsad
vattentillrinning.
Urschaktade massor kan användas för bankfyllning för vägen samt bullervallar förutsatt
att arbetat kan utföras under gynnsamma förhållanden dvs. torr väderlek och tjälfritt.
Temporär stödkonstruktion i form av spont kan erfordras i samband med schakt för
grundläggningsarbete.
Bro vid–km 1/160, Bro över Tunavägen
Markytan vid bro över Tunavägen ligger på ca +65 m och lutar svagt norrut.
Vegetationen vid broläget utgörs främst av gräs och sly.
Fyra borrningar har utförts i anslutning till broläget. Enligt dessa utgörs de
dominerande jordarterna under fyllning av lermorän.
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Bron grundläggs på mycket fast överkonsoliderad lermorän Det bedöms därför inte
föreligga stabilitets- eller sättningsproblem i samband med grundläggning av bron.
Bron föreslås grundläggas med bottenplattor på packad fyllning på lermorän.
Inga förstärkningsåtgärder erfordras i samband med grundläggning av bron.
Grundvattenytan ligger strax ovan grundläggningsnivån för bron. En temporär
grundvattensänkning eventuellt kommer att erfordras vid grundläggning av bron.
Omgivningspåverkan p.g.a. den temporära grundvattensänkningen för planerad bron
blir försumbar då sänkningen utförs i täta jordar av lermorän med en begränsad
vattentillrinning.
Bro vid–km 1/645, Ny vägport
Markytans nivå ligger på ca +77,5 m vid planerad vägport och markytan sluttar svagt
norrut. Vegetationen utgörs främst av gräs, sly och låga träd.
En ny planskildhet i form av en vägport planeras under E22 för avfartsrampen.
I anslutning till planerad vägport har fyra borrningar utförts. Enligt dessa utgörs de
dominerande jordarterna under fyllning av lermorän.
Bron grundläggs på mycket fast överkonsoliderad lermorän Det bedöms därför inte
föreligga stabilitets- eller sättningsproblem i samband med grundläggning av bron.
Bron föreslås grundläggas med bottenplattor på packad fyllning på lermorän.
Inga förstärkningsåtgärder erfordras i samband med grundläggning av bron. Temporär
stödkonstruktion i form av spont, i samband med schaktarbete för bron och stödmurar,
kan erfordras intill fastigheten som ligger vid Scheelevägen 20 (BTJ Sverige AB). Spont
bedöms kunna slå ner till nivå ca +70 vilket motsvarar ca 10 m under omgivande
befintlig marknivå.
Urschaktat material från skärningar kan användas för bankfyllning och bullervallar
förutsatt att arbetat kan utföras under gynnsamma förhållanden dvs. torr väderlek och
tjälfritt.
Vägens terrass ligger som djupaste ca 6 m under uppmätt grundvattenyta. Detta gör att
det blir en permanent grundvattensänkning. Tillrinning av vatten förväntas vara liten då
jorden utgörs av tät lermorän. Avvattning av vägen bör ta hänsyn till tillrinning av
grundvatten.
Omgivningspåverkan p.g.a. den permanenta grundvattensänkningen för planerad bron
blir försumbar då sänkningen utförs i täta jordar av lermorän med en begränsad
vattentillrinning.
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4.2.6.

Gestaltning

Framtagna gestaltningsprinciper och utformningsförslag syftar till att mildra
utbyggnadsförslagets negativa påverkan på omgivande stadslandskap samt att förstärka
positiva effekter med hänsyn till befintlig landskapsbild. Principerna syftar även till att
öka trafikanters orienterbarhet och möjlighet att anpassa sitt körbeteende efter miljön
som omger vägen.
I och med vägens breddning kommer nya slänter och stödmurskonstruktioner behöva
anläggas för att ta upp de höjdskillnader som finns längs sträckan. Utrymmet mellan
E22 och omgivande bostadsbebyggelse, rekreationsområden, infrastruktur och
verksamhetsområden är mycket begränsat längs hela den aktuella sträckan vilket ställer
höga krav på utförande av slänter och stödmurar.
I vägsträckans norra del, som omgärdas av verksamhetsområden och är en entré till
norra delarna av Lund, bör gestaltningen bidra till att framhäva och knyta an till
områdets stadsmässiga och storskaliga karaktär. Trafikanter ska genom gestaltningen få
en förståelse av att de kör genom Lund. Detta kan exempelvis ske genom ett strikt
formspråk, tydliga materialval och detaljer som vittnar om vägens nära kontakt med
staden.
De delar av vägsträckan som omgärdas av småskalig bostadsbebyggelse och grönytor bör
ges en gestaltning som speglar och knyter an till denna karaktär. Här är det viktigt att
den visuella barriären mellan trafikanter/E22 och bostäder bibehålls i möjligaste mån
för att begränsa vägbreddningens negativa effekter på boendemiljön. Detta kan
exempelvis ske genom att begränsa breddning av vägslänter, genom brantare
släntlutningar eller stödmurar, för att bevara så mycket mark och vegetation mellan väg
och boendemiljö som möjligt. Den övergripande gestaltningen längs denna sträcka bör
utgå från ett formspråk som upplevs mer naturlig, med lummigare och tätare vegetation
och materialval som till skillnad från den norra delen av sträckan upplevs ha en något
lägre grad av stadsmässighet.
Utrustning och anläggningskompletteringar, exempelvis skyltar, räcken och belysning,
ska ges en konsekvent och medveten gestaltning gällande val av material och
utformning. Utrustning bör väljas utifrån ambitionen att skapa en vägsträcka som
upplevs vara väl omhändertagen och som i material och utformning har stadsmässiga
kvalitéer. Avsikten är att bidra till en lugn trafikantupplevelse som tydligt kan bidra till
att förstärka vägens stadsnära läge.
4.2.7.

Studerade bortvalda alternativ

Planläggningen av projektet påbörjades hösten 2012 med framtagande av Vägplan
Samrådsunderlag. Samråd genomfördes under januari respektive juni 2013 och har
sammanställts i en samrådsredogörelse. Länsstyrelsen beslutade i oktober 2013 att
projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Med samrådsunderlaget och
inkomna synpunkter som grund valde Trafikverket i december 2013 att gå vidare med
alternativ B i samrådsunderlaget vilket innebär att anslutning sker till Scheelegatan
genom Medicon Village-området.
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Alternativ Sölvegatan (A) och Tunavägen (C) valdes bort då dessa påverkar
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter negativt då deras stråk korsas av nya på- och
avfartsramper samt att mer trafik förväntas på anslutande gator.

Figur 35 De tre studerade lägena för en ny trafikplats i samrådsunderlaget.

Bortvalt alternativ A innebar en påfarts- och en avfartsramp från söder till och från
Sölvegatan och breddning av bron över Sölvegatan för att ge plats för fler körfält samt
sänkning av Sölvegatans profil för att tillgodose lägsta fria höjd. Alternativ A försvårar
kommunens planer på att förvandla Sölvegatan till en gata med stadskaraktär.
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Figur 36 Bortvalt alternativ läge A - Sölvegatan

Bortvalt alternativ C innebar en påfarts- och en avfartsramp från söder till och från
Tunavägen och Spelmansvägen, breddning av bron över Tunavägen och sänkning av
Tunavägen och Spelmansvägen för att tillgodose lägsta fria höjd. Alternativ C bedömdes
ge ökad trafik till Tunavägen och Spelmansvägen vilket är negativt då det är ett viktigt
stråk för skolbarn och ett huvudstråk för oskyddade trafikanter.

Figur 37 Bortvalt alternativ läge C – Tunavägen
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4.3.

Skyddsåtgärder och försiktighetsmått som redovisas på plankarta
och fastställs

Placering av bullerskyddsåtgärder redovisas på planritningarna och fastställs.
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5. Effekter och konsekvenser av projektet
5.1.
5.1.1.

Trafik och användargrupper
Trafik

Utformningen innebär att trafikplats Lund N avlastas. Nya avfartsrampen in mot Ideon
innebär betydande trafikomfördelning och kopplingen ger hög tillgänglighet för de
trafikanter som ankommer söderifrån o målpunkt inom Ideon/Pålsjöområdet.
Även påfartsrampen söderut ut från Ideon leder till omfördelning av trafiken och bidrar
till att avlasta trafikplats Lund N och ger förbättrad framkomlighet liksom en högre
tillgänglighet för de trafikanter som annars hade nyttjat trafikplats Lund N.
Trafikplats Lund Norra kommer dock att hantera mycket av den exploateringsdrivna
trafikökningen som utbyggnaden av Brunnshög innebär, vilket på sikt innebär att
kapacitet som frigörs I trafikplats Lund Norra fylls upp av ny trafik.
Medelhastigheten på E22 under rusningstrafik (i vägplaneförslaget) bedöms enligt
dagens prognoser sjunka kontinuerligt fram till prognosåret 2040. För södergående
trafik visar trafikanalyserna att medelhastigheten ligger kring 80 km/h i högtrafik, men
att för norrgående trafik kan medelhastigheten i vissa punkter falla till nivåer runt 20 –
40 km/h trots utbyggnaden. Anledningen till detta är den mycket stora trafikökningen
som är att vänta och härrör från allmän trafikökning i vägnätet samt omfattande
exploateringsdriven trafik som ökar belastningen i trafiksystemet i takt med att
Brunnshög byggs ut.
Det är värt att poängtera att trafikanterna troligtvis kommer ändra sitt beteende till följd
av de stora trafikmängderna, vilket kan påverka fördelningen av trafiken över dygnet.
Med de trafikvolymer som enligt prognosen ska hanteras år 2040 är det sannolikt att
maxtimmarnas trafik kommer utgöra en mindre del av dygnets totala trafik. Istället kan
trafiken fördelas till angränsande timmar så att det istället blir fler timmar med
högtrafikkaraktär. Detta bidrar till minskad trängsel, bättre framkomlighet och högre
medelhastighet. Analysen visar på att redan vid en mindre förändring av maxtimtrafiken
(reducering med 10 %) kommer kapaciteten att vara tillräcklig.
Över tid kommer även kapacitetshöjande åtgärder att krävas på det lokala trafiknätet för
att möjliggöra hanteringen av prognostiserad trafik.
5.1.2.

Kollektivtrafik

Inga tillkommande åtgärder görs för att prioritera kollektivtrafikens framkomlighet,
men med ökad framkomlighet minskar körtiderna på sträckan vilket ger mer
förutsägbara restider än i nuläget.
5.1.3.

Oskyddade trafikanter

Förutsättningarna för resor till fots eller med cykeltrafik är opåverkade i jämförelse med
nuläget.
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5.2.

Lokalsamhälle och regional utveckling

Motortrafikanter gynnas av planförslaget på såväl lokal som regional nivå. Förslaget är
en förutsättning för att klara framtida trafikering beaktat de omfattande
utvecklingsplanerna som finns i närområdet, och samtidigt erbjuda en framkomlighet på
sträckan som inte begränsar den regionala utvecklingen.

5.3.

Miljö och hälsa

Luftutsläppen från trafiken bidrar till både försurning och övergödning i luft, mark och
vatten. Kartläggningen av luftföroreningarna i Lunds kommun som gjordes 2008 och
beräkningarna för prognos till år 2040 års värden för trafikintensitet visar dock att
luftkvaliteten även år 2040 är god jämfört med gällande miljökvalitetsnormer.
Det kan konstateras att de halter som är högst (PM 10 och PM2,5) upptar ca 65 % av
nivåerna där miljökvalitetsnormen riskerar att överskridas. Värdena hamnar dock över
den undre utvärderingströskeln enligt bilaga 1 i Luftkvalitetsförordning (2010:477)
vilket innebär att tillsynsmyndigheten (kommunen) kan behöva utföra regelbundna
mätningar för partiklar om trafikintensiteten i verkligheten blir enligt prognosen för år
2040. Eftersom marginalerna till att överskrida MKN gällande partiklar och kväveoxid
är relativt goda (som mest 65 % av MKN), bedöms projektet ej medföra att någon
miljökvalitetsnorm för luftkvalitet överskrids.
En osäkerhetsfaktor är att beräkningarna görs för mer än 20 år framåt i tiden.
5.3.1.

Buller

Trafikbullerberäkningar har utförts och redovisas vid fasad per våning samt som
utbredningskartor för höjden 2 m över mark.
Utan vägnära åtgärder överskrider trafikbullernivån från ombyggnadsavsnittet
dygnsekvivalent nivå 55 dBA utomhus vid fasad vid någon av våningarna vid 371
adresser. Av dessa utgör 3 st. undervisningslokaler, 1 st. förskola och 1 st. fritids.
Resterande är bostäder. I markplan har nivåerna beräknats till 56–68 dBA. Huvuddelen
av överskridandena i markplan förekommer inom ett avstånd på 200 m från vägmitt.
Beräknade ljudnivåer varierar med bl.a. topografi, skärmning och ljudreflexer.
Med föreslagna vägnära åtgärder beräknas trafikbullernivån från
ombyggnadsavsnittet att överskrida dygnsekvivalent nivå 55 dBA utomhus vid fasad vid
någon av våningarna vid 147 adresser. Av dessa utgör 2 st. undervisningslokaler, 1 st.
förskola och 1 st. fritids. Resterande är bostäder. I markplan har nivåerna beräknats till
56–61 dBA. Dessa överskridanden förekommer huvudsakligen längs husraden närmast
E22.
För att riktvärden inomhus och på uteplatser ska klaras, har åtgärder avseende fönster
och friskluftsventiler samt bullerskyddsskärmar intill uteplatser föreslagits. Med
föreslagna åtgärder beräknas riktvärden inomhus att klaras på samtliga adresser. På
uteplatser beräknas riktvärden vid bostäder att klaras. Vid skolan klaras riktvärdena
utomhus på huvuddelen av vistelseytorna utan fastighetsnära bullerskyddsskärmar. Vid
förskolan klaras riktvärdena på delar av vistelseytorna utomhus, men överskrids med ca
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3 dB på resten av ytorna. Vid fritiset överskrids riktvärdena på vistelseytorna utomhus
med ca 2 dBA. Både vid förskolan och fritiset skulle en 3,7 m hög fastighetsnära
bullerskyddsskärm ge försumbar inverkan (<1 dB).
Jämförelse mellan trafikbullernivåer för nuläge och ombyggt vägavsnitt med åtgärder
visar att i nuläget överskrids dygnsekvivalent nivå 55 dBA i markplan vid fasad till 93
adresser. Efter ombyggnad med åtgärder sker motsvarande överskridande vid 73
adresser, d.v.s. vid färre adresser.
Figurer 38 och Figur 39 visar dygnsekvivalent ljudnivå i markplan från
ombyggnadsavsnittet av E22 med vägnära bullerskyddsskärmar.
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Figur 38 Trafikbullernivåer
utomhus prognosår 2040 (norra
delen). Dygnsekvivalent nivå i
markplan med
bullerskyddsåtgärder.
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Figur 39 Trafikbullernivåer
utomhus prognosår 2040
(södra delen).
Dygnsekvivalent nivå i
markplan med
bullerskyddsåtgärder
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Intressets värde bedöms som måttligt värde eftersom området idag redan är påverkat av
buller. Påverkan av störningens omfattning bedöms som måttlig negativ påverkan med
de bullerskärmar som är föreslagna i vägplaneförslaget för att minska den negativa
effekten. Den samlade bedömningen av de miljökonsekvenser som vägplaneförslaget
kan ge upphov till bedöms som måttlig konsekvens.
Skadeförebyggande åtgärder
Trafiken på E22 kommer att medföra trafikbullernivåer som överstiger tillämpbara
riktvärden utomhus. Vägnära bullerskyddsskärmar har föreslagits längs med E22 både
på den östra och västra sidan. Skärmhöjderna har dimensionerats för att
dygnsekvivalent nivå 55 dBA utomhus vid fasad ska klaras i markplan vid bostäder och
undervisningslokaler med rimliga skärmhöjder. I vissa fall skulle det krävas orimligt hög
skärm, >4 m, för att klara dygnsekvivalent nivå 55 dBA utomhus vid fasad. Skärmhöjden
har begränsats till 3,7 m med tanke på bl.a. vindlaster, markintrång och kostnader i
samband med grundläggning.
Även effekten av något lägre skärmar, högst 3,0 m, har tidigare utretts. Beräkningar har
utförts för skärmhöjderna 3,0 respektive 3,7 m, varefter de högre skärmarna valdes.
Med föreslagna bullerskyddsskärmar (2,6 – 3,7 m höga) beräknas den totala
dygnsekvivalenta nivån utomhus att överskrida 55 dBA i markplan vid i huvudsak
bostäderna på husraden närmast E22. Överskridandena motsvarar 1–8 dBA. I den
södra delen påverkas totala ljudnivån också av trafiken på Dalbyvägen.
På övre våningsplan minskar bullerskyddsskärmarnas effekt och där har åtgärder
föreslagits för att riktvärden inomhus ska klaras t.ex. vid byte av fönster och
friskluftsventiler. Huvuddelen av skärmarna föreslås ha höjden 3,7 m, medan några
avsnitt föreslås vara 2,6 – 3,5 m höga.
Åtgärder kan vara aktuella för delar av radhus eller delar av flerfamiljshus som
innehåller lägenheter. Då ger "adress" mera detaljerad information är
"byggnad/fastighet". Postadress avses. För att riktvärden inomhus ska klaras, har
åtgärder avseende fönster respektive fiskluftsventiler föreslagits för 73 adresser. För att
riktvärden på uteplats ska klaras har fastighetsnära åtgärder föreslagits för 13 adresser.
Placering av bullerskyddsåtgärder redovisas på planritningarna och fastställs.
Nollalternativ
Nollalternativet för buller innebär ökade trafikmängder enligt trafikverkets prognos till
år 2040 med oförändrade bullerskydd. Ökade trafikmängder innebär ökat buller för
närboende och verksamheter. Störningens omfattning i nollalternativet bedöms medföra
stor negativ påverkan och konsekvensen blir därför stor. Bullerberäkning för
nollalternativ ses i Figur 38 och Figur 39.
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Figur 40. Trafikbullerberäkning för
nollalternativet (norra
delen).
Fasadpunkterna visar
beräknade ljudnivåer
på byggnadernas
första våning.
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Figur 41.
Trafikbullerberäkning för
nollalternativet
(södra delen).
Fasadpunkterna
visar beräknade
ljudnivåer på
byggnadernas
första våning.
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5.3.2.

Vibrationer

Vibrationer under byggskedet
Vid risk för vibration i närheten av Medicon Village hus D under byggnationen,
rekommenderas vibrationsövervakning med larm till byggledningen.
Vibrationer under driftskedet
Medicon Village bedriver forskning och ligger söder om den nya avfartsrampen. Här
finns känslig utrustning som skulle kunna påverkas av vibrationer och därför har
vibrationsmätning utförts hos Medicon Village för att ge kunskap om nuläget. Resultatet
visade att vibration och ljudtryck nattetid uppvisar inga transienter utan signalerna är
stationära med nivåer lika bakgrundsvärdena dagtid som är mycket lägre än i
litteraturen rapporterade riktvärden för försöksdjur. Trafiken längs E22 pågår hela
dygnet och trafikhändelser med stora momentana nivåer inträffar även natt men kan
således inte urskiljas. Inspelningarnas transienter inträffar istället under personalens
arbetstid och de är därför högst troligt orsakade av personalaktiviteter. Den nya
påfartsrampen i sydlig riktning kommer ligga närmre hus D än befintlig södergående
körbana men relativa skillnaden i avstånd är liten och därför också relativa skillnaden i
vibration och ljudtryck. Det betyder att efter byggnation, och i nuläget, kommer trafik
längs E22 inte ge störande vibrationer eller ljudtryck.
Det föreligger en liten risk för skador och/eller störningar som kan orsakas av
vibrationer från vägplaneförslaget och den samlade bedömningen är att
vägplaneförslaget medför en liten konsekvens för vibrationer i området.
Skadeförebyggande åtgärder
Inga skadeförebyggande åtgärder för vägplaneförslaget är aktuella.
5.3.3.

Förorenad mark

Markundersökningarna har konstaterat ställvis förekomst av markföroreningar som
bedöms härröra från trafiken på E22. Dessa sammanfattas nedan:
•

Halten av bly, zink, PAHer och kolväten överstiger riktvärden för känslig
markanvändning (KM) i flertalet provpunkter längs med vägen.
• För samtliga prover överskrider halten av en eller flera metaller riktvärdet
för mindre än ringa risk (MRR) vilket är det värde som anger om
massorna kan återanvändas fritt inom ett projektområde utan anmälan
till tillsynsmyndigheten.
• Provtagningen i bullervallar visade på halter av PAH i två borrpunkter
över KM samt av bly i en av dessa. För metaller ligger många av
metallhalterna över MRR.
• I grundvattnet har halter av vissa PAH och aromatiska kolväten fraktion
>C16-C36, detekterats i halter överstigande använda riktvärden för
dricksvatten.
Då inga jordprover från utförd markundersökning innehöll föroreningshalter
överstigande riktvärdet för MKM görs bedömningen att jordmassorna kan användas för
återfyllnad inom projektet. Då halterna ligger över MRR ska dock först en anmälan till
tillsynsmyndigheten göras innan någon grävning får påbörjas. I borrpunkterna 58 och
59 (se PM miljöprovtagning för lokalisering) överstiger halterna PAH-H och bly
riktvärden för KM varför det krävs kompletterande provtagning om dessa massor ska
återanvändas. I annat fall ska de transporteras till en lämplig
mottagningsanläggning/deponi. Borrpunkt 58 ligger mellan sektion 1/100–1/200 och
borrpunkt 59 mellan sektion 1/300–1/400 enligt ritning 101G1103.
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En anmälan om återanvändning av förorenade massor behöver lämnas in till
tillsynsmyndigheten och bli godkänd innan några grävarbeten får påbörjas.

Figur 42. Figuren visar den norra delen av området. På bilden syns de planerade av- och
påfarterna. Det planerade området som ska användas för upplag av massor är markerad med
orange ring

Inom projektet finns inte avsättning för alla de jordmassor som schaktas upp, detta på
grund av att bullervallarna som i dagsläget finns i anslutning till vägen i stor
utsträckning kommer att schaktas ur och ersättas med plank. Uppskattningsvis kommer
119 300 m3 jordmassor att genereras i projektet. Av dessa kommer cirka 102 800 m3
jordmassor behöva transporteras bort från området.
Skadeförebyggande åtgärder
Vägdikesmassor ska i första hand nyttjas inom vägområdet och i andra hand
transporteras till deponi.
På grund av att de flesta provtagningspunkterna innehöll föroreningshalter överstigande
riktvärdet för MRR gäller att överskottsmassorna inte heller får användas fritt utanför
projektet. Massorna kommer därför transporteras till mottagningsanläggning med
tillstånd för hantering av denna typ av massor.
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Provtagning ska göras för miljökontroll vid eventuellt påträffande av misstänkt
förorening i samband med anläggningsarbetet. Detta för att utreda om massorna kräver
särskild hantering och hur de ska omhändertas.
Vid eventuell grundvattensänkning, länshållning eller liknande i anslutning till
borrpunkt 38 rekommenderas att vattnet omhändertas, eller genomgår rening på plats
innan ett eventuellt utsläpp till dagvattennätet. Borrpunkt 38 ligger mellan sektion
0/400 och 0/500 enligt ritning 101G1102. Val av åtgärder för grundvattnet ska
förankras hos tillsynsmyndigheten och eventuella ledningsägare innan utförandet.
5.3.4.

Luft

Den senaste kartläggningen av luftföroreningarna i Lunds kommun som gjordes 2008
och beräkningarna för prognos till år 2040 års värden för trafikintensitet visar att
luftkvaliteten även år 2040 är god jämfört med gällande miljökvalitetsnormer.
Beräkningarna för luftutsläpp är gjorda efter prognostiserad trafik för år 2040 utan
hänsyn till lutning på vägen och trafikens rörelsemönster.
Det kan konstateras att de halter som är högst (PM10 och PM2,5) upptar ca 65 % av
nivåerna där miljökvalitetsnormen riskerar att överskridas, se Tabell 11. Värdena
hamnar dock över den undre utvärderingströskeln enligt bilaga 1 i
Luftkvalitetsförordning (2010:477) vilket innebär att tillsynsmyndigheten (kommunen)
kan behöva utföra regelbundna mätningar för partiklar om trafikintensiteten i
verkligheten blir enligt prognosen för år 2040. Eftersom marginalerna till att överskrida
MKN gällande partiklar och kväveoxid är relativt goda (som mest 65 % av MKN),
bedöms projektet ej medföra att någon miljökvalitetsnorm för luftkvalitet överskrids. En
osäkerhetsfaktor är att beräkningarna görs för mer än 20 år framåt i tiden.
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Tabell 11 Uppmätt Luftkvalitet vid mätpunkt vid E22-Dalbyvägen (se nulägesbeskrivning Luft)
samt beräknade halter enligt trafikverkets prognos för trafikmängder år 2040.

Mätparametrar

Kolmonoxid (CO)4
mg/m3
Partiklar (PM10)5
µg/m3
Partiklar (PM2,5)6
µg/m3
Bensen (C6H6)7
µg/m3
Kvävedioxid (NO2)8
µg/m3

År 2008
Uppmätt halt
Vikingaparken
(Mätpunkt 1)

År 2008 i relation
till miljökvalitetsnorm (%)

Prognos
20403

År 2040 i relation
till miljökvalitetsnorm (%)

0,5

5%

Ca 0,7

Ca 7 %

20

50 %

Ca 26

Ca 65 %

12

48 %

Ca 16

Ca 65 %

0,6

12 %

Ca 0,8

Ca 14 %

16

40 %

Ca 21

Ca 53 %

Skadeförebyggande åtgärder
Inga specifika åtgärder för luft kopplade till vägprojektet har identifierats eller
inarbetats.

3

Trafikverkets trafikprognos för 2040
År
E22 totalt (fordon/dygn)
2015
38 600
2040 (enligt TRVs generella uppräkning)
65 800
4
Normen 10 mg/m3 och avser maxvärdet för 8 timmars glidande medelvärde under ett
kalenderår
5
Normen 40 μg/m3 och aritmetiska medelvärdet under ett kalenderår
6
Normen 25 μg/m3och aritmetiska medelvärdet under ett kalenderår.
OBS! endast föreslagen norm
7
Normen 40 μg/m3 och aritmetiska medelvärdet under ett kalenderår
8
Normen 40 μg/m3 och aritmetiska medelvärdet under ett kalenderår
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5.3.5.

Vatten

Trafikökningen enligt prognosen till år 2040 innebär att mängden föroreningar från
området kommer att öka. Vattnet från utredningsområdet leds via diken och rörlagda
ledningar till recipienten Höje å. Breddningen gör också att mängden vatten kommer att
öka.
De hårdgjorda ytorna avvattnas i dagsläget till diken som leder till recipienten Höje å.
Ny avvattning föreslås huvudsakligen ske via fördröjning med principiell utformning
enligt Figur 42 samt för övriga delar av projektområdet till infiltration i öppna vägdiken
på samma sätt som idag och till samma recipient som i dagsläget. Fördröjningsmagasin
och diken utformas för att uppnå god rening för kväve, fosfor, övriga näringsämnen och
metaller.

Figur 43 Lokalisering av fördröjningsmagasin

Fördröjningsdammens utlopp förses med oljeavskiljare, avstängningsventil samt
avstängningsmöjlighet i dikena för att ge möjlighet till sanering vid olyckor.
Fördröjningsmagasinet bidrar även till att motverka stora plötsliga flöden till Höje å,
vilket är av stor vikt då recipienten framförallt är känslig för ökade vattenmängder.
Påverkan på recipienten, Höje å, bedöms därför bli oförändrad eller något mindre
jämfört med dagsläget.
Byggnationen av den planerade avfartsrampen kommer medföra en lokal och
permanent grundvattensänkning. Tillrinning av vatten förväntas vara liten då jorden
utgörs av tät lermorän. Omgivningspåverkan på grund av den permanenta
grundvattensänkningen för planerad anläggning bedöms bli begränsad då sänkningen
utförs i täta jordar av lermorän med en begränsad vattentillrinning.
Grundvattenavsänkningen förväntas inte medföra några negativa konsekvenser för
befintliga byggnader eller brunnar och risken för sättningar bedöms som mycket liten.
Grundvattenavsänkning vid anläggandet är en vattenverksamhet och är generellt
tillståndspliktig. Bedömningen görs dock att varken enskilda eller allmänna intressen
kommer att skadas av vattenverksamheten och därför behöver det inte sökas tillstånd
för vattenverksamhet.
Skadeförebyggande åtgärder
Haveriskydd med avstängningsmöjlighet (fördröjningsmagasin) upprättas före
anslutning till dagvattendike så att eventuellt spill från olycka kan stoppas och samlas
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upp och på så sätt förhindra vidaretransport till Höje å. Placeringen av skyddsåtgärd för
vatten (fördröjningsmagasinet) redovisas på planritningarna och fastställs. För att
undvika spridning till grundvattnet måste uppsamling och sanering av området ske
snarast efter inträffad olycka. För att undvika översvämningar till följd av
klimatförändringar dimensioneras dagvattensystemet för tioårsregn. Vid val av
dimensionerande regnintensitet tas hänsyn till berörd vägs standard. För motorväg,
motortrafikled samt annan högklassig väg skall dimensionerande regnintensitet räknas
för regn med återkomsttid 10 år (tioårsregn) (Vägverket, 2008). Den nya utformningen
innebär att dagvatten som uppkommer inom området genomgår rening i flera steg
innan avledning till recipienten.
5.3.6.

Landskap

Väg- och landskapsrummet längs den aktuella vägsträckan kommer att förändras som
följd av kompletteringen av trafikplats Lund Norra. Utbyggnadsförslaget kommer dels
innebära en breddning av befintligt vägrum och dels ett tillägg i form av en ny på- och
avfart i den norra delen för att trafikförsörja verksamhetsområdet Ideon och Pålsjö.
Förändringarna bedöms påverka landskapsbilden och upplevelsen av vägsträckan både
för trafikanter och personer som vistas i vägens närhet.
I och med vägrummets breddning längs med den aktuella sträckan kommer befintlig
växtligheten på bullervallarna och slänterna till stor del att behöva avverkas. Detta
kommer skapa en stor förändring av landskapsbilden för trafikanter samt en större
visuell exponering av vägen för personer som vistas i omgivningen. Ett mål med
gestaltningen av slänter och vallar är att kunna fortsätta erbjuda trafikanten ett grönt
vägrum att färdas genom samt att en visuell barriär mot vägen ska bibehållas för
personer som bor och rör sig i omgivningen.
Ombyggnaden av E22 mellan trafikplats Gastelyckan och trafikplats Lund Norra ska
övergripande gestaltas utifrån omgivande landskap och stadsbygd samt att intrång och
negativa effekter på omgivande mark och vegetation i möjligaste mån ska begränsas.
Sträckan ska gestaltas för att skapa en samlad helhet, samtidigt som trafikanter ska ges
en omväxlande miljö där utformningen underlättar möjligheten att orientera sig i
förhållande till omgivningen.
I vägsträckans norra del, som omgärdas av verksamhetsområden och är en entré till
norra delarna av Lund, ska gestaltningen bidra till att framhäva och knyta an till
områdets stadsmässiga och storskaliga karaktär. Trafikanter ska genom gestaltningen få
en förståelse av att de kör genom Lund. Detta kan exempelvis ske genom ett strikt
formspråk, tydliga materialval och detaljer som vittnar om vägens nära kontakt med
staden.
De delar av vägsträckan som omgärdas av småskalig bostadsbebyggelse och grönytor bör
ges en gestaltning som speglar och knyter an till denna karaktär. Här är det viktigt att
den visuella barriären mellan trafikanter/E22 och bostäder bibehålls i möjligaste mån
för att begränsa vägbreddningens negativa effekter på boendemiljön. Detta kan
exempelvis ske genom att begränsa breddning av vägslänter, genom brantare
släntlutningar eller stödmurar, för att bevara så mycket mark och vegetation mellan väg
och boendemiljö som möjligt. Den övergripande gestaltningen längs denna sträcka ska
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utgå från ett formspråk som upplevs mer naturlig, med lummigare och tätare vegetation
och materialval som till skillnad från den norra delen av sträckan upplevs ha en något
lägre grad av stadsmässighet.
Utifrån ett trafikantperspektiv bedöms konsekvenserna bli måttliga förutsatt att
vägsträckan ges en bearbetad gestaltning utifrån riktlinjer i gestaltningsprogrammet i
form av ökad och tydligare koppling till omgivande stadsmiljö samt att ett mer
omhändertaget och gestaltat vägrum skapas.
Utifrån ett åskådarperspektiv bedöms konsekvenserna på landskapsbilden bli måttliga i
och med den minskade vegetationsvolymen längs E22 som i dagsläget har en
avskärmande effekt. En visuell avskärmning mellan boende- och rekreationsområde och
E22 kommer dock att ske i form av bullerskyddsskärmar med kompletterande
plantering av vegetation längs stora delar av sträckan, vilket bedöms mildrar den
negativa effekten av att befintlig vegetation försvinner.
Sidoområdesutformning
De nya slänternas utbredning mot boendemiljön bör, så långt möjligt, begränsas för att
bevara vegetation och begränsa intrånget i befintlig mark mellan bostäder och väg.
Längs sträckor där bredare utrymme och grönytor angränsar till vägen utformas nya
sidoområden med slänter med lutning på 1:2. Den branta lutningen anläggs för att i
möjligaste mån uppnå gestaltningsmålet att begränsa markintrånget och därmed värna
om befintlig vegetation.
I sektioner med begränsat utrymme mellan väg och omgivande bebyggelse anläggs
stödmurar med höjd på cirka 2 meter. Därefter anläggs en slänt med lutning 1:2 upp till
anslutande mark. Murens höjd avser att säkerställa att grönytan ovanför uppfyller
säkerhetskrav vid vistelse i samband med skötselinsatser. Mures höjd medför även att,
ur ett gestaltningsperspektiv, skapa ett öppnare vägrum med god visuell kontakt för
trafikanter till omgivande vegetationsytor. Det är viktigt att murens höjd är konstant i
förhållande till vägbanan för att undvika ett murkrön som varierar i höjd och därmed
visuellt skapar ett rörigt, flackande intryck.
Bullerskyddsskärmar placeras om möjligt cirka 1 meter bakom det nya släntkrönet, ny
vegetation planteras i slänten för att återskapa ett grönt vägrum. Bullerskärmen placeras
nära släntkrönet för att få en effektiv bullerdämning med stöd i topografin samt för att
bryta sektionen och undvika att en hög vägg skapas intill körbanan.
Det är viktigt att i möjligaste mån minimera markintrånget mellan avfart och
boendemiljön på den östra sidan. Detta bör ske genom att anlägga en stödmur i så nära
anslutning till avfartens vägbana som möjligt. Förslagsvis används ett barriärelement
intill stödmuren, i stället för vägräcken, för att skapa en så smal vägsektion som möjligt.
Bullerskärm placeras cirka 2 meter från murkrön för att bryta den vertikala linjen och
därmed undvika känslan av att skärm och stödmur hänger ihop som en enda hög vägg
intill körbanan.
Där vägen går i bank anläggs nya slänter som ansluter till befintlig mark med en lutning
på 1:2 för att begränsa utbredning i intilliggande mark.
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De nya slänterna ska uppfattas ha en mjuk övergång och smälta in omgivningen.
Slänterna ska vara erosionsskyddade men ska inte anläggas med stenkross.
Bullerskyddsåtgärder
Målet med gestaltning av bullersskyddskärmar är därför att hitta en lösning som kan
bidra till ett positivt inslag i miljön för både trafikanter, boende och andra personer som
vistas i närområdet. För att nå detta mål kan bullerskärmarnas utformning variera
beroende på vad de angränsar till.
Bullerskyddsåtgärder ger generellt bättre effekt ju närmre bullerkällan de kan placeras.
Det är även viktigt att utnyttja topografiska förhållanden för bästa effekt. Längs E22, där
vägen ligger i skärning ska därför bullerskyddsskärmar placeras intill släntkrön för att
utnyttja topografin samtidigt som de placeras så nära vägen som möjligt. Även längs
sträckor med stödmurar ska bullerskärmarna placeras intill släntkrön. Skärmarna bör
dock inte placeras direkt i släntkrönet utan om möjligt 1 meter bakom utifrån ett driftoch underhållsperspektiv.
En viktig del i utformningen av bullerskyddsskärmarna är anpassningen av skärmens
avslutning mot terrängen. En minskning av skärmarnas höjd vid skärmavslut ska
utföras medvetet och detaljstuderas i elevationer i samband med projekteringsskedet.
Det är viktigt att skärmens intryck inte blir för dominerande och oroligt.
Längs sträckan som passerar kolonilottsområdet i den södra delen av sträckan föreslås
en bullerskyddsskärm i ett material och utförande som kopplas samman med områdets
angränsande karaktär. Exempelvis kan skärmar i flätad pil användas (täckta, försedda
eller dolda med flätad pil).
Därefter föreslås att bullskärmarna ges ett mer stadsmässigt uttryck med en
konstruktion och materialval som uppfyller krav på bullerdämpning, lång beständighet
och minimalt underhåll. Dessa bullerskärmar används därefter längs hela sträckan.
Exempelvis används skärmar i återvunnen Hd-polyeten alternativt absorberande
skärmar klädda i perforerad plåt som knyter an till gestaltning av stödmurar vid på-och
avfart. Skärmsidan som vetter mot park- och boendemiljöer ska anpassas i uttryck och
detaljeringsgrad utifrån den mer småskaliga landskapskaraktären. Skärmarna ska
utföras i en naturlig kulör som smälter in i omgivningen. Skärmar utförda i trä ska
undvikas utifrån ett drift- och skötselperspektiv.
Skärmar på broar, samt mellan E22 och avfartsramp utförs om möjligt genomsiktliga.
Även partier med genomsiktlig skärm kan användas intill Hardebergaspåret.
Det är av stor vikt att bullerskärmarna anpassas till omgivande miljö med hjälp av
vegetationsplanteringar. Plantering vid bullerskärmar längs boendemiljöer bör ha ett
lummigt intryck med buskar och klätterväxter mot bebyggelsen men mer ordnat ut mot
vägområdet för en stadsmässig karaktär. I den norra delen, där stadsmässigheten
förstärks bör vegetationen i samband med bullerskärmarna ha en mer strikt utformning
i form av trädgrupper samt trädrader.
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Konstbyggnader
Ett övergripande mål för utformning av den nya bron över E22 för Hardebergaspåret är
att inte förlora brons och Hardebergaspårets historiska koppling och funktion som
järnvägsspår. Den historiska aspekten är därför viktig att hantera och förhålla sig till i
utformningen av den nya bron. Det föreslås att en ny stålbro av fackverkstyp anläggs i
samma läge som befintlig bro. En bearbetad gestaltning görs av landfästen och
anslutning mot angränsande stödmurar och bullerskyddsskärmar. Värdefull vegetation i
omgivande grönområde ska skyddas och bevaras i möjligaste mån under projekteringsoch anläggningsskedet.
I och med breddningen av motorvägen kommer bron över Tunavägen att behöva bytas
ut. En trygg och välkomnande passage under E22 ska tillskapas med god
överblickbarhet och genomtänkt belysning.
Avfartsrampen kommer att gå lågt i landskapet eftersom den ska utformas för att
passera planskilt under E22 i en vägport för att slutligen ansluta till Scheelevägen, se
figur nedan. Detta resulterar i att rampen kommer att gå i skärning längs en stor del av
sträckan med relativt stora höjdskillnader mellan E22 och påfartsramp vilka till stor del
tas upp av stödmurskonstruktioner. Påfartsrampen följer befintliga höjder på västra
sidan om E22 vilket får följden att en markant höjdskillnad uppstår när avfartsramp och
påfartsramp möts väster om vägporten.

Figur 44. Illustration över ny av-/påfartsramp mot Ideon/Pålsjö.

Den nya på- och avfarten ska gestaltas utifrån den lokala omgivningens karaktär. Målet
är att ge platsen en tydlig stadsmässig identitet och förstärka orienterbarheten för
trafikanterna samt göra ett så litet intrång i omgivningen som möjligt.
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Ur ett trafikantperspektiv är målet med gestaltningen för den nya av- och påfarten till
Ideon att skapa en trafiksäker miljö som tydligt annonserar avfarten till Ideon. Ett
gestaltningsmål är att passagen under E22 inte ska upplevas otrygg för trafikanter.
Viktigt är därför att arbeta med de stora höjdskillnaderna för att skapa en utformning
som bidrar till en överblickbar passage under bron med god sikt för trafikanter.
Vid anläggandet av på-och avfartsramperna skapas mindre ytor mellan E22 och
ramperna. Dessa ytor föreslås gestaltas genom terrassering och stadsmässiga
planteringar, för att skapa god sikt och ljusnedsläpp, en stadsmässig gestaltning och
visuell ledning för trafikanter. Avfartsrampen kommer att ledas genom befintlig
bullervall, ett ingrepp i terräng och vegetation som kommer påverka landskapsbilden
framförallt för boende i villaområdet i Östra Torn. I och med avfartens närhet till
bostadsbebyggelse är det viktigt att i möjligaste mån bibehålla och återställa en visuell
såväl som bullermässig avskärmning.
Utrustning och anläggningskompletteringar
Utrustning och anläggningskompletteringar, exempelvis skyltar, räcken och belysning,
ska ges en konsekvent och stadsmässig gestaltning gällande val av material och
utformning. Avsikten är att bidra till en lugn trafikantupplevelse som tydligt kan bidra
till att förstärka vägens stadsnära läge. För att minimera markintrånget anläggs branta
slänter vilket kräver sidoräcken längs hela sträckan.
Fortsatt arbete
I det fortsatta gestaltningsarbetet ska ett långsiktigt och hållbart perspektiv även beaktas
för att säkerställa framtida kvaliteter, exempelvis vid val av utförande och material.
Framtida drift- och underhållsmöjligheter samt ekonomi är viktiga förutsättningar för
projekteringen i entreprenaden. Inför kommande projekteringsskede är det viktigt att
utpekade fokusområden i gestaltningsprogrammet kring Hardebergabron och på- och
avfart detaljstuderas. Detta kan exempelvis ske i form av platsbesök för att märka ut
värdefull vegetation samt att studera hur anslutningar mellan bullerskyddsskärm och
angränsande mark ska utföras i detalj.
5.3.7.

Naturmiljö

Vägplaneförslaget innebär intrång i gräsbeklädda vägslänter delvis med buskar och träd,
öster och väster om E22. Konsekvensen är att dessa slänter försvinner och ersätts av nya
grässlänter av liknande slag samt planteringsytor med mer varierad flora vilket kan ge
positiva effekter.
Det finns inga särskilt utpekade arter med högre ekologiska/biologiska värden inom
området. Det fysiska intrånget och fragmenteringen av befintliga typer av livsmiljöer,
huvudsakligen buskar i slänterna, bedöms ha liten negativ påverkan på den biologiska
mångfalden och ekologiska samband i området.
Skadeförebyggande åtgärder
Inga särskilda skadeförebyggande åtgärder för vägplaneförslaget är aktuella. Befintliga
större träd som ej direkt berörs av exploateringen ska skyddas under byggtiden. Träd
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som avverkas föreslås läggas som faunadepåer (död ved), förslagsvis i anslutning till
befintlig vegetation vid gång- och cykelvägen öster och väster om E22.
5.3.8.

Kulturmiljö

Konsekvenserna av projektet förväntas bli att fornlämningar undersöks och tas bort i
läget för ny vägkropp.
En arkeologisk utredning utfördes våren 2015 på uppdrag av länsstyrelsen för att
klargöra fornlämningssituationen inom området som omfattas av vägplanen.
Utredningen visar på fyra delområden där fynd förekommer inom vägplansområdet.
Utredningen anger också rekommendationer angående vilken hänsyn som ska tas till
befintliga fornlämningar i och i anslutning till utredningsområdet enligt Figur 45 och
Figur 46.

Figur 45 Utredning av fornlämningar inom delområde 1 och 2.

Figur 46. Utredning av fornlämningar inom delområde 3 och 4.
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I de södra delarna behöver en anmälan göras för område 3 och en arkeologisk
förundersökning och eventuellt slutundersökning för område 4 enligt figuren ovan. I
projekteringsprocessen och arbete med miljökonsekvensbeskrivningen ska ingrepp i
fornlämningarna beaktas och, om möjligt, undvikas helt.
Länsstyrelsen har i ett meddelande, daterat 2015-06-23, angett att det kan komma
krävas tillstånd enligt kulturmiljölagen för markingrepp i fornlämningen Lund 178:1.
Konsekvenserna av ombyggnationen kan bli att delar av fornlämningar undersöks
arkeologiskt och tas bort i läget för ny vägkropp. I övrigt anger länsstyrelsen att det inte
finns något hinder för det fortsatta arbetet. Se mer i tabell 16 som berör fortsatt arbete.
Skadeförebyggande åtgärder
Inga specifika åtgärder kopplade till vägprojektet har identifierats. Även oupptäckta
fornlämningar är skyddade genom kulturmiljölagen, vilket får tas i beaktande vid
schaktning.
Särskild försiktighet skall iakttas vid schaktningsarbeten utanför identifierade områden.
Påträffas fornlämningar kommer dessa i enlighet med 2 kap. kulturmiljölagen att
avbrytas och tillsynsmyndigheten kontaktas
5.3.9.

Rekreation och friluftsliv

Kommunen redovisar i översiktsplanen ett antal önskvärda grönstråk som korsar E22.
Hardebergastråket med gång- och cykelbro över E22 utgör en viktig förbindelselänk
mellan östra och västra sidan om E22. Ett genomförande av vägplanen bedöms ej
försämra kvaliteten i kända stråk för rekreation och friluftsliv. Inga kända stråk för
rekreation och friluftsliv bryts. Projektet bedöms ej heller påverka kvalitet eller kvantitet
på några attraktiva närmiljöer för förskola, skola eller boende.
Hardebergastråket kommer att ha samma funktion även efter projektets genomförande.
En viss ökad barriäreffekt för gång- och cykeltrafiken är dock oundviklig eftersom
planförslaget möjliggör utökad vägtrafik i området.
Projektet bedöms ej påverka kvalitet eller kvantitet på några attraktiva närmiljöer för
förskola, skola eller boende.
Skadeförebyggande åtgärder
Inga specifika åtgärder kopplade till vägprojektet har identifierats.
5.3.10.

Hushållning med naturresurser

Ingen ny jordbruksmark eller skogsmark kommer att tas i anspråk utan mark som i
dagsläget består av bullervallar eller vägdiken till befintlig väg kommer utnyttjas för
vägutbyggnad.
Väg E22 ingår även i det transeuropeiska vägtransportnätet, TEN, utpekat av EU. Höga
krav ställs därför på såväl trafiksäkerhet som framkomlighet längs sträckan. Vidare är
E22 och väg E6.02 utpekade som riksintresse för kommunikation och skyddade enligt
miljöbalken, och ska enligt 3 kap 8 § MB skyddas mot åtgärder som påtagligt försvårar
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tillkomsten eller nyttjandet av anläggningen. Väg E22 och E6.02 bedöms inte påverkas
negativt av utbyggnaden.
Konsekvenserna av vägplanen bedöms som små eller obetydligt negativa eftersom
vägplaneområdet redan idag är ianspråktaget för vägtrafik.
Inga kända ändliga naturresurser påverkas av projektet. Ur hushållningssynpunkt är det
önskvärt att sträva efter massbalans inom projektområdet för att reducera transporterna
av massor.
Skadeförebyggande åtgärder
Inga specifika åtgärder kopplade till vägprojektet har identifierats.
5.3.11.

Risk och säkerhet

Risken för människa och natur kommer sammantaget att minska då breddning av E22
och tillkommande ramper kan utformas med idag gällande standard. Det ger goda
möjligheter att öka trafiksäkerheten (genom att vägen blir säkrare och får förbättrad
framkomlighet) på aktuella sträcka och möjlighet till att bygga in riskreducerande
åtgärder. Exempel på förbättrad trafiksäkerhet är att den tunga trafik som ska passera
inte behöver ta hänsyn till den trafik som endast nyttjar additionskörfältet. Därmed
undviks korsande rörelser som kan skapa osäkerhet vilket kan leda till olycka. Ökad
kapacitet och avlastningen av trafikplats Lund Norra minskar dessutom risken för
köbildning och därigenom sannolikheten för körrelaterade olyckor.
För oskyddade trafikanter kommer vägplaneförslaget medföra positiva effekter på de
kommunala stråken i korsningspunkterna med E22. Hardebergaspåret är ett stråk som
kommer att påverkas. Vid byte av bron skapas minst lika goda förutsättningar för en
trafiksäker passage som idag.
Det finns bebyggelse inom influensområdet för olycka med farligt gods. Tillkommande
additionskörfält gör att avstånd från befintlig bebyggelse blir kortare, ca 5 meter. Sett till
avåkning innebär detta inget problem då aktuell stäcka av väg E22 är kantad av vall på
båda sidor. Att avåkande fordon skulle nå bebyggelse bedöms ej sannolikt. Sett till
transporter av farligt gods och konsekvenser kopplade till olycka med det farliga godset
gäller dock att ett kortare skyddsavstånd i regel innebär att risken ökar för det som är
skyddsvärt, förutsatt att inga andra riskreducerande åtgärder uppförs. För aktuella
avstånd till bebyggelse innebär ett minskat skyddsavstånd huvudsakligen att
riskbildraget ökar till följd av ökad strålningspåverkan (från pölbrand, jetflamma,
UVCE, BLEVE, explosion) och högre koncentration av brännbar och giftig gas. I
vägplaneförslaget föreslås dock att bulleravskärmning i olika utformning, bland annat
vall, upprättas längs sträckan. Hinder i form av vall/plank/mur har en reducerande
effekt på riskbilden dels då eventuellt läckande farligt gods (ex. brandfarlig vätska, giftig
gas) kan hindras att komma närmre skyddsobjekt, dels genom visst strålskydd från
brand. Risken kopplad till minskat avståndet mellan vägkant och närmsta fasad som
additionskörfält innebär bedöms därför som tolerabel.
För vägplaneförslaget planeras lägre hastigheter på väg E22, 100 km/h jämfört med idag
110 km/h. Detta medför att om en olycka sker kan konsekvenser kopplade till hastighet
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bli något lägre, då krockvåldet minskar. Exempelvis blir sannolikheten för punktering av
transportkärl för farligt gods lägre.
Haveriskydd med avstängningsmöjlighet (fördröjningsmagasin) upprättas före
anslutning till dagvattendike, se avsnitt kopplat till Vatten. Åtgärden underlättar
sanering av farligt gods och ökar därmed säkerheten för djur och miljö. Vid eventuell
släckinsats kan förorenat brandvatten (kyl- och släckvatten) nå vattendrag.
Vägplaneförslagets förbättrade dagvattensystem, jämfört med befintligt, innebär
dessutom en minskning av risk för påverkan på miljön till följd av räddningsinsats.
Exempelvis ger dagvattenmagasinet förutsättningar för räddningstjänsten att utföra
konsekvenslindrande insatser.
Skadeförebyggande åtgärder
•

•

•

5.4.

Haveriskydd med avstängningsmöjlighet (fördröjningsmagasin)
upprättas före anslutning till dagvattendike så att eventuellt spill från
olycka kan stoppas och samlas upp och på så sätt förhindra
vidaretransport till Höje å. För att undvika spridning till grundvattnet
måste uppsamling och sanering av området ske snarast efter inträffad
olycka. Åtgärden underlättar räddningstjänstens insats.
Bulleravskärmningar längs större delen av sträckan. Hinder i form av
vall/plank/mur har en reducerande effekt på riskbilden dels då eventuellt
läckande farligt gods (ex. brandfarlig vätska, giftig gas) kan hindras att
komma närmre skyddsobjekt, dels genom visst strålskydd från brand.
Hastighetssänkning på väg E22 innebär minskat krockvåld och lägre
sannolikhet för punktering av transportkärl för farligt gods. En sänkning
av hastigheten beslutas av Trafikverket och kan inte beslutas formellt
förrän i samband med att ombyggnaden av vägen färdigställs

Samlad effektbedömning (SEB)

En samlad effektbedömning (SEB) har genomförts. Resultaten sammanfattas nedan.
5.4.1.

Samhällsekonomisk analys

Den nettonuvärdeskvot som erhålls från de samhällsekonomiska beräkningarna är 1,9,
vilket innebär en hög samhällsekonomisk lönsamhet. Därtill tillkommer ej prissatta
effekter som sammanvägt bedöms som betydande positiva.
5.4.2.

Målkonflikter

Målen om ökad tillgänglighet står i det här fallet i konflikt med målet om överflyttning
till gång-, cykel- och kollektivtrafik. Vidare påverkar den nya trafikplatsen målet om god
trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter negativt.
Projektet bidrar i det korta perspektivet till minskade koldioxidutsläpp.
Utbyggnadsalternativet bidrar för trafiken ett givet prognosår till minskad köbildning
och en effektivare trafikering, med vägförkortning till viktiga målpunkter i Pålsjö- och
Ideonområdet, till mindre koldioxidutsläpp än jämförelsealternativet.
I ett större perspektiv underlättar den förbättring av vägtransportsystemet som
utbyggnadsalternativet innebär en fortsatt tillväxt av vägtrafiken som motverkar, eller i
alla fall inte bidrar, till den större omställning till fossilfria eller koldioxidsnåla
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transportslag som skulle behövas för att bryta vägtransporternas stora andel av de
samlade koldioxidutsläppen.
5.4.3.

Bidrag till ett samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar
transportförsörjning

Den positiva påverkan på den ekonomiska hållbarheten kan i viss mån motverkas av en
negativ påverkan på den ekologiska hållbarheten.

5.5.

Påverkan under byggnadstiden

De störningar som uppstår under byggtiden är främst buller, vibrationer, damning,
luftutsläpp och begränsad framkomlighet för vägtrafiken. Luftutsläpp sker från
arbetsmaskiner och lastbilar kommer att ske vid hantering och transport av massor.
Schaktning ger även upphov vibrationer som kan påverka närliggande byggnader,
dricksvattenbrunnar och andra anläggningar i mark. Transporter, masshantering och
användningen av maskiner orsakar buller och damning uppstår tillfälligt på grund av
entreprenadarbetena. Störningarna kommer främst att drabba vägtrafiken i form av
nedsatt hastighet och tillfälligt begränsad framkomlighet.
Det fins även viss risk att vibrationer kan drabba vibrationskänslig verksamhet och
instrument i närliggande byggnader, se även kapitel 5.3.2.
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6. Samlad bedömning
6.1.

Överensstämmelse med transportpolitiska mål och
projektspecifika mål

De övergripande effektmålen uppfylls genom att goda anslutningsmöjligheter till
verksamhetsområdet skapas samtidigt som framkomlighet och trafiksäkerhet i aktuellt
avsnitt på E22 förbättras. Utformning av väganläggningarna är anpassade så att ingen
ska dödas eller skadas allvarligt. Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik samt att
färdas gående eller med cykel är oförändrade. Vägarnas barriäreffekter för människor
och vilt är oförändrade. Närboende kommer att utsättas för bullernivåer från trafiken
överstigande gällande riktvärden för buller vid bostäder utomhus. Bullernivåer inomhus
och utomhus vid uteplats åtgärdas.
De projektspecifika målen uppnås genom att trafikförsörjningen av
verksamhetsområdet Ideon och Pålsjö säkras och framkomligheten vid trafikplats Lund
Norra förbättras. Även framkomligheten mellan trafikplats Gastelyckan och trafikplats
Lund Norra i norrgående riktning förbättras. Utformningen innebär också bättre
förutsättningar för kollektivtrafikens framkomlighet. För oskyddade trafikanter
bibehålls tillgängligheten. Utformningen stödjer Lunds kommuns fysiska
framtidsplanering. Trafiksäkerheten förbättras i utredningsområdet när risken för
köbildning i Trafikplats Lund Norra minimeras och för oskyddade trafikanter bibehålls
befintlig trafiksäkerhet. Målet att undvika negativ påverkan på boendemiljön inom
utrednings- och influensområdet hanteras med bullerskyddsåtgärder. Den ökade
biltrafiken kommer att leda till ett ökat utsläpp av avgaser som kan påverka närboende.
Trafikmängden kommer dock bidra till ökade luftutsläpp i både nollalternativ och
vägplaneförslag. Vägplaneförslaget leder till minskad köbildning vilket leder till ökad
attraktivitet för vägen vilket kan leda till ökad trafik. Projektet bedöms ej medföra att
någon miljökvalitetsnorm för luftkvalitet överskrids

6.2.

Överrensstämmelse med lokala miljökvalitetsmål

De nationella miljömålen är storskaliga och allmänt hållna. I Lunds kommuns
miljöprogram för åren 2014–2020 (LundaEko II) anges de lokala miljömålen som har
sin grund i de nationella och regionala miljömålen och i miljösituationen i Lund.
Planen lyfter fram åtta prioriterade områden; 1. Engagera flera, 2. Hållbar konsumtion,
3. Minskad kemikaliebelastning, 4. Minskad klimatpåverkan, 5. Klimatanpassning, 6.
Hållbar stadsutveckling, 7. Biologisk mångfald och Ekosystemtjänster, 8. Friskt vatten
och frisk luft.
Av dessa bedöms målområdena Minskad klimatpåverkan, Klimatanpassning, Hållbar
stadsutveckling och Friskt vatten och Frisk luft vara mest relevanta för projektet.
Lunds kommun arbetar med att minska utsläppen av växthusgaser och har höga
ambitioner för detta, vilket framgår av kommunens klimatmål. Klimatmålet omfattar
utsläpp från bland annat trafik och energisektorn. Lund har länge arbetat med att
minska utsläppen. Exempelvis är arbetet inom ramen för programmet Strategi för ett
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Hållbart transportsystem i Lunds kommun (LundaMaTs) framgångsrikt och väl känt
även utanför kommunens gränser.
På de målområden, Minskad klimatpåverkan, Klimatanpassning, Hållbar
stadsutveckling och Friskt vatten och frisk luft, som Lunds kommun prioriterat och som
bedömts vara relevanta för projektet bedöms projekts inverkan vara positiv. Minskad
klimatpåverkan, hållbar stadsutveckling och frisk luft nås genom minskad risk för
köbildning och stillastående fordon samt minskad olycksrisk. Åtgärder för
dagvattenhantering från vägbanan bidrar till att målområdet Friskt vatten kan uppnås.

6.3.

Samlad bedömning miljökonsekvenser

I Tabell 12 nedan åskådliggörs bedömningen av miljökonsekvenser vid byggnation av
trafikplats Ideon enligt vägplaneförslaget.
Tabell 12 Samlad konsekvensbedömning där nollalternativet jämförs mot planförslaget med stöd
av bedömningsgrunderna. _ = stor konsekvens _ = måttlig konsekvens _ = liten konsekvens
_
= ingen konsekvens
Miljöaspekt

Konsekvens av
nollalternativ

Konsekvens av
förslag på vägplan

Kommentar

Buller

Oavsett om trafikplatsen byggs eller ej bedöms
trafikmängderna och således bullret på E22 att
fortsätta öka. Vägplaneförslaget ger dock något
bättre förutsättningar att minska bullret med
bullerskärmar gentemot nollalternativet.

Vibrationer

Trafikmängden kommer att öka i både
nollalternativ och vägplaneförslaget. Markens
beskaffenhet att transportera vibrationer bedöms
dock inte förändras.

Mark

Mark som redan är förorenad av hög
trafikbelastning under lång tid tas i anspråk för
samma typ av verksamhet.

Luft

Nollalternativet innebär att problemen med köer
kommer att öka, hastigheten kommer att sänkas,
trafikflödet kommer att stoppas upp eftersom
andelen trafik kommer öka. Detta sammantaget
medför ökade utsläpp av både koldioxid,
kväveoxider och svaveloxider. Vägplaneförslaget
leder till minskad köbildning vilket leder till ökad
attraktivitet för vägen vilket kan leda till ökad
trafik. Projektet bedöms ej bidra till att aktuella
miljökvalitetsnormer överskrids. Ökad trafikmängd
kommer dock bidra till ökade luftutsläpp i både
nollalternativ och vägplaneförslag.

Vatten

Fördröjningsmagasinet som föreslås i
vägplaneförslaget kommer förbättra möjligheten
att omhänderta föroreningar från vägbanan.
Påverkan bedöms som marginell och bidrar ej till
att miljökvalitetsnormer för vatten överskrids.
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Landskap

Utifrån ett åskådarperspektiv bedöms
konsekvenserna på landskapsbilden bli måttliga i
och med den minskade vegetationsvolymen längs
E22 som i dagsläget har en avskärmande effekt. En
visuell avskärmning mellan boende- och
rekreationsområde och E22 kommer dock att ske i
form av bullerskyddsskärmar med kompletterande
plantering av vegetation längs stora delar av
sträckan, vilket bedöms mildrar den negativa
effekten av att befintlig vegetation försvinner.

Naturmiljö

Mark ianspråktas som idag är bullerstörd och har
låga naturvärden.

Kulturmiljö

Konsekvenserna av projektet förväntas bli att
fornlämningar undersöks och tas bort i läget för ny
vägkropp. Intrång i fast fornlämning kan ge
negativa konsekvenser.

Rekreation och
friluftsliv

Viktiga rekreationsstråk bevaras samt förbättras
och tillgängligheten förändras inte.

Hushållning
med
naturresurser

Ingen ny jordbruksmark eller skogsmark kommer
tas i anspråk inom vägplanen. Mark som tidigare
ingick i t.ex. bullervallar till befintlig väg kommer
att användas för att bygga ut enligt
vägplaneförslaget. Riksintresset för E22 och E6.02
påverkas inte negativt av utbyggnaden.

Risk och
säkerhet

Säkerheten kommer förbättras och minskning av
risken för olyckor med allvarliga konsekvenser sker
genom genomförande av projektet.
Trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter
bedöms förbli oförändrad inom
utredningsområdet.
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7. Planens överensstämmelse med miljöbalkens
allmänna hänsynsregler och
miljökvalitetsnormer
De allmänna hänsynsreglerna
Vid tillståndsprövning eller liknande prövning är verksamhetsutövaren skyldig att visa
att de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel iakttagits.
Hänsynsreglerna omfattar krav på att verksamhetsutövaren ska ha tillräcklig kunskap
om verksamheten och att försiktighetsmått och skyddsåtgärder vidtas. Verksamheten
ska förläggas på lämplig plats, hushållning med råvaror ska ske, bästa möjliga produkter
och teknik ska användas och verksamheten kan stoppas om den kan antas medföra
väsentlig skada på miljön. I tabellen nedan redovisas hur de allmänna hänsynsreglerna
har uppfyllts.
Tabell 13. Uppfyllelse av de allmänna hänsynsreglerna.

Bevisbörderegeln

Regeln uppfylls genom att en vägplan
inklusive miljökonsekvensbeskrivning tas
fram samt genom den fortgående
miljösäkringen.

Kunskapskravet

Kunskap om relevanta miljöförhållanden
har inhämtats under hela
vägplaneringsprocessen genom fältbesök,
samråd, inventeringar och utredningar.

Försiktighetsprincipen

I föreliggande vägplan inklusive
miljökonsekvensbeskrivning redovisas de
åtgärder som föreslås förhindra eller
minska miljökonsekvenser av projektet.

Produktvalsprincipen

Produktvalsprincipen kommer att
beaktas vid kommande upphandling och
entreprenad.

Lokaliseringsprincipen

Vägen placeras så att funktionen blir hög
och intrånget i mark utanför vägområdet
begränsas så långt möjligt.

Skälighetsprincipen

Hänsynsreglerna ska tillämpas efter en
avvägning mellan nytta och kostnader.
Åtgärderna som föreslås ska vara
miljömässigt motiverade utan att vara
ekonomiskt orimliga att genomföra.
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Projektets avvägningar med hänsyn till
såväl miljö som teknik, ekonomi och
samhällsplanering beskrivs i vägplanen.
Skadeansvaret

Den som har orsakat en skada på miljön
är ansvarig för att skadan blir avhjälpt.
Om det trots skadeförebyggande åtgärder
uppstår skador åtar sig Trafikverket eller
entreprenören det
underhåll och kompensationsåtgärder
som krävs i enlighet med gällande
lagstiftning.

Projektet har skett i överensstämmelse med miljöbalkens allmänna hänsynsregler.
Relevant information har införskaffats från tidigare utredningar och samråd har skett
med personer med sakkunskap. Informationen och analyserna från underlag och
samråd har bearbetats, sållats och arbetats om till denna rapport som är tillgänglig för
allmänheten med flera.
Trafikverket har god kunskap om planering, projektering, anläggande och drift av vägar
samt om tänkbar påverkan på omgivningen. De huvudsakliga konsekvenserna bedöms
vara identifierade i vägplanen och skadeförebyggande åtgärder vidtas där det är
motiverat och skäligt för att minska projektets miljökonsekvenser. Se avsnitt om
skadeförebyggande åtgärder.
Miljökvalitetsnormer
Fastställda miljökvalitetsnormer finns i dagsläget för luftkvalitet, vattenkvalitet och
omgivningsbuller och för utpekade fisk- och musselvatten. Fisk och musselvatten berörs
inte i detta projekt. Vägplanens överensstämmelse med MKN beskrivs under respektive
rubrik nedan.
Luftkvalitet
Luftkvalitetsförordningen (2010:477) anger de miljökvalitetsnormer som gäller för
luftkvalitet och omfattar maximala tillåtna värden för skadliga ämnen (kvävedioxid,
kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM 10 och PM 2,5), bensen, kolmonoxid, ozon,
arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren). Vägplanen ger ökade utsläpp till luft men
bedöms inte innebära att någon miljökvalitetsnorm överskrids.
Yt- och grundvatten
Miljökvalitetsnormer finns fastslagna för vattenförekomster och dessa baseras på EU:s
ramdirektiv för vatten, vattendirektivet. Dessa syftar till att vi ska uppnå en långsiktigt
hållbar förvaltning av våra vattenresurser. Alla sjöar, vattendrag, kustvatten samt
grundvatten omfattas av vattendirektivet.
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Målsättningen är att de vatten som omfattas av direktivet, och är klassade som
vattenförekomster, ska uppnå god ekologisk status och god kemisk status år 2015. För
en del vattenförekomster har detta bedömts som ej rimligt och tidsgränsen har flyttats
fram. Det pågår just nu en revision av miljökvalitetsnormerna för både ytvatten och
grundvatten. De nya förslagen ligger som arbetsmaterial på VISS men kommer troligtvis
att fastställas som nya normer för vattenförekomsterna. I denna handling redovisas
främst det nya arbetsmaterialet då detta oftast har bättre faktaunderlag än de äldre
normerna. En bärande princip är att inget vatten får försämras.
Vattendelegationerna i Sveriges fem vattendistrikt har beslutat om
miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram samt förvaltningsplan inför förvaltningsperioden
2009–2015. Det nu berörda området tillhör Östersjöns södra vattendistrikt och beslut
med föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster har fattats av länsstyrelsen i
Skåne län. Höje å som är en klassad vattenförekomst enligt vattendirektivet, klarar i
dagsläget inte kraven för vare sig god ekologisk status eller god kemisk status på grund
av övergödningsproblematik och föroreningsproblematik. Tillförseln av näringsämnena
från aktuellt vägområde är dock mycket liten jämfört med övriga källor. Projektet
förväntas minska näringsämnes- och föroreningsbelastningen till recipienterna jämfört
med nollalternativet och bedöms därför inverka positivt mot att uppnå fastställd
miljökvalitetsnorm för Höje å.
Omgivningsbuller
I förordningen (2004:675) om omgivningsbuller regleras en skyldighet att kartera
omgivningsbuller, samt upprätta och fastställa åtgärdsprogram med mål att
omgivningsbuller inte ska medföra skadliga effekter på människors hälsa. Trafikverket
är enligt 4 § skyldigt att göra detta för vägar med mer än tre miljoner fordon per år.
Detta motsvarar drygt 8 000 fordon per dygn och är därmed aktuellt för detta projekt.
Vägplanen ger upphov till buller som ligger över riktvärdena. Bullerdämpande åtgärder i
fasad föreslås för att riktvärdena skall uppfyllas, se avsnitt om buller samt bifogad
bullerutredning.
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8. Markanspråk
8.1.

Allmänt

Lunds kommun arbetar parallellt med vägplaneprocessen med att upprätta en ny
detaljplan för ombyggnaden av E22. Vägplanen berör därmed endast område med
detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser. Detta innebär att
kommunen ska tillhandahålla den mark som behövs för väg inom området (enligt § 7
Väglagen).
8.1.1.

Vägområde för allmän väg inom detaljplan där kommunen är huvudman
för allmän plats

På plankartorna 101T0201-101T0204 redovisas nytt vägområde. På plankartan framgår
vad som blir nytt vägområde av planerade åtgärder. Det är det tillkommande
vägområdet som är angivet i fastighetsförteckningens arealberäkning, det vill säga det
som ligger utanför det befintliga vägområdet för allmän väg. Det nya vägområdet enligt
denna vägplan omfattar ca 44 476 m² och redovisas på plankartorna, se ritning
101T0201-101T0204 samt fastighetsförteckningen.
8.1.2.

Område med tillfällig nyttjanderätt

Områden med tillfällig nyttjanderätt behövs för att vägen ska kunna byggas. Det är
tillfälliga förbifarter plats för brobyggnation, spontningsarbeten, uppställning,
etablering och upplag. Nyttjanderätten ska gälla under byggnadstiden och markytorna
kommer att återställas innan de återlämnas.
I vägplanen föreslås att ca 14 538 m² mark tas i anspråk med tillfällig nyttjanderätt (T).
Dessa områden har markerats på plankartorna 101T0201-101T0204.
8.1.3.

Förändring av allmän väg

I utbyggnaden sker ingen förändring av allmän väg.
8.1.4.

Vägområde inom detaljplan

Lunds kommun arbetar parallellt med vägplaneprocessen med att upprätta en ny
detaljplan för ombyggnaden av E22. Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 m. fl.
(Trafikplats Ideon) prövas enligt plan- och bygglagen och har varit ute på samråd i
januari 2018. Samrådshandlingen finns redovisad i pärm 2 under flik 9 Berörda
kommunala planer.
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9. Fortsatt arbete
9.1.

Tillstånd och dispenser

Efter granskningsperiodens slut kommer Trafikverket att sammanställa och
kommentera inkomna yttranden i ett granskningsutlåtande. Efter eventuella ändringar
av planförslaget kungörs detta för granskning innan fastställelseprövning.
När vägplanen har fastställts och vunnit laga kraft kommer Trafikverket att handla upp
en entreprenör för utbyggnaden. Innan arbetet påbörjas kommer direkt berörda,
närboende och trafikanter att informeras.
Då förorening har konstaterats i samband med markundersökning har
tillsynsmyndigheten (i detta fall Miljöförvaltningen i Lunds kommun) delgivits dessa
resultat, i enlighet med miljöbalkens upplysningsskyldighet. Beslut avseende
försiktighetsåtgärder ska fattas och kommuniceras av tillsynsmyndigheten innan
eventuella efterbehandlingsåtgärder.
Vad gäller ingrepp i aktuella fornlämningar behöver dessa följas upp under arbetets
gång. Fyra identifierade områden ska behandlas enligt följande:
I det nordligaste området, område 1 och 2 krävs inga ytterligare åtgärder. Inte heller för
område 3 krävs i dagsläget ytterligare åtgärder. Tydliga rutiner för händelse vid
eventuell ytterliga påträffade fornlämningar ska dock utarbetas. I de södra delarna
behöver tillstånd sökas, enligt kulturminneslagen, för eventuellt borttagande av
fornlämningen i område 4.
Miljöhänsyn och de skyddsåtgärder som ingår i vägplanen kommer att arbetas in i
förfrågningsunderlaget. Detta ligger sedan till grund för upphandling av entreprenör och
på så vis kan konsekvenserna minskas.
Byggnationen av den planerade avfartsrampen kommer medföra en lokal och
permanent grundvattensänkning. Grundvattenavsänkningen förväntas inte medföra
några negativa konsekvenser för befintliga byggnader eller brunnar och risken för
sättningar bedöms som mycket liten. Grundvattenavsänkning vid anläggandet är en
vattenverksamhet och är generellt tillståndspliktig. Bedömningen görs dock att varken
enskilda eller allmänna intressen kommer att skadas av vattenverksamheten och därför
behöver det inte sökas tillstånd för vattenverksamhet.
Miljöhänsyn och de skyddsåtgärder som ingår i vägplanen kommer att arbetas in i
förfrågningsunderlaget. Detta ligger sedan till grund för upphandling av entreprenör och
på så vis kan konsekvenserna minskas.

9.2.

Uppföljning och kontroll

Miljösäkring
Dokumentet Miljösäkring Plan och Bygg har upprättats. I detta sammanställs
identifierade miljövärden, åtgärder och försiktighetsmått. Dokumentet ska vara ett
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levande dokument som dels utgör ett underlag i kommande skeden och dels byggs på
under byggskedet.
Aktuella skadeförebyggande åtgärder ska föras över till miljösäkringen för att underlätta
uppföljningen av dessa.
MKN Luftkvalitet
För Lunds kommun kommer ett efterföljande arbete med att nå en god luftkvalitet att
fortsätta. De beräknade halterna för luftkvalitet gällande partiklar (PM10 och PM2,5)
samt kväveoxider i utredningsområdet riskerar enligt beräkningarna att överstiga den
undre utvärderingströskeln enligt miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet.
Förändringarna i luftkvalitet är endast till en liten del knutet till det nu föreslagna
projektet och bygger på Trafikverkets prognos för trafikmängder på E22 till år 2040. Att
den under utvärderingströskeln för luftkvalitet riskerar överskridas till år 2040 betyder
att luftkvaliteten i närområdet behöver följas upp genom ett kontrollprogram som
upprättas och genomförs av tillsynsmyndigheten (Lunds kommun).
Övrigt
Projektet är planerat att genomföras som en totalentreprenad med Trafikverket som
byggherre.
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10.
10.1.

Genomförande och finansiering
Formell hantering

Denna vägplan kommer att kungöras för granskning och sedan genomgå
fastställelseprövning. Under tiden som underlaget hålls tillgängligt för granskning kan
berörda sakägare och övriga lämna synpunkter på planen. De synpunkter som kommer
in sammanställs och kommenteras i ett granskningsutlåtande som upprättas när
granskningstiden är slut.
De inkomna synpunkterna kan föranleda att Trafikverket ändrar vägplanen. De sakägare
som berörs kommer då att kontaktas och får möjlighet att lämna synpunkter på
ändringen. Är ändringen omfattande kan underlaget återigen behöva göras tillgängligt
för granskning.
Vägplanen och granskningsutlåtande översänds till länsstyrelsen som yttrar sig över
planen. Därefter begärs fastställelse av planen hos Trafikverket. De som har lämnat
synpunkter på vägplanen ges möjlighet att ta del av de handlingar som har tillkommit
efter granskningstiden, bland annat granskningsutlåtandet.
Efter denna så kallade kommunikation kan beslut tas att fastställa vägplanen, om den
kan godtas och uppfyller de krav som finns i lagstiftningen. Om beslutet överklagas
prövas överklagandet av regeringen.
Hur vägplaner ska kungöras för granskning och fastställas regleras i 17–18 §§ väglagen
(1971:948).
Fastställelsebeslutet omfattar det som redovisas på planens plankartor, profilritningar
om det behövs, eventuella bilagor till plankartorna. Beslutet kan innehålla villkor som
måste följas när vägen byggs. Denna planbeskrivning utgör ett underlag till planens
plankartor.
Fastställelsebeslut som vinner laga kraft ger följande rättsverkningar:


Väghållaren får börja bygga allmän väg i enlighet med fastställelsebeslutet och
de villkor som anges i beslutet.
 Vad som utgör allmän väg och väganordning läggs fast.
Vägplanen ger också rätt att tillfälligt använda mark som behövs för bygget av
anläggningen. På plankartan och i fastighetsförteckningen framgår vilken mark som
berörs, vad den ska användas till, under hur lång tid den ska användas, hur stora arealer
som berörs samt vilka som är fastighetsägare eller rättighetsinnehavare. Trafikverket
har rätt att börja använda mark tillfälligt så fort vägplanen har vunnit laga kraft, men
ska meddela fastighetsägare/rättighetsinnehavare när tillträde är beräknat att ske.

10.2.

Genomförande

Under förutsättning att vägplanen vinner laga kraft är utbyggnaden planerad att starta
våren 2020.
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10.3.

Kommunal planering

Vägplanen berör nio stycken gällande detaljplaner i Lunds kommun. Den mark som tas i
anspråk enligt vägplanen regleras i detaljplanerna huvudsakligen som allmän platsmark
för grönområde. Öster om motorvägen på sträckan i höjd med Basgränden till
Spelmansvägen är marken är planlagd som kvartersmark för forsknings- och
utvecklingsändamål samt kontor av icke störande art. Mellan E22 och Sångarevägen
berörs del av område planlagt för koloniändamål, vilket idag används som grönområde.
Genomförandetiden har gått ut för samtliga detaljplaner.
Eftersom vägplanen står i konflikt med samtliga de gällande detaljplanerna arbetar
Lunds kommun parallellt med vägplaneprocessen med att upprätta en ny detaljplan för
ombyggnaden av E22. Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 m. fl. (Trafikplats Ideon)
prövas enligt plan- och bygglagen och har varit ute på samråd i januari 2018.

10.4.
10.4.1.

Finansiering
Medfinansiering och koppling till nationell transportplan

Projektet finansieras av Trafikverket med medel ur Nationell plan för 2014–2025. Lunds
kommun medfinansierar 20 % av projektets totalkostnad enligt medfinaniseringsavtal
(ärendenummer TRV 2016/103152).
10.4.2.

Totalkostnad

Totalkostnaden för projektet beräknas till ca 230 milj. kr i prisnivå 2015–06.
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Sammanfattning
Denna miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6 kap.
miljöbalken för att belysa de direkta och indirekta
miljökonsekvenser som ett genomförande av vägplanen för E22,
delen trafikplats Gastelyckan - trafikplats Lund Norra
objektnummer TRV 2014/50 572, kan medföra.
Berörd sträcka är ca 2,3 km lång och vägbredden för E22 är ca 22
m med en referenshastighet på 110 km/h. Den objektspecifika
trafikprognosen som tagits fram för planområdet visar på ökning
av antal fordon per dygn från 38 600 (år 2015) till 65 800 (år
2040).
Vilka är utmaningarna?
Trafikplats Lund Norra är en av trafikplatserna på E22 i Lund. I
högtrafik uppstår kapacitetsproblem i trafikplatsen, med
köbildning i ramperna som följd. Lunds kommun har
utbyggnadsplaner för verksamhetsområde Ideon och Pålsjö väster
om E22, samt för en ny stadsdel och verksamhetsområde (Lund
NE/Brunnshög) öster om trafikplats Lund Norra. Detta förväntas
förvärra kapacitetsproblemen.
Vilka åtgärder föreslås?
Med anledning av ovan planerar Trafikverket en ombyggnation av
sträckan trafikplats Gastelyckan – trafikplats Lund Norra. I
projektet föreslås en breddning av befintligt vägrum samt ett
tillägg i form av en ny på- och avfart i den norra delen. Förslaget
innebär att befintlig avfartsramp vid Lund N kommer förlängas
och separeras från genomgående körfält så att den blir
gemensam med den nya avfarten till Ideon. I södergående
riktning kommer befintlig påfartsramp att förlängas och bilda ett
eget körfält. Söder om detta ansluter den nya påfartsrampen från
Ideon-området som ett additionskörfält till tpl Gastelyckan.På så
sätt förväntas det samlade behovet av körfältsbyten minska,
befintliga körfält avlastas och framkomligheten förbättras genom
en bättre trafikfördelning. Med kollektivtrafikens planerade
linjesträckningar förväntas också bussarnas framkomlighet bli
bättre.
Vilka konsekvenser blir det?
Med en avlastning av dagens tidvis
ansträngda trafiksituation utmed sträckan,
på grund av hög trafikbelastning, förväntas
trafikgenomströmningen bli bättre vilket
leder till bättre energieffektivitet för
transporter. Breddningen av vägen kommer
att skapa ett mer öppet landskapsrum vilket
är positivt ur trafikantperspektivet. Om
projektet med ett kompletterande
additionskörfält genomförs enligt förslaget
påverkas framkomlighet och bekvämlighet
på ett positivt sätt för samtliga
trafikantgrupper utmed väg E22. Med en
mer attraktiv busstrafik kan det antas att

Figur 1. Översikt aktuell
vägsträcka. Svarta streckade
linjer representerar ny
breddning av E22 samt ny
på- och avfart.
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personbilstrafikens ökning stagnerar. I matrisen nedan åskådliggörs bedömningen av
förändringar i miljökvalitet vid byggnation och användande av trafikplats Ideon.
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Tabell 1 Samlad konsekvensbedömning där nollalternativet jämförs mot planförslaget med stöd av
bedömningsgrunderna. _ = stor konsekvens _ = måttlig konsekvens _ = liten konsekvens
_ = ingen konsekvens
Miljöaspekt
Konsekvens av
Konsekvens av
Kommentar
nollalternativ
förslag på vägplan
Buller

Oavsett om trafikplatsen byggs eller ej bedöms
trafikmängderna och således bullret på E22 att
fortsätta öka. Vägplaneförslaget ger dock något
bättre förutsättningar att minska bullret med
bullerskärmar gentemot nollalternativet.

Vibrationer

Trafikmängden kommer att öka i både
nollalternativ och vägplaneförslaget. Markens
beskaffenhet att transportera vibrationer bedöms
dock inte förändras.

Mark

Mark som redan är förorenad av hög
trafikbelastning under lång tid tas i anspråk för
samma typ av verksamhet.

Luft

Nollalternativet innebär att problemen med köer
kommer att öka, hastigheten kommer att sänkas,
trafikflödet kommer att stoppas upp eftersom
andelen trafik kommer öka. Detta sammantaget
medför ökade utsläpp av både koldioxid,
kväveoxider och svaveloxider. Vägplaneförslaget
leder till minskad köbildning vilket leder till ökad
attraktivitet för vägen vilket kan leda till ökad
trafik. Projektet bedöms ej bidra till att aktuella
miljökvalitetsnormer överskrids. Ökad trafikmängd
kommer dock bidra till ökade luftutsläpp i både
nollalternativ och vägplaneförslag.

Vatten

Fördröjningsmagasinet som föreslås i
vägplaneförslaget kommer förbättra möjligheten
att omhänderta föroreningar från vägbanan.
Påverkan bedöms som marginell och bidrar ej till
att miljökvalitetsnormer för vatten överskrids.

Landskap

Utifrån ett åskådarperspektiv bedöms
konsekvenserna på landskapsbilden bli måttliga i
och med den minskade vegetationsvolymen längs
E22 som i dagsläget har en avskärmande effekt. En
visuell avskärmning mellan boende- och
rekreationsområde och E22 kommer dock att ske i
form av bullerskyddsskärmar med kompletterande
plantering av vegetation längs stora delar av
sträckan, vilket bedöms mildrar den negativa
effekten av att befintlig vegetation försvinner.

Naturmiljö

Mark ianspråktas som idag är bullerstörd och har
låga naturvärden.
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Kulturmiljö

Konsekvenserna av projektet förväntas bli att
fornlämningar undersöks och tas bort i läget för ny
vägkropp. Intrång i fast fornlämning kan ge
negativa konsekvenser.

Rekreation och
friluftsliv

Viktiga rekreationsstråk bevaras samt förbättras
och tillgängligheten förändras inte.

Hushållning
med
naturresurser

Ingen ny jordbruksmark eller skogsmark kommer
tas i anspråk inom vägplanen. Mark som tidigare
ingick i t.ex. bullervallar till befintlig väg kommer
att användas för att bygga ut enligt
vägplaneförslaget. Riksintresset för E22 och E6.02
påverkas inte negativt av utbyggnaden.

Risk och
säkerhet

Säkerheten kommer förbättras och minskning av
risken för olyckor med allvarliga konsekvenser sker
genom genomförande av projektet.
Trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter
bedöms förbli oförändrad inom
utredningsområdet.

6

Innehållsförteckning
1.

PROJEKTETS BAKGRUND, SYFTE OCH AVGRÄNSNING ......................... 8

2.

MÅL OCH KRAV ................................................................................................. 14

3.

NULÄGESBESKRIVNING ................................................................................. 20

4.

NOLLALTERNATIV........................................................................................... 50

5.

STUDERADE ALTERNATIV............................................................................ 51

6.

VAL AV LOKALISERING .................................................................................. 54

7.

VÄGPLANEFÖRSLAGET .................................................................................. 56

8.

MILJÖKONSEKVENSER ................................................................................... 58

9.

INDIREKTA OCH KUMULATIVA EFFEKTER ............................................ 94

10.

BYGGSKEDET ................................................................................................ 96

11. PLANENS ÖVERENSSTÄMMELSE MED MILJÖBALKENS ALLMÄNNA
HÄNSYNSREGLER OCH MILJÖKVALITETSNORMER ..................................... 98
12. SAMLAD BEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSER OCH
MÅLUPPFYLLELSE ................................................................................................ 101
13.

DIALOGMÖTEN OCH SAMRÅD INOM PROJEKTET ......................... 104

14.

FORTSATT ARBETE.................................................................................. 106

15.

LITTERATUR OCH REFERENSER ......................................................... 108

Bilaga:
Bullerutredning

7

1. Projektets bakgrund, syfte och avgränsning
1.1.

Projektet

Denna miljökonsekvensbeskrivning ingår i vägplanen för E22, delen trafikplats
Gastelyckan - trafikplats Lund Norra, objektnummer TRV 2014/50 572.
Miljökonsekvensbeskrivningen och vägplanen baseras på tidigare samrådsunderlag Väg
E22 – Trafikplats Ideon, Lunds kommun, Skåne län, upprättad 2013-04-26.
Miljökonsekvensbeskrivningen beskriver de direkta och indirekta miljökonsekvenser
som ett genomförande av projektet kan medföra.
Processen för byggande av väg bygger på fyrstegsprincipen, som är ett planeringssätt
för att utveckla ett mer hållbart transportsystem. Syftet med planeringssättet är dels
att hushålla med investeringsmedel och dels att minska vägtransportsystemets
negativa effekter på miljö och hälsa.
Den nya planprocessen trädde i kraft 1 januari 2013. Den innebär att en
åtgärdsvalsstudie enligt fyrstegsprincipen föregår vägplanen. I detta projekt påbörjades
samrådsunderlaget i juni 2012 varför den äldre planeringsprocessen valts att följas.
Syftet med vägplanen är att utreda hur trafikplats Lund Norra kan avlastas samt hur en
god trafikförsörjning till Ideon- och Pålsjöområdet kan säkerställas.

1.2.

Bakgrund

Trafikplats Gastelyckan och trafikplats Lund Norra har i dagsläget trafiksäkerhets- och
kapacitetsproblem. Under rusningstrafik bildas långa köer i av- och påfartsramperna.
Problemen kommer att förvärras med de utbyggnadsplaner som finns för
verksamhetsområdet Ideon/Pålsjö.
Om ingen förändring av vägnätet sker kommer kapacitetsproblemen i trafikplatserna
Gastelyckan och Lund Norra medföra att trafikförsörjningen av Ideon- och
Pålsjöområdet på sikt inte kan säkerställas. Vidare är risken för köbildning i ramperna
negativt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Medelhastigheten på E22 under rusningstrafik
bedöms enligt dagens prognoser sjunka kontinuerligt fram till målåret 2040. För
södergående trafik visar trafikanalyserna att medelhastigheten ligger kring 80 km/h i
högtrafik, men att för norrgående trafik kan medelhastigheten i vissa punkter falla till
nivåer mellan 20–40 km/h trots utbyggnaden. Anledningen till detta är den mycket
stora trafikökningen som är att vänta och härrör från allmän trafikökning i vägnätet
samt omfattande exploateringsdriven trafik som ökar belastningen i trafiksystemet i
takt med att Brunnshög byggs ut. Dagens kapacitetsbrister samt de framtida bedömda
förändringarna har gjort att Trafikverket under 2013 tog fram en förstudie/
samrådsunderlag som omfattade både trafikplats Gastelyckan och trafikplats Lund
Norra.
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1.3.

Syfte med miljökonsekvensbeskrivningen

Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen är att belysa projektets direkta och indirekta
konsekvenser för miljö, hälsa och naturresurser under både byggande och driftsskede.
I processen ingår också att ge förslag på åtgärder som kan reducera de eventuella
negativa konsekvenser som kan uppstå av föreslagna åtgärder. De åtgärder som avses
genomföras kommer att arbetas in i vägplanen.

Figur 2. Utredningsområdets avgränsning markerat med röd streckad linje.

1.4.
1.4.1.

Avgränsning
Geografisk avgränsning

Den geografiska avgränsningen sträcker sig från trafikplats Gastelyckan till trafikplats
Lund Norra, omkring 2,3 km norrut utmed E22. I utredningsområdets norra del utreds
även påverkan på delar av det kommunala vägnätet, se avgränsning i figur 2.
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Vägplanen omfattar endast förändringarna i det statliga vägnätet, vilket är E22 samt
av- och påfartsramper. Förändringar på övriga gator tas med i bedömningarna endast
då indirekta effekter kan förväntas. Hardebergabron över E22 ingår i det kommunala
vägnätet och regleras i detaljplan.
Vissa konsekvenser som påverkar till exempel buller, luft och vatten berör ett större
område än det som den geografiska avgränsningen berör. Detta så kallade
influensområde varierar mellan olika miljöaspekter.
För buller och luft är influensområdet det område inom vilket förändringarna av
projektet innebär förändringar för luft- och bullersituationen. För vatten är
influensområdet de delar av det avrinningsområdet som trafikplatsen ligger inom samt
de delar nedströms som kan påverkas av projektet.

1.4.2.

Tidsmässig avgränsning

Den bortre tidshorisonten för trafikprognoser och miljökonsekvensbeskrivning är år
2040. Då har utbyggnaden av vägen genomförts och funnits några år och det går att
utläsa de huvudsakliga konsekvenserna. De beräkningar som genomförts har trafiken
vid år 2040 använts som utgångspunkt.

1.4.3.

Ämnesmässig avgränsning (miljöaspekter)

Ämnesmässig avgränsning för denna miljökonsekvensbeskrivning följer 6 kap.
miljöbalken och beskriver de huvudsakliga effekterna och konsekvenserna av projektet.
Miljökonsekvensbeskrivningen hanterar de konsekvenser som bedöms vara väsentliga
för projektet. Ett tidigt samråd kring fokusfrågor för miljökonsekvensbeskrivningen har
hållits med länsstyrelsen.
Väg E22 och E6.02 är av riksintresse för kommunikation och beskrivs under hushållning
med naturresurser. I övrigt beskriver miljökonsekvensbeskrivningen inte riksintressen
och andra skyddade områden då sådana saknas inom berört område.
Motivering till avgränsning och omfattning av miljökonsekvensbeskrivningen:
•
•
•

•

•

Buller: Risk för ökat buller i boendemiljön.
Vibrationer: För att säkerställa att inga skador uppstår i Medicon Village pågår
vibrationsmätningar. I övrigt behandlas aspekten endast kortfattat.
Mark: Ny mark tas i anspråk för trafikplatsen. Marken är huvudsakligen utfylld
eller påverkad av schaktning sedan tidigare. Enligt jordprovtagning som utförts
inom aktuellt projekt finns indikationer på förorenad mark både i
fyllnadsmassorna vid bullervallar och längs med vägrenen, dock inte utöver
halter som normalt återfinns längs med en hårt trafikerad europaväg.
Luft och klimat: Eftersom ett av målen med projektet är att förbättra
framkomligheten, och det i sin tur medför att utsläppen till luft kan komma att
förändras, beskrivs utsläpp till luft och klimatpåverkan i
miljökonsekvensbeskrivningen.
Yt- och grundvatten: Avledningen av dagvatten sker via diken på liknande sätt
som i dagsläget. Sjöar, större bäckar och åar saknas i närområdet. En
grundvattenförekomst som omfattas av miljökvalitetsnormer finns i
projektområdets södra del.
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•
•
•

Landskap: Vägens barriäreffekter kan inte undvikas. Dock kan den minimeras
utifrån ett upplevelsemässigt och funktionellt perspektiv.
Kulturmiljö: Risk finns att intrång behöver ske i fast fornlämning i närområdet
till den nya trafikplatsen. Tillstånd från länsstyrelsen i Skåne län kan komma att
krävas för att avlägsna berörd fornlämning.
Risk och säkerhet: Ett av huvudsyftena med projektet har varit att öka
trafiksäkerheten. E22 är även led för farligt gods varför denna aspekt
bedömdes som viktig.

Vissa frågor behandlas inte i miljökonsekvensbeskrivningen eller beskrivs endast
översiktligt. Nedan anges i korthet motiven till detta:
•
•

1.5.

Rekreation och friluftsliv: Områdets värde för rekreation och friluftsliv bedöms
vara lågt. Det är bullerutsatt och mycket begränsat i storlek. Rekreations- och
friluftsintressen bedöms därför inte påverkas betydande av ombyggnationen.
Naturmiljö: Områdets värde för naturmiljön bedöms vara lågt. Det är utsatt för
buller och luftföroreningar och är mycket begränsat i storlek och beskrivs
därför ej fördjupat. E22 utgör idag en kraftig barriär som är svår att passera för
vilt och innebär också en barriär för lägre fauna och flora. Enligt
Transportstyrelsens olycksfallsregister STRADA har det dock inte inrapporterats
några viltolyckor alls under perioden 2009 - 2015. Därmed dras slutsatsen att
mängden vilt i närområdet är lågt och att det ej föreligger något behov av
viltstyrningsplan, viltpassager eller viltstängsel inom utredningsområdet.

Bedömningsgrunder

I arbetet med konsekvensbedömning vägs värdet på berörda intressen samman med
påverkan. Intressets antagna värde och den påverkan som antas ske på värdet vägs
ihop i en matris, i vilken en antagen konsekvens kan utläsas, se tabell nedan.
Bedömningsgrunderna är framtagna för påverkan i bygg- och driftskede.
Konsekvensbedömning av respektive aspekt är indelade i följande kategorier:
•
•
•
•

Stora negativa konsekvenser
Måttliga negativa konsekvenser
Små negativa konsekvenser
Ingen eller positiv konsekvens

Tabell 1 Matris som illustrerar bedömningsmetodik i MKB
Intressets värde

Påverkan, ingreppets/störningens omfattning
Stor negativ
påverkan

Måttlig negativ
påverkan

Liten negativ
påverkan

Ingen eller positiv
påverkan

Högt värde

Stor konsekvens

Stor konsekvens

Måttlig
konsekvens

Ingen eller positiv
konsekvens

Måttligt värde

Stor konsekvens

Måttlig
konsekvens

Måttlig
konsekvens

Ingen eller positiv
konsekvens

Lågt värde

Måttlig
konsekvens

Liten konsekvens

Liten konsekvens

Ingen eller positiv
konsekvens
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Matrisen avser att skapa en flexibilitet kring hur värden och olika skyddsformer,
exempelvis riksintressen, värderas. Påverkan på ett riksintresse eller annan
skyddsform, ska inte per automatik få stora negativa konsekvenser utan beaktas
utifrån dess adekvata värde.
Konsekvensbedömning baseras på ett läge efter att skadeförebyggande åtgärder är
inarbetade.

1.6.

Trafikverkets planeringsprocess och beslut

Trafikverket följer gällande lagstiftning i planprocessen. Figuren nedan visar hur
miljöbalken förhåller sig till väglagen, plan- och bygglagen och intresseaspekter.

Figur 3. Figuren visar planprocesser enligt väglagen och plan- och bygglagen samt relationen
mellan de lagar som är aktuella i vägbyggnadsprojekt.

Ett av syftena med lagstiftningen som trädde i kraft den 1 januari 2013 är att planprocessen ska bli effektivare och mer situationsanpassad än tidigare. Den gamla
planläggningsprocessen med skedena förstudie, vägutredning och arbetsplan har
ersatts av en sammanhängande vägplan.

Figur 4. Figuren visar processen från åtgärdsvalsstudie (ÅVS) via vägplan till färdigbyggt projekt.

Den nya planprocessen innebär att en åtgärdsvalsstudie enligt fyrstegsprincipen
föregår vägplanen. I detta projekt påbörjades förstudien i juni 2012 och således har det
inte gjorts någon åtgärdsvalsstudie. I kapitel 5 har ändå en kortare analys enligt
fyrstegsprincipen utförts för att anpassa efter nuvarande processer. Förstudien som
påbörjades övergick till samrådsunderlag i den nya planprocessen i enlighet med den
nya lagstiftningen.
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När trafikverket tagit fram ett samrådsunderlag och hållit samråd med myndigheter
och berörda beslutar länsstyrelsen om projektet kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan. I ett sådant fall tas en miljökonsekvensbeskrivning fram till vägplanen,
där Trafikverket beskriver projektets miljöpåverkan och föreslår försiktighets- och
skyddsåtgärder.
Efter revidering hålls planen tillgänglig för granskning så att de som berörs kan lämna
synpunkter innan Trafikverket färdigställer den. När planen är fastställd följer en
överklagandetid innan planen vinner laga kraft och byggskedet kan inledas.
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2. Mål och krav
2.1.

Transportpolitiska mål

Trafikverket ska verka för att de transportpolitiska målen som riksdagen antog i maj
2009 uppfylls. De transportpolitiska målen består av ett övergripande mål, två
huvudmål och ett antal preciseringar för respektive huvudmål.
Övergripande mål
Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet.
Funktionsmål – Tillgänglighet
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla
en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till
utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga
likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
Hänsynsmål – Säkerhet, miljö och hälsa
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska
dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad
hälsa.

2.2.

Projektspecifika mål

Syftet med projektet är att säkerställa trafikförsörjningen av verksamhetsområdena
Ideon och Pålsjö, förbättra framkomligheten på E22 och i trafikplats Lund Norra, och
öka trafiksäkerheten genom minskad risk för körelaterade olyckor.
De projektspecifika mål som tagits fram är att:
• Trafikförsörja verksamhetsområdet Ideon och Pålsjö med en effektivare
trafiklösning
• Förbättra framkomligheten vid trafikplats Lund Norra
• Förbättra framkomligheten mellan trafikplats Gastelyckan och trafikplats Lund
Norra i norrgående riktning
• Förbättra förutsättningarna och framkomligheten för kollektivtrafiken
• Bibehålla eller öka tillgängligheten för oskyddade trafikanter
• Stödja Lunds kommuns fysiska framtidsplanering
• Förbättra trafiksäkerheten i utredningsområdet för fordonstrafik och bibehålla
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter
• Förbättra trafiksäkerheten för fordonstrafiken på E22 mellan trafikplats
Gastelyckan och trafikplats Lund Norra
• Undvika negativ påverkan på boendemiljön inom utrednings- och
influensområdet.

2.3.
2.3.1.

Miljökvalitetsmål
Nationella miljökvalitetsmål

Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål. Målen syftar till att främja
människors hälsa, värna den biologiska mångfalden, bevara ekosystemens långsiktiga
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produktionsförmåga, trygga en god hushållning av naturresurser samt ta tillvara naturoch kulturmiljön. Riksdagen tog den 22 juni 2010 beslut om en ny målstruktur för
miljöarbetet, en ny organisation och ny bedömningsgrund för miljökvalitetsmålen.
Målstrukturen utgörs numera av generationsmål, miljökvalitetsmål och delmålen har
ersatts med etappmål. De nationella miljökvalitetsmålen är även regionalt anpassade.
Länsstyrelsen i Skåne har beslutat om ett åtgärdsprogram som ska ge vägledning och
stöd för skånska aktörer i arbetet med att nå miljömålen.
Av de 12 miljökvalitetsmålen som bedöms på regional nivå i Skåne är prognosen att
inget kommer att nås till 2020. De miljökvalitetsmål som är mest relevanta för detta
projekt både på nationell och regional nivå är Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig
försurning, Frisk luft, Ingen övergödning och God bebyggd miljö.
Nedan redogörs kortfattat för de nationella, regionala och lokala mål som berörs. För
målet begränsad klimatpåverkan finns ingen regional bedömning. En jämförelse av
vägplaneförlagets påverkan görs i stycke 12.3.
Begränsad klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:s ramkonvention för
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på
klimatsystemet inte blir farlig. Målet skall uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt
att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra
mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett
ansvar för att det globala målet kan uppnås.
Preciseringar (Nationellt):
• Temperatur - Den globala ökningen av medeltemperaturen begränsas till högst
2 grader Celsius jämfört med den förindustriella nivån. Sverige ska verka
internationellt för att det globala arbetet inriktas mot detta mål.
• Koncentration - Sveriges klimat politik utformas så att den bidrar till att
koncentrationen av växthusgaser i atmosfären på lång sikt stabiliseras på nivån
högst 400 miljondelar koldioxidekvivalenter.
Indikatorer som följer upp målet (Regionalt):
• Vindkraftsel
• Nationella utsläpp av CFC
• Körsträcka med bil
• Klimat och häckande fåglar
• Hushållsavfall
• Klimatpåverkande utsläpp
• Energianvändning
För hela Skåne skall utsläppen av växthusgaser från transporter år 2015 vara 10
procent lägre än år 2007.
Frisk luft
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte
skadas.
Preciseringar (nationellt):
• Bensen
• Bensapyren
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•
•
•
•
•
•
•
•

Butadien
Formaldehyd
Partiklar (PM2,5)
Partiklar (PM10)
Marknära ozon
Ozonindex
Kvävedioxid
Korrosion

För varje parameter finns riktvärden som inte ska överstigas. Preciseringarna för
respektive ämne är målsättningsnormer och är inte juridiskt bindande likt
miljökvalitetsnormer.
Regionalt
Det finns en mängd olika indikatorer som används för att följa upp målet. Fokus ligger
på utsläpp och MKN har satts för bland annat partiklar, svaveldioxid, kvävedioxid och
bensen. Besvär av bilavgaser och körsträcka med bil är två andra indikatorer med
relevans för aktuellt projekt.
Bara naturlig försurning
De försurande effekterna av nedfall och markanvändning skall underskrida gränsen för
vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen skall heller inte öka
korrosionshastigheten i tekniska material eller kulturföremål och byggnader.
Preciseringar (nationellt):
• Påverkan genom atmosfäriskt nedfall (luftburna svavel- och kväveföreningar)
• Påverkan genom skogsbruk
• Försurade sjöar och vattendrag
• Försurad mark (korrosion av tekniska material och arkeologiska föremål m.m.)
Regionalt
Prioriteringar i länet är att minimera de försurande effekterna av biomassauttag från
skog i försurningskänsliga områden. Likaså är det viktigt att återföra aska efter
avverkningar i försurningskänslig skogsmark i dessa känsliga områden. Det är också
viktigt att minska kväveutsläpp från all trafikverksamhet och att minska svavelutsläpp
från kustfartyg i allmänhet och från färjefartyg i synnerhet.
Ingen övergödning
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på
människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig
användning av mark och vatten.
Preciseringar (nationellt):
• Påverkan på havet – tillförseln av kväveföreningar underskrider den maximala
belastning som fastställs inom ramen för internationella överenskommelser.
• Påverkan på landmiljön – atmosfäriskt nedfall bland annat inte leder till
långsiktiga skadliga effekter av övergödande ämnen i ekosystemen.
Indikatorer som följer upp målet (Regionalt):
• Tillförsel av kväve till kusten
• Tillförsel av fosfor till kusten
• Kväveoxidutsläpp
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•
•

Ammoniakutsläpp
Körsträcka med bil.

God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till
vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och
andra resurser främjas.
Preciseringar (nationellt):
• Hållbar bebyggelsestruktur
• Hållbar samhällsplanering
• Infrastruktur
• Kollektivtrafik, gång och cykel
• Natur- och grönområden
• Kulturvärden i bebyggd miljö
• God vardagsmiljö
• Hälsa och säkerhet
• Hushållning med energi och naturresurser
• Hållbar avfallshantering
Regionalt
Regionalt är ett av de stora arbetsområdena att öka förtätningen av tätorterna och
hitta åtgärder vid exploatering nära befintlig bebyggelse för att minska störningar
såsom utsläpp och buller som påverkar människors hälsa och livsmiljö negativt. Som
indikatorer för målet nämns bland annat:
•
•
•

Planering av transporter – I Skåne finns ett länseget miljömål som innebär att
utsläppen av växthusgaser från transporter ska vara 10 procent lägre år 2015
än år 2007.
Planering av energi
Besvär från trafikbuller

Viktiga åtgärdsområden i Skåne län för dessa mål är bland annat att omställning till mer
miljövänliga transportslag sker samt teknikutveckling och användande av bästa möjliga
teknik i större omfattning.
Levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer
ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt
landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som
förutsättningar för friluftsliv värnas.
Preciseringar (nationellt):
• Strukturer och vattenflöden. Sjöar och vattendrag har strukturer och
vattenflöden som ger möjlighet till livsmiljöer och spridningsvägar för vilda
växt- och djurarter som en del i en grön infrastruktur
• Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation. Naturtyper och naturligt
förekommande arter knutna till sjöar och vattendrag har gynnsam
bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan
populationer
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•
•
•

Hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla sjöar
och vattendrag.
Bevarade natur- och kulturmiljövärden. Sjöar och vattendrags natur- och
kulturmiljövärden är bevarade och förutsättningar finns för fortsatt bevarande
och utveckling av värdena.
Friluftsliv. Strandmiljöer, sjöar och vattendrags värden för fritidsfiske, badliv,
båtliv och annat friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller
är minimerad.

Relevanta indikatorer:
• Häckande fåglar vid vatten
• Nedfall av kväve
• Nedfall av svavel
• Strandnära byggande vid sjöar och vattendrag
Prioriteringar regionalt:
• LIFE-projektet UC4LIFE, som genom åtgärder för den tjockskaliga målarmusslan
ska ge friskare åar, pågår och är högprioriterat till och med 2016.

2.3.2.

Lokala miljökvalitetsmål för Lunds kommun

De nationella miljömålen är storskaliga och allmänt hållna. I Lunds kommuns
miljöprogram för åren 2014–2020 (LundaEko II) anges de lokala miljömålen som har sin
grund i de nationella och regionala miljömålen och i miljösituationen i Lund.
Planen lyfter fram åtta prioriterade områden; 1. Engagera flera, 2. Hållbar konsumtion,
3. Minskad kemikaliebelastning, 4. Minskad klimatpåverkan, 5. Klimatanpassning, 6.
Hållbar stadsutveckling, 7. Biologisk mångfald och Ekosystemtjänster, 8. Friskt vatten
och frisk luft.
Av dessa bedöms målområdena Minskad klimatpåverkan, Klimatanpassning, Hållbar
stadsutveckling och Friskt vatten och Frisk luft vara mest relevanta för projektet.
Lunds kommun arbetar med att minska utsläppen av växthusgaser och har höga
ambitioner för detta, vilket framgår av kommunens klimatmål. Klimatmålet omfattar
utsläpp från bland annat trafik och energisektorn. Lund har länge arbetat med att
minska utsläppen. Exempelvis är arbetet inom ramen för programmet Strategi för ett
Hållbart transportsystem i Lunds kommun (LundaMaTs) framgångsrikt och väl känt
även utanför kommunens gränser.

2.3.3.

Nationella klimatmål

Riksdagen har antagit ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige som innehåller nya
klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Reformen är en central del i arbetet
för att Sverige ska leva upp till Parisavtalet. Det klimatpolitiska ramverket består av tre
delar: klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd.
Den nya klimatlagen trädde i kraft den 1 januari 2018. Klimatlagen lagfäster att
regeringens klimatpolitik ska utgå ifrån klimatmålen och hur arbetet ska bedrivas.
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Följande tre klimatmål finns beslutade:
• Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till
atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Negativa utsläpp innebär
att utsläppen av växthusgaser från verksamheter i Sverige är mindre än till
exempel den mängd koldioxid som tas upp av naturen som en del av
kretsloppet, eller mindre än de utsläpp Sverige bidrar till att minska
utomlands genom att investera i olika klimatprojekt. De kvarvarande
utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium ska dock vara minst 85
procent lägre än utsläppen år 1990.
• Utsläppen i Sverige i de sektorer som kommer att omfattas av EU:s
ansvarsfördelningsförordning, bör senast år 2030 vara minst 63 procent lägre
än utsläppen 1990, och minst 75 procent lägre år 2040. Utsläppen som
omfattas är främst från transporter, arbetsmaskiner, mindre industri- och
energianläggningar, bostäder och jordbruk. Dessa utsläpp ingår inte i EU:s
system för handel med utsläppsrätter, som omfattar det mesta av utsläppen
från industrin, el- och fjärrvärmeproduktion samt flygningar med start och
landning inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES. På
motsvarande sätt som för det långsiktiga målet finns även möjlighet att nå
delar av målen till år 2030 och 2040 genom kompletterande åtgärder, såsom
ökad upptag av koldioxid i skog eller genom att investera i olika klimatprojekt
utomlands. Sådana åtgärder får användas för att klara högst 8 respektive 2
procentenheter av utsläppsminskningsmålen år 2030 och 2040.
• Utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70
procent senast år 2030 jämfört med 2010. Anledningen till att inrikes flyg inte
ingår i målet är att inrikes flyg ingår i EU:s system för handel med
utsläppsrätter.
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3. Nulägesbeskrivning
3.1.

Bebyggelse och markanvändning

Lunds stad har omkring 118 000 invånare (2016) och är en viktig och växande ort inom
regionen, dels som bostads- och utbildningsort och dels som arbetsplats för ett stort
antal inpendlare från hela Skåne. Genom östra Lund går E22 som utgör en gräns mellan
de östra stadsdelarna och övriga delar av staden. E22 spelar en viktig roll för trafiken
till och från Lund, men även för genomfartstrafik i nordsydlig riktning.

Figur 5. Översiktskarta som visar kommunens planer på förtätning och utbyggnad av Lunds
nordöstra delar.

Lunds kommun har planer på att bygga ut stora områden för verksamheter och
bostäder i den östra delen enligt översiktsplanen 2010. De områden som nämns som
högt prioriterade är Ideon- och Pålsjöområdet. Där planeras det för förtätning av
bostäder och nya verksamheter. Ytterligare ett område som prioriteras högt är den nya
stadsdelen Lund NE/Brunnshög som ska växa fram under de närmsta 30–40 åren, se
figur ovan. När området är fullt utbyggt kommer omkring 50 000 människor att arbeta
och bo där.
E22 är av nationell och regional betydelse för person- och godstransporter. Vägen är
också en viktig kommunikationsled för lokala och regionala transporter i Malmö-Lundregionen. Verksamhetsområdet Ideon som är beläget väster om E22 är en viktig
målpunkt som nås och huvudsakligen trafikmatas via trafikplats Lund Norra.
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Trafikplatsen spelar också stor roll för tillgängligheten för verksamheter vid SölvegatanOdarslövsvägen samt bostäderna i området Östra Torn öster om E22. E22 utgör också
en barriär genom hela östra delen av Lunds tätort.
Trafikplats Gastelyckan och trafikplats Lund Norra har i dagsläget trafiksäkerhets- och
kapacitetsproblem och under rusningstrafik bildas köer. Problemen kommer att
förvärras med de utbyggnadsplaner som finns för verksamhetsområdet Ideon/Pålsjö.
Lunds stad genomkorsas av viktiga nationella och regionala kommunikationsleder,
både vägar och järnvägar. Bebyggelsen i staden är uppdelad i stadsdelar åtskilda av
kommunikationslederna, se figur nedan.

Figur 6. Schematisk illustration över större vägar och järnvägar i Lund som skapar barriärer i
staden.

Östra Torn och Mårtens Fälad ligger på den östra sidan av utredningsområdet och
stads-delarna omringas av E22, Dalbyvägen (väg 102), Solbjersvägen, Utmarksvägen
och Sandbyvägen. Stora delar av Östra Torn och Mårtens Fälad byggdes ut under 1960talet och 1970-talet. Bebyggelsen består av bostäder och är varierande. Därefter har
områdena byggts ut ytterligare och Brunnshög består till stor del av verksamheter som
växte fram under 2000-talet.
På västra sidan av utredningsområdet ligger stadsdelen Tuna. Norr om Tuna finns
främst verksamhetsområden där ibland Ideon- och Pålsjöområdet. Ytterligare väster
om Ideon- och Pålsjöområdet finns Lunds tekniska högskola (LTH). Området är stort
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och relativt glest bebyggt och är en viktig målpunkt för både för studenter och
anställda. På universitetet finns cirka 8 000 studenter och cirka 1 400 anställda.

3.2.

Kommunala planer

De i vägplanen föreslagna åtgärderna bedöms överensstämma med Lunds kommuns
översiktsplanering. Området för vägplanen definieras inte för särskild användning i
Lunds kommuns översiktsplan från 2010. I fördjupning av översiktsplanen för Lund
NE/Brunnshög (2013) anges att området ska ge plats för en ny föreslagen trafikplats,
med kopplingar till Sölvegatan. I ramprogram för Medicon Village och företagsstråket
Sölvegatan (2014) anges trafikplatsens läge till en placering mellan Sölvegatan och
Tunavägen.
Utredningsområdet berör följande gällande detaljplaner:
• Stadsplan för STG 1748 m fl i Lund, Vipeholms sjukhus, Lunds kommun
• Ändring av stadsplanen för STG 1878 m fl (Östra Torn 26:9) i Lund, Lunds
kommun
• Detaljplan för Östra Torn 26:9 m m i Lund, Lunds kommun
• Detaljplan för fastigheten Reuterdahl 6 m m i Lund, Lunds kommun
• Ändring av stadsplanen för del av kv Reuterdahl samt stadsägorna 1647 c,
1650 m fl i Lund, Lunds kommun
• Detaljplan för del av Helgonagården 8:1 i Lund, Lunds kommun
• Ändring av stadsplanen för del av kvarteren Spexaren och Uarda m m inom
Östra Torn i Lund, Lunds kommun
• Ändring och utvidgning av stadsplanen för Helgonagården 7:27 m fl i Lund,
Lunds kommun
Den mark som tas i anspråk enligt vägplanen regleras i detaljplanerna huvudsakligen
som allmän platsmark för grönområde. Öster om motorvägen på sträckan i höjd med
Basgränden till Spelmansvägen är marken är planlagd som kvartersmark för forskningsoch utvecklingsändamål samt kontor av icke störande art. Mellan E22 och
Sångarevägen berörs del av område planlagt för koloniändamål, vilket idag används
som grönområde. Genomförandetiden har gått ut för samtliga detaljplaner.
Eftersom vägplanen står i konflikt med samtliga de gällande detaljplanerna arbetar
Lunds kommun parallellt med vägplaneprocessen med att upprätta en ny detaljplan för
ombyggnaden av E22. Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 m. fl. (Trafikplats Ideon)
prövas enligt plan- och bygglagen och har varit ute på samråd i januari 2018.

3.3.
3.3.1.

Väg och trafik
Vägnät

Om ingen förändring av vägnätet sker kommer kapacitetsproblemen i trafikplatserna
Gastelyckan och Lund Norra medföra att trafikförsörjningen av Ideon- och
Pålsjöområdet på sikt inte kan säkerställas. Vidare är risken för köbildning i ramperna
negativt ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Medelhastigheten på E22 under rusningstrafik bedöms enligt dagens prognoser sjunka
kontinuerligt fram till prognosåret 2040. För södergående trafik visar trafikanalyserna
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att medelhastigheten ligger kring 80 km/h i högtrafik, men att för norrgående trafik kan
medelhastigheten i vissa punkter falla till nivåer runt 20 – 40 km/h trots utbyggnaden.
Anledningen till detta är den mycket stora trafikökningen som är att vänta och härrör
från allmän trafikökning i vägnätet samt omfattande exploateringsdriven trafik som
ökar belastningen i trafiksystemet i takt med att Brunnshög byggs ut. Dagens
kapacitetsbrister samt de framtida bedömda förändringarna har gjort att Trafikverket
under 2013 tog fram en förstudie/samrådsunderlag. I förstudien hanterades både
trafikplats Gastelyckan och trafikplats Lund Norra.
Det är värt att poängtera att trafikanterna troligtvis kommer ändra sitt beteende till
följd av de stora trafikmängderna, vilket kan påverka fördelningen av trafiken över
dygnet. Med de trafikvolymer som enligt prognosen ska hanteras år 2040 är det
sannolikt att maxtimmarnas trafik kommer utgöra en mindre del av dygnets totala
trafik. Istället kan trafiken fördelas till angränsande timmar så att det istället blir fler
timmar med högtrafikkaraktär. Detta bidrar till minskad trängsel, bättre framkomlighet
och högre medelhastighet. Analysen visar på att redan vid en mindre förändring av
maxtimtrafiken (reducering med 10 %) kommer kapaciteten att vara tillräcklig.
Kapaciteten på E22 mellan trafikplatserna Gastelyckan och Lund Norra samt trafikplats
Lund Norra studerades under år 2008, och då uppmättes 1900 fordon i maxtimmen på
södra avfartsrampen i trafikplats Lund Norra. Vid mätningar utförda 2015 uppmättes
2100 fordon i maxtimmen i rampen. Detta är en väldigt hög belastning för en avfart,
kapacitetsgränsen ligger på drygt 2 000 fordon i timmen. När mängden trafik som vill
använda avfartsrampen överskrider kapacitetsgränsen kommer trafik att bli stående i
kö på motorvägen i väntan på att kunna köra på rampen, vilket innebär stora
trafiksäkerhetsrisker.
Rampen är redan idag nära överbelastning, och problemen kommer att tillta i takt med
utbyggnaden av Brunnshögsområdet och förtätningen av Ideon/Pålsjö. Befintlig
kapacitetsbrist med köbildning innebär trafiksäkerhetsrisker och låg framkomlighet för
genomgående trafik för E22, vilket inte är acceptabelt sett till vägens funktion som en
del av stamnätet med viktiga regionala och nationella funktioner. Nuvarande
kapacitetsbrist tillsammans med antagna detaljplaner i området gör att behovet av en
mer kapacitetsstark och robust lösning är omgående. Lägre hastighet än 100 km/h E22
kan accepteras under högtrafik, men inte att det uppstår köer med stillastående fordon
på väg E22 eller att framkomligheten för genomgående trafik sjunker påtagligt.
Vägnätets funktion och standard
Väg E22, mellan Trelleborg i söder och Norrköping i norr, ingår i det av riksdagen
utpekade nationella stamvägnätet och är en viktig transportlänk tvärs igenom Skåne.
Stamvägnätet är av särskilt stor betydelse för vägtransporterna i Sverige. E22 ingår
även i det transeuropeiska vägtransportnätet, TEN, utpekat av EU. Höga krav ställs
därför på såväl trafiksäkerhet som framkomlighet längs sträckan. Vidare är E22 och
E6.02 utpekade som riksintresse för kommunikation varför dessa är skyddade enligt
miljöbalken. Det innebär att båda dessa vägar ska skyddas mot åtgärder som påtagligt
kan försvåra tillgängligheten till eller nyttjandet av vägen.
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Figur 7. Väg E22
samt E6.02 är
utpekat som
riksintresse
kommunikation,
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E22 har också stor betydelse ur ett regionalt perspektiv mellan Öresundsregionen och
nordöstra Skåne och Blekinge samt kopplingen till hamnarna i Karlshamn och
Karlskrona. Dessutom har E22 även en lokal betydelse för såväl arbetspendling som för
möjligheten att nå olika typer av samhällsservice.
Nuvarande utformning
I anslutning till utredningsområdet finns sju vägar och gator av särskild betydelse för
denna vägplan vilka finns redovisade i tabell 2 nedan. Väg E22 passerar genom Lund i
nord-sydlig riktning. Sölvegatan sträcker sig från Lunds centrum österut genom Lunds
tekniska högskola (LTH), söder om Ideon- och Pålsjöområdet och vidare under E22.
Sölvegatan ansluter till Solbjersvägen strax öster om vattentornet. Tunavägen börjar i
Lund centrum i väst, passerar söder om Ekonomicentrum och Lunds tekniska högskola,
söder om Ideon- och Pålsjöområdet och vidare under E22. Under motorvägen byter
gatan namn till Spelmansvägen. Vidare sträcker sig gatan österut mot Östra Torn.
Scheelevägen sträcker sig mellan Tunavägen i söder, genom Ideon- och Pålsjöområdet,
vidare norrut till Getingevägen. Sångarevägen ligger parallellt med östra sida av E22
mellan Sölvegatan i norr och Spelmansvägen i söder. Härtill kommer även anslutande
mindre gator och gång- och cykelvägar.
E22
Aktuellt vägavsnitt inom utredningsområdet passerar genom Lund och är cirka 2,3 km
långt och sträcker sig från trafikplats Gastelyckan i söder och trafikplats Lund Norra i
norr. Vägen har motorvägs-standard. Båda färdriktningarna har två körfält vardera,
breda vägrenar och är separerade med en bred mittremsa utrustad med betongbarriär,
se figur 8 nedan.
Vägen är på sträckan rak och lutar från Gastelyckan upp mot Lund Norra med 3,6 - 3,8
procent. Strax söder om trafikplats Lund Norra planar vägen ut och lutar cirka 1,5
procent norrut. Lutningen medför att tung trafik tappar hastigheten i uppförsbacken
med köbildning som följd. Detta påverkar i sin tur framkomligheten för övrig trafik.
E22 är även rekommenderad primär väg för transporter med farligt gods.
Tabell 2. Geometri och utformning (Trafikverket, 2012).

Vägnamn

Vägtyp

Bredd

Referenshastighet

Mötesseparering

E22

Motorväg

22 m

110 km/tim

Ja. Betongbarriär.

Sölvegatan

Gata

7–8 m

50 km/tim

Nej

Tunavägen/
Spelmansvägen
Scheelevägen

Gata

8m

50 km/tim

Nej

Gata

9,5 m

50 km/tim

Delvis. Upphöjd refug.

Sångarevägen

Gata

6,5 m

50 km/tim

Nej

Norra Ringen

Fyrfältsväg 23 m

70 km/tim

Solbjersvägen

Fyrfältig
gata

50 km/tim

Ja. Mittremsa med
balkräcken.
Ja. Upphöjd mittrefug.

15 m

Sölvegatan
Aktuell sträcka i utredningsområdet mellan Scheelevägen i väst och Sångarevägen i öst
är cirka 460 m lång. Gatan är utformad för ett körfält i vardera riktningen och passerar
under E22 i en vägport, se figur nedan. Målad mittlinje och vägrenar saknas och gatan
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avgränsas i sidled av kantstenar. Sölvegatan är en kommunal gata. Gatan är rak och
lutar som mest knappt 6 % på västra sidan ner mot passagen under E22. Öster om E22
lutar gatan cirka 0,5 - 1 procent från passagen och österut. Begränsad fri höjd i
passagen under E22 är 3,9 m. Gång- och cykelbanor löper utmed med Sölvegatans
båda sidor på hela sträckan och dessa är separerade från gatan med skiljeremsor.
Gång- och cykelbanorna ligger cirka 0,5 m högre än vägbanan som mest och
höjdskillnaden tas upp i skiljeremsorna som är uppbyggda med stödmurar.

Figur 8. E22 norrut mot trafikplats Lund Norra.

Höjdskillnaden medför flackare längslutningar på gång- och cykelbanorna än gatan i
anslutning till passagen. Sölvegatan utgör en viktig länk mellan Lunds centrum, Lunds
tekniska högskola, Ideon- och Pålsjöområdet och stadens nordöstra delar som Östra
Torn och det snabbt växande området Lund NE/Brunnshög. Sölvegatan är på aktuell
sträcka rekommenderad primär väg för transporter med farligt gods.

Figur 9. Västerut mot Sölvegatans passage under E22.

Tunavägen/Spelmansvägen
Aktuell sträcka i utredningsområdet mellan Scheelevägen i väst och Sångarevägen i öst
är cirka 240 m lång. Gatan är utformad med ett körfält i vardera riktningen, se figur
nedan. Målad mittlinje och vägrenar saknas och gatan avgränsas i sidled av kantstenar.
Tunavägen är en kommunal gata. På östra sidan E22 byter gatan namn till
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Spelmansvägen. Gatan är rak och relativt plan med en längslutning på 0,5 - 1 procent
på aktuell sträcka. Begränsad fri höjd i passagen under E22 är 3,9 m.

Figur 10. Tunavägen österut mot passagen under E22.

Parallella gång- och cykelbanor finns på Tunavägens båda sidor, separerade från gatan
av skiljeremsor med varierande bredd. Gatan utgör en viktig länk mellan Lunds
centrum, Lunds tekniska högskola och ekonomicentrum samt stadens östra delar som
stadsdelarna Östra Torn och Mårtens Fälad. Passagen under E22 är dessutom en viktig
skolväg för skolbarn boende på östra sidan av E22. På Tunavägen råder förbud mot
transporter med farligt gods.
Norra Ringen
Aktuellt avsnitt i utredningsområdet är cirka 560 m långt och sträcker sig från
Getingevägen i väst till E22 och trafikplats Lund Norra i öst. Vägen är en fyrfälts väg och
har två körfält i vardera färdriktningen och breda vägrenar. Vägens båda färdriktningar
är separerade med en bred gräsbeklädd mittremsa som är utrustad med sidoräcken
mot vägbanorna. Vägen lutar cirka 2,4 procent nerifrån Scheelevägen upp till E22.
Norra Ringen är rekommenderad primär väg för transporter med farligt gods.
Nuvarande kapacitet
Huvudvägarna i utredningsområdet har en hög trafikbelastning. Detta gäller främst E22
och Västra Ringen (väg 103)/Norra Ringen (väg E6.02) med tillhörande korsningar, samt
i viss mån Scheelevägen och Solbjersvägen. Då trafiken i området till stor del består av
arbetsresor har den markanta toppar förmiddag och eftermiddag samt en ojämn
riktningsfördelning. Vägarna har stora trafikflöden in till området under morgonrusning
och stora trafikflöden ut från området under eftermiddagsrusning. Detta bidrar till att
vägnätet är hårt belastat under dessa tider. Korsningarna i området har kapacitetsproblem då fler fordon kommer till dem än vad de klarar av att avveckla med köer som
följd. Flera åtgärder är redan vidtagna för att förbättra kapaciteten i korsningarna i
området.
Dagens E22 drabbas ofta av köbildning under rusningstrafik på sträckan mellan
trafikplatserna Gastelyckan och Lund Norra. Köbildning uppstår i norrgående körfält.
Under rusningstid är det mycket trafik som färdas på E22 och som ska köra av i
trafikplats Lund Norra, det har resulterat i att trafikplatsen är mycket nära sin
kapacitetsgräns.
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Kapaciteten på E22 mellan trafikplatserna Gastelyckan och Lund Norra samt trafikplats
Lund Norra har studerats under 2008 (Vägverket, 2008). Vid mättillfället (2008)
uppmättes 1900 fordon i maxtimmen på södra avfartsrampen i trafikplats Lund Norra.
Vid mätningar i september 2011 har liknande flöden uppmätts. Detta är en väldigt hög
belastning för en avfart och väldigt nära kapacitetsgränsen på drygt 2 000 fordon per
timme. När mängden trafik som vill använda avfartsrampen överskrider kapacitetsgränsen kommer trafik att bli stående i kö på motorvägen i väntan på att kunna köra på
rampen.
Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken inom utredningsområdet utgörs av både regional busstrafik och stadsbusstrafik där Skånetrafiken är trafikhuvudman. De regionala bussarna använder E22
för att ta sig mot sina målpunkter via trafikplats Lund Norra eller trafikplats
Gastelyckan. Som situationen är idag är framkomligheten dålig för busslinje 169 och
Skåne Expressen 1 under rusningstrafik. Busslinjernas reshastighet sjunker då med
förseningar som följd. Busstrafiken har inga separata busskörfält varför de hamnar i
samma köer som övrig fordonstrafik.
Lundalänken, ett anpassat kollektivtrafikstråk, löper på Sölvegatan och korsar E22
planskilt genom vägport. Det anpassade kollektivstråket innebär kollektiva transporter
för ungefär 25 000 arbetstagare som har sin dagliga sysselsättning i detta område. Där
utöver tillkommer studenter.
Möjligheten att ta sig till busshållplatserna i utredningsområdet begränsas på grund av
den barriär som E22 utgör. För oskyddade trafikanter som vill till andra sidan av E22
finns det planskilda passager inom utredningsområdet vid Sölvegatan, Tunavägen,
Hardebergaspåret och Dalbyvägen, se figur 9 och 10.
Det planeras för byggnation av spårväg i Lund. Aktuellt projekt bedöms inte påverka
spårvägstrafiken varför denna inte behandlas närmre i MKB:n.
Gång- och cykeltrafik
I Lund finns det ett väl utvecklat gång- och cykelvägnät som förbinder tätorten med
kommunens övriga tätorter, intilliggande kommuners tätorter och rekreationsområden. Genom Lunds tätort finns fem huvudcykelstråk varav tre går genom
utredningsområdet, se figur 11 nedan.
Inom utredningsområdet på E22:s östra sida löper gång- och cykelvägar parallellt med
motorvägen. På västra sidan finns inget sammanhängande gång- och cykelstråk intill
E22 på grund av inhägnade verksamhetsområden i Ideon- och Pålsjöområdet.
Fordonstrafikens höga hastighet i kombination med vägens fysiskt breda anläggning
gör att E22 utgör en barriär som endast kan och ska passeras vid anordnade planskilda
förbindelser. Det är dessutom förbjudet att röra sig som oskyddad trafikant längs med
eller passera över motorvägar. De planskilda korsningarna inom utredningsområdet
finns vid Sölvegatan, Tunavägen, Hardebergaspåret och Dalbyvägen (väg 102). Vid
Sölvegatan och Tunavägen utgörs planskildhet av vägportar under E22, se figurer
nedan.
Tunavägens gång- och cykelväg utgör en del av ett huvudcykelstråk i Lund som går i
västöstlig riktning genom staden och är ett viktigt stråk för skoleleverna som går på
skolorna i området. Tunaskolan ligger strax väster om utredningsområdet och på östra
sidan av E22 finns Östratornskolan, Flygelskolan, Maria Montessoriskolan,
Mårtenskolan och gymnasieskolan Vipan.
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Figur 11. Befintliga gång- och cykelvägar, cykelleder och planskilda passager för oskyddade
trafikanter i Lund. Där utredningsområdet är markerat med rött.

Hardebergaspåret korsar E22 med en gång- och cykelbro. Stråket är ett av de viktigaste
rekreationsstråken för boende på Östra Torn då det förbinder stadsdelen med centrum
och mer centralt belägna parker samt att stråket är länken ut mot odlingslandskapet.
Hardebergaspåret utgör också ett viktigt cykelpendlingsstråk mellan Södra Sandby och
Lund. Ytterligare söderut finns en planskild gång- och cykelbana parallell med
Dalbyvägen (väg 102) som går över E22. Gång- och cykelbanan utgör ett av
huvudcykelstråken.

3.3.2.

Trafikprognos

Trafikflöden
Trafikflöden på vägar och gator i området är hämtade från de senaste mätningarna år
2014–2015, se Tabell 3. Underlag avseende andel tunga fordon saknas dock för
kommunala gator.
Trafikfördelning över dygnet
Trafiken på E22 har ett mönster med tydliga toppar (högtrafik) förmiddag respektive
eftermiddag. Den höga trafiken sprider sig över tre timmar förmiddag (klockan 06.00 –
08.59) respektive eftermiddag (klockan 15.00 – 17.59) med mindre trafik mellan
topparna, se figur 12 nedan.
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Tabell 3. Trafikflöden från 2014–2015 (Trafikverket för statliga vägar, Lunds kommun för
kommunala gator).

Gata/väg

Delen

Mätår

Totalt
fordon/dygn

Scheelevägen

Norr
Tunavägen
Söder
Getingevägen
Väster
Sölvegatan
Öster
Sölvegatan
Väster
Thulehemsväg
Norr
Tunavägen
Söder
Solbjersvägen
Öster
Scheelevägen
Väster
Scheelevägen
Väster E22

2015

Norr tpl Lund
Norra
Söder tpl Lund
Norra
Väst tpl Lund
Norra

Solbjersvägen

Spelmansvägen
Sångarevägen
Sölvegatan

Tunavägen
E22
E22
E6.2

2 900

Tunga
fordon/
dygn
-

Tunga
fordon
%
-

2015

9 000

-

-

2015

14 200

-

-

2015

7 100

-

-

2014

5 400

-

-

2014

1 700

-

-

2015

5 700

-

-

2015

3 300

-

-

2015

1 500

-

-

2015

7 900

-

-

2015

29 410

3 030

10

2015

38 550

-

-

2015

25 520

1 600

6

Objektspecifik trafikprognos
En objektspecifik trafikprognos för utredningsområdet har tagits fram för E22 och
trafikplatserna Gastelyckan och Lund Norra med prognosår 2040. Den objektspecifika
prognosen bygger på tre olika delar:
•

•

Prognos för exploateringen i Brunnshög samt Ideon. Planerna för
exploatering av områdena Brunnshög och Ideon är omfattande och
kommer påverka trafiken i utredningsområdet väsentligt. Därför behandlas
den exploateringsalstrande trafikökningen separat som en del av
trafikprognosen.
Prognos för allmän trafiktillväxt på statliga vägar. För de statliga vägarna
antas den årliga förändringen mellan år 2015–2040 till 1,4 % enligt
Trafikverkets basprognos, vilket ger en förändring på 42 % totalt från
2015–2040. Enbart den del av trafiken på E22 som är genomgående trafik
har räknats upp. För trafiken på statliga vägar som har start eller målpunkt
i det analyserade området omfattas förändringen i den exploateringsstyrda
delen av prognosen. Trafikverket har regeringens uppdrag att ta fram och
tillhandahålla trafikprognoser för alla trafikslag inom såväl persontrafik
som godstransporter. Syftet med dessa s.k. basprognoser är bland annat
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•

att utgöra underlag för samhällsekonomiska analyser av åtgärder som
påverkar transportsystemet. De utgör även grunden för de Nationella och
Regionala transportplanerna. På regional och lokal nivå används
trafikprognoser för bland annat kapacitetsanalyser och dimensionering av
infrastrukturprojekt.
Prognos för allmän trafiktillväxt på kommunala gator. Allmän trafikökning
på kommunala gator har bedömts vara försumbar (för den del som inte är
exploateringsstyrd). Detta antagande stödjs av en lång trend för Lunds
kommun där trafikmängderna generellt inte ökat. Dessa förutsättningar
stämmer överens med Lunds kommuns mål om att biltrafiken inte ska öka
på de kommunala gatorna.
Trafikens fördelning över dygnet, E22

12%

Andel av dygnstrafiken

10%
8%
6%
4%
2%
0%

Figur 12. Trafikens fördelning över dygnet på E22 med andel trafik respektive timme av dygnets
totala trafik, från Trafikverkets mätningar augusti 2011.

Den planerade bebyggelseutvecklingen vad gäller arbetsplatser och bostäder i området
är exceptionellt stor, vilket kommer påverka trafiken i området högst väsentligt.
Samtidigt arbetar Lunds kommun mycket aktivt och målmedvetet för att föra över
trafik från bil till andra trafikslag och i området finns det mycket goda
kollektivtrafikförbindelser och tydliga planer på att utveckla och förbättra
kollektivtrafiken. Där kommande spårväg som kopplar Brunnshög och Ideon till
centrala Lund är en viktig del. Utvecklingen av Brunnshög och Ideon baseras på Lunds
kommuns bedömningar av hur långt exploateringen har kommit år 2040 samt vilken
blandning av verksamhet och boende som det kommer att vara. För bilanvändandet i
de nya områdena har Lunds kommuns mål om maximalt en tredjedel bilresor använts.
Underlagen för beräkning av trafikalstring år 2040 i utbyggnadsområdena Brunnshög
och Ideon i prognosen visas i Tabell 4.
Förutom de tillkommande resorna som genereras av utbyggnaderna i området
kommer även den generella trafiktillväxten, ökad befolkning och förbättrad ekonomi,
att påverka området. För att särskilja den generella trafiktillväxten från det som
genereras av exploateringarna i området har endast genomfartstrafiken räknats upp
med en generell faktor. För statliga vägar (E22 och E6/Norra ringen) har trafiken
räknats upp med 1,4 % per år enligt Trafikverkets basprognos.
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Tabell 4. Antaganden som legat till grund för trafikalstringen av exploateringsområden.

Område

Bostäder

Verksamheter

kommentar

Brunnshög

669 000
kvm

446 000
kvm

Fördelning 60 % bostäder och 40
% verksamheter har antagits av
det som antas vara utbyggt till
2040.

Ideon

78 000
kvm

402 000
kvm

Av tillhandahållen BTA antas 75 %
vara utbyggt till 2040, vilket
resulterade i talen till vänster.

Den allmänna trafikökningen på kommunala gator har bedömts vara försumbar (för
den del som inte är exploateringsstyrd). Detta antagande stödjs av en lång trend för
Lunds kommun där trafikmängderna generellt inte ökat. Dessa förutsättningar
stämmer också överens med Lunds kommuns mål om att biltrafiken inte ska öka på de
kommunala gatorna. Detta gör att trafikflödet som gjordes under år 2010–2011 och
har använts i tidigare prognosarbete, har använts i den objektspecifika trafikprognosen.
Tabell 5. Trafikprognos E22 år 2040 enligt Trafikverkets objektsspecifika trafikprognos.

År

E22 totalt
(fordon/dygn)

2015

38 600

2040

65 800

3.3.3.

Rapporterade trafikolyckor i influensområdet

Ett utdrag har gjorts från Transportstyrelsens databas för trafikolyckor i Sverige som
baseras på uppgifter ifrån polis och sjukvård. Avgränsningsområdet för olyckor har
bestämts till vägplanen, d.v.s. aktuell sträckning av E22.
I tabellen nedan redovisas en sammanställning över olyckor som har registrerats inom
avgränsningsområdet för olyckor under femårsperioden 2010-01-01 till 2014-12-31.
Olyckorna är uppdelade på de fyra svårighetsgraderna dödsolycka, allvarlig olycka,
måttlig olycka och lindrig olycka. Till dessa olyckstyper kommer också egendomsskada
då endast materiella skador och inga personskador har uppstått.
Tabell 6. Antal olyckor uppdelat på svårhetsgrad och år (Transportstyrelsen, Strada).

Svårhetsgrad

Antal olyckor

Uppdelat per år
2010

2011

2012

2013

2014

Dödsolyckor

0

0

0

0

0

0

Allvarliga olyckor

1

0

0

0

1

0

Måttliga olyckor

19

3

6

4

3

3

Lindriga olyckor

81

17

17

14

16

17

Totalt:

101

20

23

18

20

20
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Under femårsperioden 2010 - 2015 rapporterades 101 olyckor med personskador, det
vill säga i genomsnitt 1,7 olyckor per månad. Som framgår av Figur 13 nedan är det en
koncentration av trafikolyckor kring trafikplats Lund Norra och trafikplats Gastelyckan.
En koncentration av trafikolyckor kan även ses vid cirkulationsplatser och andra
korsningspunkter. Av trafikolyckorna är 81 lindriga, 19 måttliga och en allvarlig. Ingen
dödsolycka finns registrerad. Den allvarligaste olyckan inträffade vid trafikplats
Gastelyckan på E22 som en upphinnandeolycka i samband med kö.

Figur 13 Kartbild över olyckor som inrapporterats till Strada längs E22 mellan trafikplats Lund N och
Gastelyckan.

Nästan hälften av trafikolyckorna är av typen upphinnande, vilket är ett tecken på tät
trafik där köer ofta leder till tvära inbromsningar. Den näst största olyckstypen är
singelolyckor som utgör cirka 38 procent av trafikolyckorna. Andelen trafikolyckor där
oskyddade trafikanter är inblandade är drygt 35 procent, motorfordon är inblandade i
nästan en tredjedel av dessa olyckor.

3.3.4.

Resandemönster

I takt med att områdena Brunnshög, Ideon/Pålsjö byggs ut kommer resandemönstren
fram till år 2040 sannolikt att ändras. Antalet arbetsplatser kommer att öka samtidigt
som ökningen av invånarantalet i Lund och i orterna runt omkring prognosticeras en
ökning från ca 120 000 år 2017 till ca 144 000 invånare år 2029.
Den planerade bebyggelseutvecklingen vad gäller arbetsplatser och bostäder i området
är exceptionellt stor, vilket kommer påverka trafiken i området högst väsentligt.
Samtidigt arbetar Lunds kommun mycket aktivt och målmedvetet för att föra över
trafik från bil till andra trafikslag och i området finns det mycket goda
kollektivtrafikförbindelser och tydliga planer på att utveckla och förbättra
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kollektivtrafiken. I detta är kommande spårväg som kopplar Brunnshög och Ideon till
centrala Lund är en viktig del.
Den objektspecifika trafikprognosen som ligger till grund för trafiksimuleringarna och
vägplaneförslagets utformning beaktar Lunds kommuns miljömål, och är därmed
anpassad efter en målstyrd planering av resor och färdmedel. Prognosen baseras på
Lunds kommuns bedömningar om hur långt exploateringen av Brunnshög och Ideon
har kommit år 2040, samt vilken blandning av verksamhet och boende det kommer att
vara. För bilanvändandet i de nya områdena har Lunds kommuns mål om maximalt en
tredjedel bilresor använts, resterande resor ska göras med kollektivtrafik, cykel eller till
fots.
Prognosen utgår också från att den allmänna trafikökningen på kommunala gator är
försumbar (för den del som inte är exploateringsstyrd). Detta stämmer överens med
Lunds kommuns mål om att biltrafiken inte ska öka på de kommunala gatorna.
Förutom de tillkommande resorna som genereras av utbyggnaderna i området
kommer även den generella trafiktillväxten, kopplad till ökad befolkning och
ekonomiska faktorer, innebära mer motortrafik i området, och då i synnerhet
genomfartstrafiken på E22.

3.4.

Buller

Buller är ett utbrett miljö- och folkhälsoproblem. Buller definieras som oönskat ljud och
upplevelsen av buller är i hög grad subjektivt. Buller kan påverka trivsel, ge upphov till
sömnstörningar och ohälsa. För trafikbuller anges bullervärden normalt i ekvivalent
ljudnivå, det vill säga medelljudnivån under en given tidsperiod. Ibland kompletteras
bullervärdena även med maximal ljudnivå som anger den högsta ljudtrycksnivån under
en viss tidsperiod.
Det höga trafikflödet på E22 genom Lund i kombination med höga hastigheter medför
att vägavsnittet ger upphov till höga trafikbullernivåer, se dygnsekvivalent ljudnivå i
figuren ovan. Figuren avser beräknade bullervärden utan eventuella
bullerskyddsåtgärder som bullerskyddsskärm och bullerskyddsvall. Schablonvärdet för
fasadens bullerreducerande effekt ligger mellan 25–30 dBA beroende av trafikens
hastighet. Redan i dagsläget överskrids riktvärdet för god bullermiljö (55 dBA) vid vissa
bostäder längs E22 trots att vissa bullerskyddsåtgärder vidtagits. Trafikbullret sprider
sig till områden intill E22, speciellt där öppningar finns i bullerskyddsvallen för
Sölvegatan och Spelmansvägen. Även bostäder vid Spelmansvägen, Sölvegatan och
Tunavägen påverkas av den ekvivalenta bullernivån. Den maximala ljudnivån
överskrider riktvärdet på 70 dBA för bostäder framförallt längs med Tunavägen och
Sångarevägen. Trafiken från E22 ger inga överskridanden avseende maximal bullernivå
på bostäder eller arbetslokaler.
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Figur 14. Nuläge 2017
(norra delen),
dygnsekvivalent
ljudnivå.
Fasadpunkterna visar
beräknade ljudnivåer
på byggnadernas
första våning.
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Figur 15. Nuläge
2017 (södra
delen),
dygnsekvivalent
ljudnivå.
Fasadpunkterna
visar beräknade
ljudnivåer på
byggnadernas
första våning.
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Bedömningsgrunder
Trafikverkets vägar och järnvägar indelas i två åtgärdskategorier: nybyggnad och
väsentlig ombyggnad samt befintlig infrastruktur. Denna indelning har sin grund i
infrastrukturproposition 1996/97:53 och har betydelse när det gäller ambitionsnivån
för övervägande och genomförande av buller- och vibrationsskyddsåtgärder. Nedan
finns en tabell över Trafikverkets riktvärden som används.
Tabell 7. Trafikverkets riktvärden för buller och vibrationer för väg och spårtrafik, (TDOK 2014:1021)

1 Riktvärden inomhus omfattar bostadsrum i permanentbostad och fritidsbostad
2 Dessa riktvärden för buller anges även i prop. 1996/97:53
3 Avser ljudnivå vid fasad från vägtrafik samt från spårtrafik i hastighet högre än 250 km/h
4 Avser ljudnivå vid fasad från spårtrafik vid hastighet lägre än 250 km/h
5 Om ljudnivån överskrids bör den inte överskridas med mer än 10 dBA fem gånger per timme dag- och kvällstid (06-22)
6 Avser ljudnivåer nattetid (22-06) och får överskridas med högst 5 dBA fem gånger per trafikårsmedelnatt
7 Avser vibrationsnivå nattetid (22-06) och får överskridas högst fem gånger per trafikårsmedelnatt. Vibrationsnivån får dock
inte överskrida 0,7 mm/s vägd RMS
8 Avser utrymme för sömn och vila, eller utrymme med krav på tystnad
9 Riktvärden inomhus omfattar undervisningsrum samt rum för sömn och vila
10 Får överskridas med högst 10 dBA fem gånger per timme dagtid (06-18)
11 Får överskridas med högst 5 dBA fem gånger per timme dagtid (06-18)
12 Riktvärden för dessa områdestyper beaktas endast vid nybyggnad av infrastruktur.
13 Avser gästrum för sömn och vila
14 Avser rum för enskilt arbete

Propositionen innehåller riktvärden som ska tillämpas för ny- och väsentlig ombyggnad
av infrastruktur. Aktuellt projekt klassas som väsentlig ombyggnad.
Åtgärder för att minska bullerstörning ska anpassas till vad som är tekniskt möjligt och
ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt ovan bör
inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids.
Trafikverkets arbete med buller i befintlig miljö
Trafikverket arbetar på uppdrag av regeringen för att nå uppsatta riktvärden för
bullernivåer och bidra till kvalitetsmålet God bebyggd miljö. Den övergripande
strategin är att minska bullret för de mest utsatta, genom att dämpa och skärma av,
exempelvis genom bullerskyddsskärmar och/eller fönsteråtgärder. Bullerskydd ska vara
effektivt, men det ska också passa in i den befintliga miljön. Därför hålls samråd med
kommuner och fastighetsägare om hur de ska utformas.
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Trafikverket har tagit fram ett åtgärdsprogram för buller från statliga vägar och
järnvägar i befintlig miljö enligt Förordning (2004:675) om omgivningsbuller gällande
miljökvalitetsnormer. Bulleråtgärder utförs dels vid befintlig väg och järnväg, dels vid
nybyggnation eller större ombyggnader av infrastruktur.
Målsättningar är enligt åtgärdsprogrammet bland annat att i de fall då en bostads alla
befintliga uteplatser har en dygnsekvivalent nivå över 65 dBA skall minst en befintlig
uteplats åtgärdas eller en bullerskyddad uteplats skapas.
Om en gemensam uteplats för flerbostadshus är av tillräckligt god kvalitet, det vill säga
trivsam, tillgänglig för alla och med flera bänkar och bord så att utevistelse kan
erbjudas till alla boende som inte har en bullerskyddad uteplats, kan den räknas som
en lägenhetens uteplats.
Om en uteplats glasats in, mer än 75 %, bedömer Trafikverket att platsen ändå fyller en
funktion som en uteplats trots att den per definition är ett uterum. Det innebär att inga
åtgärder utreds. Om uterummet är den enda uteplatsen och den har en dygnsekvivalent nivå över 65 dBA utreds dock åtgärder.

3.5.

Vibrationer

Enligt SGU:s jordartskarta utgörs marken inom utredningsområdet av morängrovlera
och moränfinlera, se figuren nedan. Avgörande för risken att störas av vibrationer är
markens beskaffenhet. Risken ökar också om vägbanan är ojämn och marken har lösa
förhållanden som lera/silt. Risken för störningar orsakade av vibrationer är störst när
både väg och byggnad är uppförd på löst lagrade och vattenmättade jordar då
vibrationerna kan spridas flera hundra meter.
Dominerande jordart i och i anslutning till projektområdet är lermorän och finkorniga
jordarter. Styv lermorän dämpar bra. Blötare leror däremot transporterar vibrationer
bättre. Inga skador från vibrationer är kända i området. Trafikverket har genomfört en
vibrationsmätning vid Medicon Village för att få kunskap om vibrationernas utbredning
i nuläget.
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Figur 16. Utdrag från SGU:s jordartskartblad.

De underliggande bergarterna består av sedimentära bergarter. Jorddjupet i den södra
delen av undersökningsområdet är över 50 m, men minskar till mellan 30 och 50 m i
den norra delen, se figuren nedan.
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Figur 17. Utdrag från SGU:s jordartskartblad.

Enligt de utförda geotekniska undersökningarna utgörs de dominerande jordarterna
längs sträckan under asfalt/fyllning/mulljord av lermorän. Lermoränen har på flera
platser inslag av sand och silt.

3.6.

Förorenad mark

För att utreda om vägbyggnadsprojektet kommer att utföras i markområden där det
finns konstaterade historiska föroreningar eller verksamheter som kan misstänkas ha
förorenat marken så genomfördes en sökning i EBH-stödet (efterbehandlingsstöd) från
länsstyrelserna.
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Figur 18. Historiska föroreningar eller verksamheter.

Förutom två ej riskklassade verksamheter (bensinstation och drivmedelshantering) vid
korsningen E22-Sölvegatan samt vid trafikplats Lund Norra (nordväst om
cirkulationsplatsen) har ingen information framkommit som tyder på att det finns eller
har funnits någon verksamhet som kan ha förorenat marken inom vägområdet utöver
de föroreningar som härrör från E22 med stora trafikmängder under lång tid, se Figur
17.

3.7.

Luft

Luftföroreningar orsakar risker för människors hälsa och miljön. Den senaste
kartläggningen av luftföroreningarna gjordes 2008 där E22 möter Dalbyvägen (väg
102). Resultatet visade att luftkvaliteten var god jämfört med gällande miljökvalitetsnormer. De mätparametrar som hade högst värde var partiklar, och
kvävedioxid, 50 procent respektive 40 procent av fastställd miljökvalitetsnorm.
Den största källan till luftföroreningar i Lunds tätort är vägtrafiken. Andra bidragande
källor är bland annat småskalig vedeldning, oljeeldade panncentraler och hushållens
utsläpp av luftföroreningar. Därutöver sker en omfattande inströmning av
luftföroreningar från andra områden och länder.
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Figur 19. Mätpunkten för luftkvalitet vid E22 där mätning med mobil mät vagn utfördes av Lunds
kommun mellan den 26 april och den 11 juni 2008. Syftet med mätningarna var att kartlägga
luftförorenings-situationen vid korsningen E22 och Dalbyvägen (väg 102).

Miljöförvaltningen i Lunds kommun mäter halter av luftföroreningar vid två
mätstationer 1. Tyvärr är dessa mätpunkter ej representativa för luftföroreningar vid
E22 p.g.a. avståndet. Därför har istället mätningar som gjorts 2008 med mobil enhet i
korsningen Dalbyvägen - E22 använts som grund för beskrivning av luftkvaliteten i
nuläget.
Tabell 8. Tabellen nedan visar uppmätta halter av ämnen från trafik där det finns halter för
miljömål samt fastställda miljökvalitetsnormer (MKN) enligt Luftkvalitetsförordning (2010:477).
ÖUT = Övre Utvärderingströskel. NUT = Nedre Utvärderingströskel.

Mätparametrar

Miljömål

Kolmonoxid (CO)
mg/m3
Partiklar (PM 10 )
µg/m3

Saknas

Partiklar (PM 2,5 )
µg/m3

Bensen (C 6 H 6 )
µg/m3
Kvävedioxid (NO 2 )
µg/m3

15
(årsmedel)
30 (dygnsmedel)
10
(årsmedel)
25 (dygnsmedel)
1
(årsmedel)
20
(årsmedel)
60 (timmedel)

MKN

ÖUT/NUT

År 2008 Uppmätt halt
Vikingaparken (Mätpunkt 1)

10

7/5

0,5

40

28/20

20

25

17/12

12

5

3,5/2

0,6

40

32/26

16

De uppmätta halterna från år 2008 ligger under miljökvalitetsnormerna för luft. För
partiklar är de uppmätta halterna precis samma som den nedre utvärdering tröskeln.
I Lund finns två stationära mätstationer för luftkvalitetsövervakning. Den ena stationen mäter
luftföroreningshalterna i taknivå (20 m ovan mark) längs en sträcka mellan Grand Hotel och
Spyken (Östra delen av stadskärnan). Den andra stationen, som är belägen vid Trollebergsvägen
(Västra delen av Lund), mäter luftföroreningshalterna i gatunivå (3 m ovan mark). Kvävedioxid
(NO2) och marknära ozon (O3) mäts vid båda stationerna och partiklar (PM10) vid
Trollebergsvägen.
1
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För miljömålet Frisk luft finns det även preciseringar framtagna för bland annat PM 10 ,
PM 2,5 , bensen och kvävedioxid vilket redovisas i tabellen nedan. Dessa preciseringar är
indelade i årsmedel, dygnsmedel och även timmedelvärde. Halten av PM 10 och PM 2,5
överstiger årsmedelvärdet men innehåller gränsen för dygnsmedelvärdet. För bensen
och kvävedioxid ligger de uppmätta halterna under gränsen för miljömålet.

3.8.
3.8.1.

Vatten
Grundvatten

Enligt vattenmyndigheternas VISS-register finns i utredningsområdet södra del i
anslutning till trafikplats Gastelyckan fyra utpekade grundvattenförekomster:
•
•
•
•

Vombsänkan
Kågeröd
Skrivkritan
Sydvästra Skånes kalkstenar

SE615867-137086
SE619821-133086
SE618114-133478
SE615989-133409

De fyra aktuella grundvattenförekomsterna är sedimentära bergförekomster med god
kemisk och kvantitativ status. Förekomsterna uppvisar ingen skillnad mellan den
beslutade normen 2009 och det arbetsmaterial som ligger för beslut 2015.

Figur 20. I figuren visas större grundvattenmagasin i jord i anslutning till aktuell delsträcka.
Grundvattenförekomsten Vombsänkan t.v. samt ca 1 km söder om trafikplats Gastelyckan,
Sydvästra Skånes kalkstenar. Utredningsområdet = röd streckad linje.

3.8.2.

Ytvatten

Dagvattnet från utredningsområdet leds i dagsläget via diken och rörlagda ledningar till
recipienten Höje å. Höje ås huvudfåra är cirka 35 km lång, med källflöden blir längden
cirka 45 km. Ån rinner från Häckebergasjön, belägen cirka 49 m över havet, och mynnar
ut i Lomma bukten. Höje å och dess tillflöden har under de senaste 150 åren påverkats
av utsläpp av kväve och fosfor från såväl samhällen som från jordbruket. Samtidigt har
en radikal förändring av landskapet gjort att vattendraget förlorat mycket av sin
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självrenande förmåga. Vattendrag har kulverterats, rätats ut och våtmarker har dikats
ut. Därigenom har de naturliga förutsättningarna för reduktion av näringsämnen
minskat. Sedan början av 1800-talet har arealen våtmark i avrinningsområdet minskat
med cirka 90 % och sträckan öppet vattendrag minskat med cirka 50 %.

Figur 21. Dagvattnet som avrinner från trafikplatsen i Gastelyckan avleds idag via diken söderut till
ytvattenförekomst Höje å (SE91000) vilken är blåmarkerad i figuren ovan.

Höje ås ekologiska status är klassad som otillfredsställande (VISS 2017) med målet god
status 2027. Vattenförekomsten har bland annat problem med morfologiska
förändringar, flödesregleringar och övergödning. Vattenförekomsten uppnår inte god
kemisk ytvattenstatus både avseende kvicksilver i fisk och förekomst av
pentabromerad difenyleter i fisk. Underlagsdata för den sistnämnda är dock bristfällig
och parametern bedöms ha låg tillförlitlighet.

3.9.

Landskap

Terrängen kring Lund utgörs av ett flackt jordbrukslandskap. Stadsmiljön vid
utredningsområdet karaktäriseras av verksamhetsområden och bostäder i
småhusbebyggelse. På vardera sidan om E22 avgränsas motorvägen tydligt från
bebyggelsen, vägen går i skärning och omges till stor del av höga slänter och
bullerskyddsvallar. På östra sidan om E22 vid trafikplats Gastelyckan finns en kortare
sträcka med en 3 meter hög bullerskyddsskärm. Vallarna är täckta med träd och
buskage vilket gör att industri- och bostadsområdena intill E22 till stor del inte
framträder från motorvägen. E22 upplevs som en grön sträcka för trafikanten, se
figurer nedan. Inom utredningsområdet stiger E22 kraftigt från söder mot norr. I södra
delen av utredningsområdet ligger E22 på nivå 31 meter över havet och norr på 80 m
över havet.
Den målbild som ska styra gestaltningsarbetet genom projektet formuleras mer
detaljerat i PM Gestaltningsavsikter och Gestaltningsprogram som tillhör vägplanen.
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Figur 22. Fotografi över norra delen av
vägplaneområdet i riktning mot trafikplats Lund
Norra. E22 ligger i samma nivå som
bebyggelsen omkring.

Figur 23. Fotografi, södra delen av
vägplaneområdet och visar den grönska som
vägen angränsar till. Bebyggelsen intill vägen
syns inte på grund av bullervall och vegetation.

Utredningsområdets norra del karaktäriseras av konstraster mellan den östra och
västra sidan av E22. På den östra sidan av E22 finns friliggande villor, låga radhus och
lägre lägenhetsbyggnader. Gatustrukturen är finmaskig. Området på den västra sidan
av E22 karaktäriseras av byggnader och gatustruktur av större skala i norr och i söder
finns blandad bostadsbebyggelse.
Orienterbarheten beror till stor del på skyltning i och med att det är få utblickar och
karaktärsgivande element längs sträckan. Det element som dock sticker ut och kan
bidra till trafikantens orientering är den korsande gång-och cykelbron över E22 i nära
anslutning till trafikplats Gastelyckan.

Figur 24. Fotografi från Hardebergabron i södra
delen av vägsträckan och visar den
vegetationsridå som vägen angränsar till.
Bebyggelsen intill vägen syns inte på grund av
slänter, bullervallar och vegetation.

Figur 25. Fotografi över norra delen av
vägsträckan i södergående riktning. E22 ligger
här i samma nivå som bebyggelsen omkring.

På sträckan mellan trafikplatserna Gastelyckan och Lund Norra finns tre broar. E22
passerar över Tunavägen och Sölvegatan på betongbroar. Hardebergaspåret passerar
över E22 på en gammal järnvägsbro, se Figur 25. Stråket är ett av de viktigaste
rekreationsstråken för boende på Östra Torn då det förbinder stadsdelen med centrum
och mer centralt belägna parker samt att stråket är länken ut mot odlingslandskapet.
Hardebergaspåret utgör också ett viktigt cykelpendlingsstråk mellan Södra Sandby och
Lund.
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Figur 26. Bild på Hardebergabron från söder.

Vägens barriäreffekter kan inte undvikas. Dock kan den minimeras utifrån ett
upplevelsemässigt och funktionellt perspektiv. Detta innebär exempelvis att gång- och
cykelpassager över och under vägen ska upplevas trygga. Särskilt viktigt är att ge
passager under E22 ett ljust och luftigt intryck.

3.10. Naturmiljö
3.10.1.

Naturvärden

Figur 27 Riksintressen som är av intresse för vägplanen.

Den omgivande naturmarken består av gräsytor och buskage med enstaka lövträd.
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En naturinventering av området har ej genomförts, de naturvärden som kan finnas är
troligtvis knutna till äldre lövträd. Några rödlistade arter har inte identifierats.
Öster om Lunds tätort ligger ett riksintresse för naturvård, Hardeberga – Södra Sandby
– Dalby – Krankesjöområdet. Riksintresset grundas på områdets geologiska
uppbyggnad, det representativa odlingslandskapet i slättbygd, naturbetesmarker och
ängar där art- och individrika växtsamhällen finns. I riksintresset finns ett Natura 2000område och naturreservatet Kungsmarken. Riksintresset ligger cirka 2 km utanför
utredningsområdet. Väg E6.02 och 102 är riksintressen för kommunikation.

3.10.2.

Vilt och viltolyckor

E22 utgör idag en kraftig barriär som är svår att passera för vilt och innebär också en
barriär för lägre fauna och flora. Enligt Transportstyrelsens olycksfallsregister STRADA
har det dock inte inrapporterats några viltolyckor alls under perioden 2009 - 2015.
Därmed dras slutsatsen att mängden vilt i närområdet är lågt och att det ej föreligger
något behov av viltstyrningsplan, viltpassager eller viltstängsel inom
utredningsområdet.

3.11. Kulturmiljö
Delar av Lunds stad är av riksintresse för kulturmiljövården vilket grundar sig på dess
långa historia som stifts- och universitetsstad. Vidare är staden en av landets äldsta och
mest betydande medeltidsstäder och stadskärnan speglar utvecklingen från kyrklig
metropol till universitetsstad med expansiv utveckling under det sena 1800-talet och
1900-talet. Inget av riksintressena ligger inom utredningsområdet.

Figur 28. Karta över fornlämningar i Lund.
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Inom utredningsområdet finns två kända fornlämningar, en söder om Tunavägen intill
E22 och en strax norr om trafikplats Lund Norra, se figur ovan. Strax norr om Spelmansvägen finns ett fornlämningsområde registrerat som berör utredningsområdet. På
platsen finns fynd från 1100 - 1200-talet.
Söder om Solbjersvägen, intill E22, finns ytterligare ett fornlämningsområde registrerat
som berör utredningsområdet där omfattande fynd har påträffats efter en arkeologisk
slutundersökning. Mer om dessa fornlämningar finns under 8.8.

3.12. Rekreation och friluftsliv
I nära anslutning till utredningsområdet finns större sammanhängande rekreationsytor.
Inom området finns 4H-gården, Östra Torns Ridsport med hästskötsel och hagar,
odlingslotter, lekplatser och bollplan.

Figur 29. Översikt av dagens situation avseende grönytor kring trafikplats Ideon.
Utredningsområdet = röd streckad linje.

Östra Torns Ridsport och 4H-gården har flera ridstigar inom utredningsområdet och
ofta rider unga ryttare till Lunds Civila Ryttarförening som ligger på Getingevägen.
Ryttarna använder då främst Sångarevägen och Sölvegatan.
I Lunds tätort finns det flera attraktiva rekreationsområden som Lunds stadspark,
botaniska trädgården, St. Hans backar och området kring Höje å. Längre öster ut mot
Dalby och Södra Sandby finns flera natursköna områden med utflyktsmål som
Linnebjers naturreservat, Billebjers naturreservat, Dalby Söderskog och Skryllegården.
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För den som väljer att cykla eller gå till dessa målpunkter är Hardebergaspåret, som
passerar E22 inom utredningsområdet ett alternativ.
Trafikplatserna på E22 i är viktiga för fordonstrafikanter från Lund och från E22:s
upptagningsområde söder och norr om Lund till de många för friluftslivet viktiga och
värdefulla natur-, kultur- och friluftslivsområdena öster om Lund.

3.13. Hushållning med naturresurser
Jordbruksmarken runt om Lunds tätort är högt klassad, klass nio och tio, enligt
länsstyrelsens tiogradiga jordbruksklassificeringsskala. Ingen ny jordbruksmark tas i
anspråk för vägplanen. Områden av riksintresse är sådana mark- och vattenområden
som är så viktiga ur allmänt intresse för vårt lands utveckling att de ska skyddas mot
ändrad användning som kan skada intresset. Inom ramen för miljöbalkens
hushållningsbestämmelser ska även påverkan på riksintresse utredas. Väg E22 och
E6.02 inom det aktuella området är utpekat som riksintresse för kommunikation.

3.14. Risk och säkerhet
E22 är en rekommenderad led för transporter av farligt gods. Längs befintlig E22 inom
aktuellt område passerar därmed mycket transporter och i anslutning till
utredningsområdet finns målpunkter såsom bensinstationer vid trafikplats
Gastelyckan.
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4. Nollalternativ
4.1.

Vad innebär nollalternativet?

Nollalternativet definieras i 6 kapitlet 12 § miljöbalken som ”en beskrivning av
miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen, programmet eller
ändringen inte genomförs”.
Syftet med nollalternativet är att fungera som en referensram för att underlätta
jämförelser med andra alternativ.

4.2.

Vilket är nollalternativet i detta projekt?

Nollalternativet innebär i detta projekt att nuvarande väganläggning är oförändrad
fram till prognosåret 2040. För prognosåret 2040 beräknades trafikmängden uppgå
till 65 800 fordon per vardagsdygn.
Nollalternativet innebär att trafiksystemets kapacitet kommer att överstigas och de
trafiksäkerhetsproblem som redan märks idag riskerar att förvärras ytterligare. Den
stora ökningen av trafik innebär också omfattande köbildning, i synnerhet för trafik i
norrgående riktning. Nollalternativet innebär ur trafiksäkerhetssynpunkt att de
problem som redan märks idag riskerar att förvärras ytterligare.
Oavsett om vägplanen genomförs eller ej så förväntas trafikmängderna på E22 att
fortsätta öka. Likaså bedöms riskerna för köbildning från personbilar fortsätta öka. Den
kraftiga uppförslutningen från trafikplats Gastelyckan mot trafikplats Lund Norra
medför också att tunga fordon vid ogynnsamma förhållanden skapar köer efter sig.
Det innebär att den ekvivalenta ljudnivån i området ökar med cirka 0–2 dBA. Den
maximala ljudnivån påverkas av hastighet, avstånd och om det finns tung trafik.
Eftersom förutsättningarna är samma i både nuläget och nollalternativet blir det ingen
skillnad på den maximala ljudnivån.
Nollalternativet bedöms hädanefter i miljökonsekvensbeskrivningen under respektive
miljöaspekt och används som en referens till övriga studerade alternativ.
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5. Studerade alternativ
I samrådsunderlaget (från 2013) analyserades åtgärder utifrån fyrstegsprincipen, se
Tabell 9. I matrisen nedan redovisas en sammanställning av dels de åtgärder som då
redan var genomförda i och omkring utredningsområdet och dels föreslagna åtgärder
till det fortsatta arbetet enligt fyrstegsprincipen.
Tabell 9. Samlad tabell över genomförda åtgärder och tänkbara åtgärder enligt fyrstegsprincipen.

Genomförda åtgärder
Steg 1 - Tänk om
LundaMaTs 2
Fyrstegsprincipen på Ideon och Brunnshög
Bebyggelseplanering kopplat till trafik och
transporter
Steg 2 - Optimera
Fyrstegsprincipen på Ideon och Brunnshög
Omledning av trafiken från Norra Ringen
till Sölvegatan
Förbättrad kollektivtrafik
Steg 3 – Bygg om
Förbättringsåtgärder, trafikplats Lund
Norra
Förbättrad kollektivtrafik
Förbättringsåtgärder i trafikplats Lund
Norra
Direktanslutning från Scheelevägen till
Norra Ringen
Reversibelt busskörfält på Tornavägen
Fortsatta utredningar
Utvärdering av genomförda åtgärder

Steg 4 – Bygg nytt
Planering av åtgärder för förbättrad
kollektivtrafik

Tänkbara åtgärder
Steg 1 - Tänk om
Fortsatt arbete med LundaMaTs och andra
beteendepåverkande insatser. Exempelvis
begränsning av antal p-platser och
avgiftsbelagda p-platser,
samåkningsparkeringar, distansarbete
Attraktivare kollektivtrafik
Steg 2 – Optimera
Kollektivtrafikåtgärder i vägnätet
Dynamiska hastigheter, sänkt hastighet
Trafikregleringar. Exempelvis endast
behörighetstrafik på Sölvegatan och inga
varutransporter under rusningstid
Steg 3 – Bygg om
Förbättringsåtgärder, trafikplats Lund
Norra
Förbättrat gång- och cykelnät. Exempelvis
åtgärda saknade länkar och anlägga gångoch cykelväg öster om Scheelevägen
Attraktivare hållplatser. Exempelvis förse
hållplatser med bussplattform, säkra
gångstråk till hållplatser och bygga
cykelställ med tak vid alla hållplatser
Förbättrad kollektivtrafik. Exempelvis
skapa en bytespunkt mellan stadsbuss och
regionbuss
Längre ramper söderut från trafikplats
Lund Norra
Ytterligare körfält på E22 mellan
trafikplatserna Gastelyckan och Lund Norra
Steg 4 - Bygg nytt
Ny koppling mellan Ideon-Pålsjö och väg
E22 planeras.

För att bedöma den framtida trafiken i området studerades olika utvecklingsscenarier.
Den utveckling som då ansågs mest trolig och som analyserna utgick från var ett
scenario med en låg grad av exploatering och med en låg grad av bilanvändning (enligt
Lunds kommuns mål). En lokalt anpassad trafikprognos baserad på ovan nämnda
utvecklingsscenario med prognosår 2030 (som var prognosår i arbetet med
Samrådsunderlaget) togs fram. För det statliga vägnätet användes den av Trafikverket
LundaMaTs är Lunds strategi för ett hållbart transportsystem. "MaTs" står för MiljöAnpassat
TransportSystem.
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fastställda Basprognosen som utgick från då beslutade förutsättningar, styrmedel och
planer för infrastrukturen. Basprognosen speglade den mest troliga utvecklingen av
den genomgående trafiken på E22.
Trots omfattande åtgärder i steg 1-3 visade analyserna av den framtida
trafiksituationen (nollalternativet) att befintliga problem och brister skulle förvärras.
Likaså bedömdes åtgärderna i steg 3 ge begränsad effekt bortsett från förslaget om ett
extra körfält på E22 i norrgående riktning mellan trafikplatserna Gastelyckan och Lund
Norra. Additionskörfältet skulle erbjuda bra kapacitet, men det extra körfältet skulle
vara så pass effektivt att det ökar belastningen på trafikplats Lund Norra, vilket ur ett
trafiksäkerhetsperspektiv är olämpligt då detta ökar risken för köbildning som når E22.
Resultaten från trafiksimuleringarna visade att ytterligare en trafikplats i kombination
med ett extra körfält i norrgående riktning skulle erbjuda tillräcklig kapacitet för att
hantera den trafik som då förväntades år 2030. En ny trafikplats avlastar trafikplats
Lund Norra samtidigt som framkomligheten på den aktuella sträckan förbättras
avsevärt.
Även samhällsekonomiska effekter bedömdes i arbetet med Samrådsunderlaget, och
en ny trafikplats visade på mycket hög samhällsekonomisk lönsamhet. Analysen av ett
extra körfält visade på att endast dessa utan kompletterande åtgärder på omgivande
vägnät är samhällsekonomiskt olönsamma.
Det utvecklingsscenario som användes för analyserna i Samrådsunderlaget har med
tiden visats ha underskattat exploateringen av Brunnshög. Detta innebär att den
exploateringsdrivna biltrafiken blir avsevärt högre än vad som prognostiserades i
arbetet med Samrådsunderlaget, vilket ytterligare tydliggör att åtgärder i steg ett till
tre är otillräckliga.
Efter arbetet med samrådsunderlaget har det framkommit att av utformningstekniska
skäl är det inte möjligt att anlägga en ny trafikplats på sträckan mellan trafikplats Lund
Norra och Gastelyckan. På grund av de korta avstånden till befintliga trafikplatser
måste den nya av- och påfarten vid Ideon vara gemensam med av- och påfarten vid
trafikplats Lund Norra. . I norrgående riktning innebär detta att befintlig avfartsramp
vid Lund N förlängs och separeras från genomgående körfält så att den blir gemensam
med den nya avfarten till Ideon som byggs som en parallellavfart som börjar norr om
Hardebergabron. I södergående riktning kommer befintlig påfartsramp att förlängas
och bilda ett eget körfält. Söder om detta ansluter den nya påfartsrampen från Ideonområdet som ett additionskörfält till tpl Gastelyckan.
ÅVS Malmö-Lund
En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för stråket Malmö-Lund avslutades år 2017. Arbetet
organiserades med en styrgrupp bestående av representanter från Trafikverket, Region
Skåne, Lunds kommun och Malmö Stad och en arbetsgrupp bestående av parter från
Trafikverket, Burlövs kommun, Lunds Kommun, Länsstyrelsen (referenspart), Malmö
Stad, Region Skåne och Staffanstorps kommun.
Syftet med åtgärdsvalsstudien är att parterna ska enas om åtgärder som tas fram
utifrån den övergripande ambitionen:
•

Att säkra en långsiktig hållbar tillgänglighet i stråket Malmö-Lund.
52

•
•

Att uppnå en samsyn kring åtgärder som bidrar till att kollektivtrafik och
cykel stärker sina marknadsandelar gentemot personbilstrafik i stråket.
Att säkerställa en smart samordning och nyttomaximering av beslutade
och eventuella tillkommande åtgärder.

Studien är geografiskt avgränsad till delar av Malmö, Lunds, Staffanstorps och Burlövs
kommuner och omfattar infrastruktur och trafik på:
• Järnväg: Hyllie Station – Stångby Station
• Statlig väg: E22 Malmö Östervärn – Trafikplats Lund Norra samt Väg 852
(Gamla Lundavägen)
• Kommunal väg: Koppling mellan kollektivtrafiknoder och det statliga
vägnätet. Exempelvis stråk som Södervärn-Värnhem-E22 och Lund CLassarettet-Ideon-E22
• Cykelnätet med snabbcykelvägen Lund – Malmö
• Vägar, gator, spår, gc-vägar, som kopplar upp mot stråket och är av
betydelse för dess funktion
För E22 gäller ambitionen att föreslagna åtgärder, oavsett framtida trafikflöden, ska ha
mycket hög trafiksäkerhetsstandard under hela dygnet. Framkomligheten kan tillåtas
minska under rusningstrafiken, men det är inte acceptabelt med stillastående trafik ute
på E22:s körbanor någon tidpunkt under dygnet under normalläge.
Åtgärdsvalsstudien är positiv till att trafikplats Lund Norra kompletteras med en ny
koppling mellan E22 och Ideon/Pålsjöområdet som avlastar den hårt belastade
trafikplatsen. Åtgärden bedöms nödvändig för att kommande utbyggnad av
Brunnshögsområdet och förtätningar inom Ideon/Pålsjöområdet i enlighet med
kommunala planer ska kunna komma till stånd utan att framkomligheten och den
övergripande nationella och internationella funktionen för E22 riskeras. Åtgärden
bedöms ge ökad trafiksäkerhet då risken för köbildning med upphinnandeolyckor som
följd minskar.
Åtgärdsvalsstudien bedömer att ombyggnationen ger goda nyttor även för den
genomgående busstrafiken mellan trafikplats Gastelyckan och trafikplats Lund Norra.
Så väl utveckling av trafikplatserna som additionskörfält förbättrar busstrafikens
framkomlighet. Bedömningen är att separata busskörfält innebär att den faktiska
framkomligheten för busstrafiken på sträckan blir lägre jämfört med att bygga
additionskörfält.
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6. Val av lokalisering
Vägplanen utreder inte korridoralternativ till befintligt läge för E22 genom Lund
eftersom det inte finns några alternativa korridorer som tillgodoser ändamålet och
projektmålen. Korridoralternativ där E22 flyttas utanför Lund eller läggs i tunnel har
inte bedömts vara möjliga att genomföra på grund av höga anläggningskostnader
förknippade med dessa korridoralternativ.

Figur 30. De tre prövade lägena för åtgärder.

Valt alternativ för åtgärdernas läge
Olika lägen för åtgärderna inom utredningsområdet har studerats. Under det
förberedande arbetet med vägplanen har Trafikverket, baserat på genomförda samråd,
valt att gå vidare med alternativ B (Utbyggnadsalternativet Ideon/Pålsjö) då
alternativet innebär minst konflikter med gång-, cykel- och kollektivtrafikstråk.
Alternativ B innebär också att ökad trafik genom bostadsområdena öster om E22 kan
undvikas.
Övriga alternativa lägen inom utredningsområdet
Alternativ A innebär kortfattat att en påfarts- och en avfartsramp anläggs från söder till
och från Sölvegatan och bron över Sölvegatan breddas för att möjliggöra fler körfält.
Alternativ C innebär att på- och avfartsramper från söder anläggs till och från
Tunavägen och Spelmansvägen, bron över Tunavägen breddas för att ge utrymme för
alla trafikslag samt att Tunavägen och Spelmansvägen sänks. Alternativ A och C valdes
bort då dessa påverkar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter negativt då deras
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stråk korsas av nya på- och avfartsramper samt att mer trafik förväntas på anslutande
gator. Alternativ C bedömdes dessutom ge ökad trafik till Tunavägen och
Spelmansvägen vilket är negativt då det är ett viktigt stråk för skolbarn och ett
huvudstråk för oskyddade trafikanter. Alternativ A bedömdes även försvåra
kommunens planer på att förvandla Sölvegatan till en gata med stadskaraktär.
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7. Vägplaneförslaget
Under högtrafik uppstår ofta kapacitetsproblem i trafikplats Lund N, med köbildning
som följd. Kommunala utbyggnadsplaner för Ideon/Pålsjö medför också att trafiken
förväntas öka till och från området. Utmed den kraftiga uppförsbacken längs E22, från
trafikplats Gastelyckan mot trafikplats Lund N, uppstår även problem med tunga
fordon som vid ogynnsamma förhållanden skapar köer efter sig. Mellan trafikplats
Gastelyckan och trafikplats Lund Norra har därför additionskörfält beslutats för båda
riktningarna. Den nya utformningen skapar en ny anslutning mellan väg E22 och
Ideonområdet genom den nya av- och påfarten söderut. För vägplaneförslaget
planeras även lägre hastigheter på väg E22, 100 km/h jämfört med idag 110 km/h.
Detta medför att om en olycka sker kan konsekvenser kopplade till hastighet bli något
lägre, då krockvåldet minskar.
Motivering till valt alternativ
På grund av de korta avstånden till befintliga trafikplatser måste den nya av- och
påfarten vid Ideon vara gemensam med av- och påfarten vid trafikplats Lund Norra och
ett tredje s.k. additionskörfält måste byggas i båda riktningarna mellan trafikplats
Gastelyckan och trafikplats Lund Norra. Det korta avståndet mellan trafikplatserna
medger inte anläggandet av en ny trafikplats på sträckan.
De extra körfälten behövs huvudsakligen av två anledningar, och detta gäller för båda
riktningar:
• av trafiksäkerhetsskäl då avståndet är kort mellan Trafikplats Gastelyckan och
de nya av- och påfarterna till Ideon
• av framkomlighetsskäl pga. det höga trafikflödet och den stora andelen delen
av- och påkörande i Trafikplats Lund N.
Vägplanen innebär:
• Gemensam avfart i norrgående riktning för ny avfart mot Ideon och avfart till
trafikplats Lund Norra.
• Gemensam påfart i södergående riktning för ny påfart och påfart från
trafikplats Lund Norra.
• Additionskörfält i både södergående och norrgående riktning mellan
trafikplatserna Gastelyckan och Lund Norra.
Konsekvenserna av vägplanen är att:
• Framkomligheten för fordonstrafiken ökar väsentligt.
• Risken för köbildning på E22 från trafikplats Lund Norra minimeras.
• Trafikplats Lund Norra avlastas.
• Mer trafik kommer att trafikera den redan hårt belastade Scheelevägen.
• Inga nya korsningspunkter skapas för gång- och cykeltrafiken.
• Gynnar kommunens fysiska planer på förtätning & exploatering i nordöstra
Lund.
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Vägplaneförslaget har valts eftersom det bedöms medföra att
trafikplats Lund Norra avlastas och framkomligheten för
fordonstrafiken ökar väsentligt, samtidigt som framkomligheten
och trafiksäkerheten för gående och cyklister inte påverkas
negativt. Inga nya korsningspunkter skapas för gång- och
cykeltrafiken. Vägplaneförslaget gynnar även kommunens fysiska
planer på förtätning och exploatering i nordöstra delen av Lund.
I och med breddningen av motorvägen kommer bron över
Tunavägen att behöva breddas på båda sidor. Ett viktigt mål för
gestaltningsarbetet är att, utifrån de nya förutsättningarna, skapa
en vägport som upplevs ljus, trygg och välkomnande för fotgängare
och cyklister. Vägportens bredd blir den samma som idag och
förses med indirekt belysning i taket och befintligt installerat
belysningskoncept av Lunds kommun ska återanvändas och
anpassas till den nya vägporten.
Den befintliga bron över E22 för Hardebergaspåret medger inte en
breddning av E22. Detta innebär att bron måste ersättas med en ny
som även fortsättningsvis ska gå i samma sträckning över E22. Den
nya bron ska vara 5.0 meter bred.
Busshållplatser utreddes i vägplanen men valdes bort på grund av
att för dålig tillgänglighet till målpunkter i området. Inga
reserverade busskörfält eller andra åtgärder som prioriterar
kollektivtrafik planeras då vägplaneförslaget medför att
köbildningar elimineras och framkomligheten för kollektivtrafiken
förbättras. Att anlägga kollektivtrafikkörfält är endast motiverat om
det finns köbildningar som kollektivtrafiken kan undvika genom att
passera i eget körfält, vilket inte är fallet.

Figur 31. Översikt aktuell
vägsträcka. Svarta streckade
linjer representerar ny
breddning av E22 samt ny påavfart.
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8. Miljökonsekvenser
Nedan beskrivs miljökonsekvenser för de miljöaspekter som bedömts relevanta för
aktuellt projekt. Effekter och konsekvenser av ombyggnationen diskuteras och för varje
avsnitt sammanfattas de skadeförebyggande åtgärder som inarbetats för att minimera
påverkan av ombyggnationen. I bedömningen har de skadeförebyggande åtgärderna
vägts in. Se även avsnitt 1.5 som informerar om bedömningsgrunderna.

8.1.
8.1.1.

Buller
Bedömning

Intressets värde bedöms som måttligt värde eftersom området idag redan är påverkat
av buller. Påverkan av störningens omfattning bedöms som måttlig negativ påverkan
med de bullerskärmar som är föreslagna i vägplaneförslaget för att minska den
negativa effekten. Den samlade bedömningen av de miljökonsekvenser som
vägplaneförslaget kan ge upphov till bedöms som måttlig konsekvens.
Trafikverkets riktvärden för buller från väg- och spårtrafik (TDOK 2014:1021) tillämpas
vid aktuell ombyggnation, se tabell 8 under avsnitt 3.4. När riktvärdena tillämpas, ska
hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Trafikflöden för år
2040 har använts som prognos inom projektet.

8.1.2.

Nollalternativ

Nollalternativet för buller innebär ökade trafikmängder enligt trafikverkets prognos till
år 2040 med oförändrade bullerskydd. Ökade trafikmängder innebär ökat buller för
närboende och verksamheter. Intressets värde bedöms som måttligt värde eftersom
området idag redan är påverkat av buller. Störningens omfattning i nollalternativet
bedöms medföra stor negativ påverkan och konsekvensen blir därför stor.
Bullerberäkning för nollalternativ ses i figuren nedan.
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Figur 32.
Trafikbullerberäkning för
nollalternativet
(norra delen).
Fasadpunkterna
visar beräknade
ljudnivåer på
byggnadernas
första våning.
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Figur 33.
Trafikbullerberäkning för
nollalternativet
(södra delen).
Fasadpunkterna
visar beräknade
ljudnivåer på
byggnadernas
första våning.
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8.1.3.

Vägplaneförslaget

För nuläget har uppmätta trafikflöden från 2015 använts för såväl årsdygnstrafik (ÅDT)
som för maxtimtrafik för trafikflöden på E22. Eventuella förändringar från 2015 har
bedömts som små, baserat på att Trafikbarometern visar på en allmän ökning på
europavägar på 1 % mellan 2015 och 2016. Eventuella förändringar bedöms vara
mindre än osäkerheten på själva mätningarna. För rampflöden på trafikplats Lund
Norra finns det trafikmätningar från 2017 och för rampflöden på Gastelyckan finns
mätningar från 2012. Mätningarna från 2012 har räknats upp till 2015 års nivå med
hjälp av årliga förändringar enligt Trafikbarometern.
Trafiken i prognosåret 2040 har räknats upp med Trafikverkets gällande basprognos för
europavägar i Skåne för personbilar respektive tung trafik (Trafikverkets Basprognos
2016-04-01, Trafikuppräkningstal för EVA 2014-2040-2060).
Trafikbullerberäkningar har utförts och redovisas vid fasad per våning samt som
utbredningskartor för höjden 2 m över mark.
De vägnära bullerskyddsskärmarnas placering har valts i nära samarbete med ÅF
gestaltning och vägutformning.
Trafikbullernivån från ombyggnadsavsnittet av E22 (d.v.s. det avsnitt som byggs om och
klassas som väsentlig ombyggnad) utan vägnära åtgärder överskrider dygnsekvivalent
nivå 55 dBA utomhus vid fasad vid någon av våningarna vid 371 adresser. Av dessa
utgör 3 st. undervisningslokaler, 1 st. förskola och 1 st. fritids. Resterande är bostäder. I
markplan har nivåerna beräknats till 56-68 dBA. Huvuddelen av överskridandena i
markplan förekommer inom ett avstånd på 200 m från vägmitt. Beräknade ljudnivåer
varierar med bl.a. topografi, skärmning och ljudreflexer.
Med föreslagna vägnära åtgärder beräknas trafikbullernivån från ombyggnadsavsnittet
att överskrida dygnsekvivalent nivå 55 dBA utomhus vid fasad vid någon av våningarna
vid 147 adresser. Av dessa utgör 2 st. undervisningslokaler, 1 st. förskola och 1 st.
fritids. Resterande är bostäder. I markplan har nivåerna beräknats till 56-61 dBA. Dessa
överskridanden förekommer huvudsakligen längs husraden närmast E22.
För att riktvärden inomhus och på uteplatser ska klaras, har åtgärder avseende fönster
och friskluftsventiler samt bullerskyddsskärmar intill uteplatser föreslagits. Med
föreslagna åtgärder beräknas riktvärden inomhus att klaras på samtliga adresser. På
uteplatser beräknas riktvärden vid bostäder att klaras. Vid skolan klaras riktvärdena
utomhus på huvuddelen av vistelseytorna utan fastighetsnära bullerskyddsskärmar. Vid
förskolan klaras riktvärdena på delar av vistelseytorna utomhus, men överskrids med
ca 3 dB på resten av ytorna. Vid fritiset överskrids riktvärdena på vistelseytorna
utomhus med ca 2 dBA. Både vid förskolan och fritiset skulle en 3,7 m hög
fastighetsnära bullerskyddsskärm ge försumbar inverkan (<1 dB).
Jämförelse mellan trafikbullernivåer för nuläge och ombyggt vägavsnitt med åtgärder
visar att i nuläget överskrids dygnsekvivalent nivå 55 dBA i markplan vid fasad till 93
adresser. Efter ombyggnad med åtgärder sker motsvarande överskridande vid 73
adresser, d.v.s. vid färre adresser. Om även övriga statliga vägar inkluderas sker
överskridande i markplan vid 94 adresser och nivåerna motsvarar 56-63 dBA. I den
södra delen påverkas totala ljudnivån också av trafik på Dalbyvägen.
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Dygnsekvivalenta nivåer är dimensionerande för åtgärder. Det innebär att med
åtgärder för att klara riktvärden för dygnsekvivalent nivå, kommer även riktvärden för
maximal ljudnivå att klaras utomhus och inomhus med trafikprognos för år 2040.
Beräkningarna för ombyggnadsavsnittet år 2040 har utförts med hastigheten 100 km/h
för personbilar respektive 90 km/h för tung trafik. För lokalnätet och delar av
av/påfarterna gäller lägre hastigheter, 40 km/h.
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Figur 34.
Trafikbullernivåer
utomhus prognosår
2040 (norra delen).
Dygnsekvivalent nivå
i markplan utan
bullerskyddsåtgärder
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Figur 35. Trafikbullernivåer utomhus
prognosår 2040 (södra delen).
Dygnsekvivalent nivå i markplan utan
bullerskyddsåtgärder.
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Figurerna ovan visar dygnsekvivalent ljudnivå i markplan från ombyggnadsavsnittet av
E22 utan bullerskyddsåtgärder.
Figurerna nedan visar dygnsekvivalent ljudnivå i markplan från ombyggnadsavsnittet av
E22 med vägnära bullerskyddsskärmar.
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Figur 36.
Trafikbullernivåer
utomhus prognosår
2040 (norra delen).
Dygnsekvivalent nivå i
markplan med
bullerskyddsåtgärder.
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Figur 37.
Trafikbullernivåer
utomhus prognosår
2040 (södra delen).
Dygnsekvivalent nivå
i markplan med
bullerskyddsåtgärder
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8.1.4.

Skadeförebyggande åtgärder

Trafiken på E22 kommer att medföra trafikbullernivåer som överstiger tillämpbara
riktvärden utomhus. Vägnära bullerskyddsskärmar har föreslagits längs med E22 både
på den östra och västra sidan. Skärmhöjderna har dimensionerats för att
dygnsekvivalent nivå 55 dBA utomhus vid fasad ska klaras i markplan vid bostäder och
undervisningslokaler med rimliga skärmhöjder. I vissa fall skulle det krävas orimligt hög
skärm, >4 m, för att klara dygnsekvivalent nivå 55 dBA utomhus vid fasad. Skärmhöjden
har begränsats till 3,7 m med tanke på bl.a. vindlaster, markintrång och kostnader i
samband med grundläggning.
Även effekten av något lägre skärmar, högst 3,0 m, har tidigare utretts. Beräkningar har
utförts för skärmhöjderna 3,0 respektive 3,7 m, varefter de högre skärmarna valdes.
När åtgärder dimensionerats har trafik på övriga statliga vägar ingått i beräkningarna.
Med föreslagna bullerskyddsskärmar (2,6 – 3,7 m höga) beräknas den totala
dygnsekvivalenta nivån utomhus att överskrida 55 dBA i markplan vid i huvudsak
bostäderna på husraden närmast E22. Överskridandena motsvarar 1–8 dBA. I den
södra delen påverkas totala ljudnivån också av trafiken på Dalbyvägen.
På övre våningsplan minskar bullerskyddsskärmarnas effekt och där har åtgärder
föreslagits för att riktvärden inomhus ska klaras t.ex. vid byte av fönster och
friskluftsventiler. Huvuddelen av skärmarna föreslås ha höjden 3,7 m, medan några
avsnitt föreslås vara 2,6 – 3,5 m höga.
Åtgärder kan vara aktuella för delar av radhus eller delar av flerfamiljshus som
innehåller lägenheter. Då ger "adress" mera detaljerad information är
"byggnad/fastighet". Postadress avses. För att riktvärden inomhus ska klaras, har
åtgärder avseende fönster respektive fiskluftsventiler föreslagits för 73 adresser. För
att riktvärden på uteplats ska klaras har fastighetsnära åtgärder föreslagits för 13
adresser.
Placering av bullerskyddsåtgärder redovisas på planritningarna och fastställs.

8.2.
8.2.1.

Vibrationer
Bedömning

Avgörande för risken att störas av vibrationer är markens beskaffenhet. Risken ökar
också om vägbanan är ojämn och marken har lösa förhållanden som lera/silt. Risken för
störningar orsakade av vibrationer är störst när både väg och byggnad är uppförd på
löst lagrade och vattenmättade jordar då vibrationerna kan spridas flera hundra meter.
Dominerande jordart i och i anslutning till projektområdet är lermorän och finkorniga
jordarter. Styv lermorän dämpar bra. Blötare leror däremot transporterar vibrationer
bättre.
Medicon Village bedriver forskning och ligger söder om den nya avfartsrampen. Här
finns känslig utrustning som skulle kunna påverkas av vibrationer och därför har
vibrationsmätning utförts hos Medicon Village för att få en nulägesbeskrivning.
Resultatet visade att vibration och ljudtryck nattetid uppvisar inga transienter utan
signalerna är stationära med nivåer lika bakgrundsvärdena dagtid som är mycket lägre
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än i litteraturen rapporterade riktvärden för försöksdjur. Trafiken längs E22 pågår hela
dygnet och trafikhändelser med stora momentana nivåer inträffar även natt men kan
således inte urskiljas. Inspelningarnas transienter inträffar istället under personalens
arbetstid och de är därför högst troligt orsakade av personalaktiviteter. Den nya
påfartsrampen i sydlig riktning kommer ligga närmre hus D än befintlig södergående
körbana men relativa skillnaden i avstånd är liten och därför också relativa skillnaden i
vibration och ljudtryck. Det betyder att efter byggnation, och i nuläget, kommer trafik
längs E22 inte ge störande vibrationer eller ljudtryck.
För ljudtryck, från byggtiden, så kommer bidraget via luft antagligen inte vara störande
eftersom byggnaden har tunga byggnadselement med resulterande god
luftljudsisolering. Bidraget via mark (stomljud) är svårare att bedöma. För små djur
som råttor och än mer möss som har hörsel med låg känslighet för låga frekvenser och
för möss är dessutom ljudet från burventilationen maskerande så är resulterande
ljudtrycket antagligen inte störande. För mer information hänvisas till rapporten av
vibrations- och ljudtrycksmätningar vid Medicon Village.
Det föreligger en liten risk för skador och/eller störningar som kan orsakas av
vibrationer från vägplaneförslaget. Intressets värde är lågt och störningens omfattning
innebär liten negativ påverkan. Den samlade bedömningen är att vägplaneförslaget
medför en liten konsekvens för vibrationer i området.

8.2.2.

Nollalternativ

Risken för vibrationer som kan vara skadliga för byggnader ökar med antalet tunga
fordon. Trafikprognosen visar att andelen tung trafik kommer att öka och det kan ge
effekter avseende vibrationer i framtiden. Intressets värde är lågt. Störningens
omfattning i nollalternativet medför liten negativ påverkan. Den samlade bedömningen
är att vägplaneförslaget medför en liten konsekvens avseende vibrationer.

8.2.3.

Vägplaneförslaget

Antalet tunga fordon och därmed vibrationerna i närområdet bedöms ej förändras
väsentligt jämfört med nollalternativet. Förändringen jämfört med dagsläget innebär
att trafikrörelserna (vibrationskällorna) flyttas närmre byggnader öster om E22.

8.2.4.

Skadeförebyggande åtgärder

Inga skadeförebyggande åtgärder för vägplaneförslaget är aktuella.

8.3.

Förorenad mark

8.3.1.

Bedömning

Provtagning i mark och även grundvatten har skett i dikesslänter och dikesbotten samt
i befintliga bullervallar längs med den aktuella sträckan. Utifrån provtagningsresultaten
bedöms det inte finnas något behov av ytterligare åtgärder eller sanering i samband
med byggnation. Det kan dock bli aktuellt med ytterligare provtagningar på några
lokaler om massor från dessa ska återanvändas. Bedömningsgrund för
markföroreningar har Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark
använts (Naturvårdsverket, 2009).
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Det går inte att utesluta att det kan förekomma mindre områden inom trafikplatsens
anläggningsområde där det ställvis förekommer högre föroreningshalter som
uppkommit genom punktutsläpp av drivmedel. Nedan redogörs för de vanligaste
källorna till PAH och metaller i samband med vägar.
PAH härrör vanligtvis från vägslitage.
Metaller. Rostande karosser och fordonskomponenter bidrar till den diffusa
spridningen av tungmetaller från vägtransportsystemet. Dagvatten från högtrafikerade
vägar innehåller stora mängder tungmetaller associerade till partiklar. Kadmium,
koppar, bly och zink är till stor del associerade till de grövre - medelgrova partikelfraktionerna som kan fastläggas i massor i vägdiken och vägslänter.
Bedömningen görs att uppmätta föroreningar i allt väsentligt härrör från normala
föroreningar från befintlig trafik på E22. Därmed behövs ingen fördjupad provtagning
gällande förorenad mark.
Marken är till viss del redan ianspråktagen som vägområde och är på så vis påverkad av
vägföroreningar sedan tidigare. Intressets värde bedöms som lågt och störningens
omfattning bedöms medföra liten negativ påverkan. Den samlade bedömningen av de
miljökonsekvenser som vägplaneförslaget kan ge upphov till bedöms som liten
konsekvens.

8.3.2.

Nollalternativ

Marken är till viss del redan ianspråktagen som vägområde och är på så vis påverkad av
vägföroreningar sedan tidigare. Intressets värde bedöms som lågt. Inget
omhändertagande av förorenade massor kommer att ske vilket leder till att dessa
kommer finnas kvar i vägområdet i nollalternativet. Störningen bedöms dock inte ha
någon negativ påverkan på grund av att inga föroreningar överstigande tillämpbara
riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) konstaterats. Nollalternativet
bedöms således inte medföra någon negativ konsekvens.

8.3.3.

Vägplaneförslaget

En översiktlig miljöteknisk utredning har genomförts inom ramen för vägplanen. Syftet
med utredningen var att få fördjupad kunskap om eventuella metall- och petroleumrelaterade föroreningar i jord och grundvatten inom det aktuella området.
Ombyggnationen omfattar breddning av väg samt nya på- och avfartsramper där det i
dag återfinns vägdiken samt bullerskyddsvallar.
Markundersökningarna har konstaterat ställvis förekomst av markföroreningar som
bedöms härröra från trafiken på E22. Dessa sammanfattas nedan:
•
•

Halten av bly, zink, PAHer och kolväten överstiger riktvärden för känslig
markanvändning (KM) i flertalet provpunkter längs med vägen.
För samtliga prover överskrider halten av en eller flera metaller riktvärdet för
mindre än ringa risk (MRR) vilket är det värde som anger om massorna kan
återanvändas fritt inom ett projektområde utan anmälan till
tillsynsmyndigheten.
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•
•

Provtagningen i bullervallar visade på halter av PAH i två borrpunkter över KM
samt av bly i en av dessa. För metaller ligger många av metallhalterna över
MRR.
I grundvattnet har halter av vissa PAH och aromatiska kolväten fraktion >C16C36, detekterats i halter överstigande använda riktvärden för dricksvatten.

Då inga jordprover från utförd markundersökning innehöll föroreningshalter
överstigande riktvärdet för MKM görs bedömningen att jordmassorna kan användas för
återfyllnad inom projektet. Då halterna ligger över MRR ska dock först en anmälan till
tillsynsmyndigheten göras innan någon grävning får påbörjas. I borrpunkterna 58 och
59 (se PM miljöprovtagning för lokalisering) överstiger halterna PAH-H och bly
riktvärden för KM varför det krävs kompletterande provtagning om dessa massor ska
återanvändas. I annat fall ska de transporteras till en lämplig
mottagningsanläggning/deponi. Borrpunkt 58 ligger mellan sektion 1/100–1/200 och
borrpunkt 59 mellan sektion 1/300–1/400 enligt ritning 101G1103.
En anmälan om återanvändning av förorenade massor behöver lämnas in till
tillsynsmyndigheten och bli godkänd innan några grävarbeten får påbörjas.

Figur 38. Figuren visar den norra delen av området. På bilden syns de planerade av- och påfarterna. Det
planerade området som ska användas för upplag av massor är markerad med orange ring.
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Inom projektet finns inte avsättning för alla de jordmassor som schaktas upp, detta på
grund av att bullervallarna som i dagsläget finns i anslutning till vägen i stor
utsträckning kommer att schaktas ur och ersättas med plank. Uppskattningsvis
kommer 119 300 m3 jordmassor att genereras i projektet. Av dessa kommer cirka 102
800 m3 jordmassor behöva transporteras bort från området.

8.3.4.

Skadeförebyggande åtgärder

Vägdikesmassor ska i första hand nyttjas inom vägområdet och i andra hand
transporteras till deponi.
På grund av att de flesta provtagningspunkterna innehöll föroreningshalter
överstigande riktvärdet för MRR gäller att överskottsmassorna inte heller får användas
fritt utanför projektet. Massorna kommer därför transporteras till
mottagningsanläggning med tillstånd för hantering av denna typ av massor.
Provtagning ska göras för miljökontroll vid eventuellt påträffande av misstänkt
förorening i samband med anläggningsarbetet. Detta för att utreda om massorna
kräver särskild hantering och hur de ska omhändertas.
Vid eventuell grundvattensänkning, länshållning eller liknande i anslutning till
borrpunkt 38 rekommenderas att vattnet omhändertas, eller genomgår rening på plats
innan ett eventuellt utsläpp till dagvattennätet. Borrpunkt 38 ligger mellan sektion
0/400 och 0/500 enligt ritning 101G1102. Val av åtgärder för grundvattnet ska
förankras hos tillsynsmyndigheten och eventuella ledningsägare innan utförandet.

8.4.

Luft

Ramböll tog år 2016 fram en rapport där modelleringar i SIMAIR (SMHI:s webbaserade
luftkvalitetsberäkningsverktyg) av föroreningshalter NO 2 respektive PM 10 inom region
Syd presenterades. I studien inkluderades fyra beräkningspunkter längst med E22:an i
Lund. Beräkningar har bland annat utförts vid norra delen av trafikplatsen Gastelyckan
samt södra delen av trafikplats Lund Norra. Nedan följer en sammanställning av
resultatet i studien.
Kvävedioxidhalten i alla de studerade punkter längs både E22 ligger under nedre
utvärderingströskeln för alla tre statistiska mått.
Partikelhalten för årsmedelvärde ligger strax över nedre utvärderingströskeln i en
punkt längs E22 (anm. Vid Gastlyckan dock endast med 0,3 µg/m3), i övrigt underskrids
nedre utvärderingströskeln för årsmedel i samtliga punkter längs vägsträckan. 90percentil dygnsvärde för partiklar överskrids dock i ett flertal punkter. Den totala
halten i samtliga punkter kommer till största del från långväga utsläpp genom regionalt
bidrag.
I Rambölls studie från 2016 beräknades även ett framtida scenario år 2030 i tre av
punkterna längs E22. Resultatet från framtidsscenariot visade att utsläppshalterna av
både kvävedioxid och partiklar kommer att minska i framtiden jämfört med nuvarande
halter. Detta beror bland annat på att dagens forskning och utveckling av nya bränslen
och fordon kommer innebära att fordonsflottan kommer orsaka lägre utsläpp i
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framtiden. Detta tas hänsyn till vid beräkningar i SIMAIR-modellen varför halterna blir
lägre.
Samtliga beräknade halter i Rambölls studie jämfördes med följande gränsvärden
gällande luft; MKN, övre utvärderingströskel och nedre utvärderingströskel. I tabell 11
nedan skildras resultatet från Rambölls studie gällande de beräknade nivåerna av totalt
årsmedel partiklar (μg/m³) i luft vid fyra beräkningspunkter (A-D). Resultatet
presenteras separat för respektive färdriktning. I tabellen skildras även de beräknade
halterna för framtidsscenariot 2030.
Tabell 10. Resultatet från Rambölls studie gällande totalt årsmedel partiklar i luft vid fyra
beräkningspunkter längs E22:an i Lund. Grön färg innebär halter som underskrider den nedre
utvärderingströskeln och gul färg innebär halter som underskrider den övre utvärderingströskeln.

Totalt årsmedel
[μg/m³]

Totalt årsmedel
[μg/m³]

E22 A avfart

17,4

17,6

E22 A påfart

17,7

17,9

E22 B

20,3

20,3

15

16

E22 C

18,2

18,4

E22 C år 2030

14,5

15,8

E22 D avfart

16,7

16,8

E22 D påfart

16,9

16,9

E22 D år 2030

13,8

13,7

E22 B år 2030

8.4.1.

Bedömning

Enligt prognosen för luftkvaliteten år 2040 upptar de halter som är högst (PM 10 och
PM 2,5 ) ca 65 % av nivåerna där miljökvalitetsnormen riskerar att överskridas.
Tillsynsmyndigheten (kommunen) kan behöva utföra regelbundna mätningar för
partiklar om trafikintensiteten i verkligheten blir enligt prognosen för år 2040. Jämfört
med dagsläget kommer trafikens emissioner till luften att förändras mycket fram till
horisontåret 2040.
För miljömålet Frisk luft finns det att antal preciseringar med särskilda mål för vissa
utsläpp till luft, se Tabell 8. Preciseringarna förtydligar målet och används i det löpande
uppföljningsarbetet av målet. Enligt den senaste kartläggningen av luftföroreningarna i
Lunds kommun som gjordes 2008 överstiger halten av PM 10 och PM 2,5 årsmedelvärdet
men innehåller gränsen för dygnsmedelvärdet. För bensen och kvävedioxid ligger de
uppmätta halterna under gränsen för miljömålet. Preciseringarna för respektive ämne
är målsättningsnormer och är inte juridiskt bindande likt miljökvalitetsnormer.
Enligt Rambölls rapport från 2016 kommer utsläppshalterna av både kvävedioxid och
partiklar att vara lägre år 2030 jämfört med idag trots att trafikmängden väntas öka.
Det är många olika faktorer som styr utvecklingen och en bedömning av framtida
luftföroreningssituation är därför mycket komplicerad. Motor-, däck- och
bränsleutvecklingen samt fordonsflottans sammansättning gör att vissa ämnen kan
förväntas minska radikalt medan andra ämnen sannolikt kommer att finnas kvar i
förhållandevis höga halter. Partikelhalten påverkas dock till stor del även av slitage av
vägbanan vilket inte antas minska till 2040. Ökad trafikmängd torde därför medföra
ökat slitage och därmed ökade partikelhalter. I Skåne varierar dock
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dubbdäcksanvändningen mycket mellan olika år beroende av väderlek. Enligt
energimyndighetens rapport ”Transporternas utsläpp 2030” från 2016 bedöms
godstrafikens utsläpp per fordonskilometer minska med ca 58 procent mellan 2010 och
2030 och för personbilsflottan i sin helhet bedöms CO2-utsläppen minska med 5 gram
per km och år 2015–2030. Den minskningen motsvarar den genomsnittliga reduktionen
för nya bilar och flottan i sin helhet under de senaste åren, och bedöms ligga i linje med
föreslagna framtida utsläppskrav på EU-nivå.
Den prognostiserade ökningen av trafiken på E22 innebär att utsläppen av
luftföroreningar ökar jämfört med idag. För de avgasrelaterade luftföroreningarna
kommer den tekniska utvecklingen att medföra successivt lägre utsläpp. Detta gäller
dock inte för PM 10 som framför allt beror på dubbdäcksanvändning. Den
prognostiserade trafikökningen, i nollalternativet och i vägplaneförslaget, kommer att
medföra högre utsläpp av luftföroreningar än i nuläget.
Intressets värde bedöms som måttligt och störningens omfattning bedöms innebära
måttlig negativ påverkan. Sammantaget bedöms konsekvenserna för luftkvaliteten år
2040 bli måttlig konsekvens. En osäkerhetsfaktor är att beräkningarna görs för mer än
20 år framåt i tiden.

8.4.2.

Nollalternativ

Nollalternativet innebär att trafikmängderna på E22 och i trafikplats Lund Norra
förväntas fortsätta öka, vilket ökar riskerna för köbildning. Den kraftiga
uppförslutningen på E22 från trafikplats Gastelyckan mot trafikplats Lund Norra
medför att det också finns problem med tunga fordon som vid ogynnsamma
förhållanden skapar köer efter sig. Beräkningarna för luftutsläpp är gjorda efter
prognostiserad trafik för år 2040 utan hänsyn till lutning på vägen och trafikens
rörelsemönster.
Berörd sträcka inom utredningsområdet är ca 2,3 km lång. Vägbredden för E22 är ca 22
m med en referenshastighet på 110 km/h. Trafikmätningar har visat ett
trafikårsmedeldygn (ÅDT) på 38 600 (10 % tung trafik) för år 2015. Nollalternativet
innebär att de problem som redan märks idag riskerar att förvärras. Som framgår av
beräkningarna så följer beräknade värden för luftkvalitet trafikverkets prognos då
luftföroreningarna främst är knutna till trafiken på E22.
Under mätperioden 2008 uppmättes 11–12 μg/m3 som bakgrundshalt. Från
beräkningarna kan konstateras att de lokala halterna från Lunds tätort bidrar med
ca 2 μg/m3 för båda mätplatserna. Till detta tillkommer lokal påverkan från trafiken vid
mätplatserna. Bedömd lokal påverkan är ca 1 μg/m3 respektive 3 μg/m3. Beräknad
totalhalt för mätplatsen blir därmed några μg/m3 lägre än motsvarande uppmätta
halter, skillnaden är 20–25 %.
Intressets värde bedöms som måttligt. Störningens omfattning bedöms medföra
måttlig negativ påverkan även i nollalternativet. Sammantaget bedöms
konsekvenserna för luftkvaliteten i nollalternativet bli måttlig. En osäkerhetsfaktor är
att beräkningarna görs för mer än 20 år framåt i tiden.
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8.4.3.

Vägplaneförslaget

Luftutsläppen från trafiken bidrar till både försurning och övergödning i luft, mark och
vatten. Den senaste kartläggningen av luftföroreningarna i Lunds kommun som gjordes
2008 och beräkningarna för prognos till år 2040 års värden för trafikintensitet visar
dock att luftkvaliteten även år 2040 är god jämfört med gällande miljökvalitetsnormer.
Beräkningarna för luftutsläpp är gjorda efter prognostiserad trafik för år 2040 utan
hänsyn till lutning på vägen och trafikens rörelsemönster.
Det kan konstateras att de halter som är högst (PM 10 och PM 2,5 ) upptar ca 65 % av
nivåerna där miljökvalitetsnormen riskerar att överskridas, se Tabell 11. Värdena
hamnar dock över den undre utvärderingströskeln enligt bilaga 1 i
Luftkvalitetsförordning (2010:477) vilket innebär att tillsynsmyndigheten (kommunen)
kan behöva utföra regelbundna mätningar för partiklar om trafikintensiteten i
verkligheten blir enligt prognosen för år 2040. Eftersom marginalerna till att överskrida
MKN gällande partiklar och kväveoxid är relativt goda (som mest 65 % av MKN),
bedöms projektet ej medföra att någon miljökvalitetsnorm för luftkvalitet överskrids.
En osäkerhetsfaktor är att beräkningarna görs för mer än 20 år framåt i tiden.
Tabell 11. Uppmätt Luftkvalitet vid mätpunkt vid E22-Dalbyvägen (se nulägesbeskrivning Luft)
samt beräknade halter enligt trafikverkets prognos för trafikmängder år 2040.

Mätparametrar

Kolmonoxid (CO) 4
mg/m3
Partiklar (PM 10 ) 5
µg/m3
Partiklar (PM 2,5 ) 6
µg/m3
Bensen (C 6 H 6 ) 7
µg/m3
Kvävedioxid (NO 2 ) 8
µg/m3

8.4.4.

År 2008
Uppmätt halt
Vikingaparken
(Mätpunkt 1)

År 2008 i relation
till miljökvalitetsnorm (%)

Prognos
2040 3

År 2040 i relation
till miljökvalitetsnorm (%)

0,5

5%

Ca 0,7

Ca 7 %

20

50 %

Ca 26

Ca 65 %

12

48 %

Ca 16

Ca 65 %

0,6

12 %

Ca 0,8

Ca 14 %

16

40 %

Ca 21

Ca 53 %

Skadeförebyggande åtgärder

Produktionen av slitagepartiklar vid vägtrafik bestäms bland annat av dubbdäcksandel,
stenmaterialets slitstyrka och största stenstorlek samt fordonshastigheten. En möjlig
åtgärd för att minska uppkomsten av partiklar är att välja en vägbeläggning som är
Trafikverkets trafikprognos för 2040
År
E22 totalt (fordon/dygn)
2015
38 600
2040 (enligt TRVs generella uppräkning)
65 800
4
Normen 10 mg/m3 och avser maxvärdet för 8 timmars glidande medelvärde under ett
kalenderår
5
Normen 40 μg/m3 och aritmetiska medelvärdet under ett kalenderår
6
Normen 25 μg/m3och aritmetiska medelvärdet under ett kalenderår.
OBS! endast föreslagen norm
7
Normen 40 μg/m3 och aritmetiska medelvärdet under ett kalenderår
8
Normen 40 μg/m3 och aritmetiska medelvärdet under ett kalenderår
3
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slittålig. I Trafikverkets rapport ”Råd för val av beläggning med hänsyn till miljö” från
2009, illustreras olika vägbeläggningars emissioner av PM10 i milligram per
fordonskilometer. Inga specifika åtgärder för luft kopplade till vägprojektet har
identifierats eller inarbetats.

8.5.
8.5.1.

Vatten
Bedömning

Trafikökningen enligt prognosen till år 2040 innebär att mängden föroreningar från
området kommer att öka. Vattnet från utredningsområdet leds via diken och rörlagda
ledningar till recipienten Höje å. Breddningen gör också att mängden vatten kommer
att öka mot nollalternativet. De skadeförebyggande åtgärder som föreslås nedan
innebär dock en minskad föroreningsbelastning i jämförelse med nollalternativet, vilket
bidrar till att uppfylla miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten. Då Höjeå
framförallt är känslig för ökade vattenvolymer har också ett utjämningsmagasin
placerats i den norra delen, se Figur 42 och Figur 43. Med de skadeförebyggande
åtgärder som föreslås i denna miljökonsekvensbeskrivning bedöms risken för negativ
påverkan från detta projekt som liten. Påverkan på recipienten, Höje å, bedöms bli
oförändrad eller något mindre jämfört med nollalternativet. Vägbanan kommer att
breddas något vilket medförd ökade flöden och ökad mängd föroreningstransport.
Intressets värde bedöms som lågt och störningens omfattning bedöms medföra måttlig
negativ påverkan. Den samlade bedömningen av de miljökonsekvenser som
vägplaneförslaget kan ge upphov till bedöms som liten konsekvens.

8.5.2.

Nollalternativ

Den ökade trafikmängden enligt trafikprognosen och tidvis ökad nederbörd till följd av
framtida klimatförändringar innebär att mängden föroreningar i dagvattnet kommer
att öka. Det finns även en risk att den ökade nederbörden medför lokala
översvämningar. I nollalternativet finns ingen fördröjningsmöjlighet för dagvattnet och
det saknas även avstängningsmöjligheter vid en eventuell olycka som föreslås i
vägplaneförslaget. Intressets värde bedöms som lågt. Störningens omfattning bedöms
medföra måttlig negativ påverkan även i nollalternativet vilket ger en liten konsekvens.
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Figur 39. Vattnets avrinningsriktning längs med vägområdet, beräkningspunkt A/B.
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Figur 40. Vattnets avrinningsriktning längs med vägområdet, beräkningspunkt C/D.
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Figur 41. Vattnets avrinningsriktning längs med vägområdet, beräkningspunkt E/G.
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Figur 42. Vattnets avrinningsriktning längs med vägområdet, beräkningspunkt F/H/I.
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8.5.3.

Vägplaneförslaget

Byggnationen av kompletteringen till trafikplats Lund Norra med nya rampsystem
innebär mer hårdgjorda ytor vilket i sin tur leder till större dagvattenflöden.
Trafikprognosen för 2040 visar på en ökad trafikmängd i området, vilket kan resultera i
en ökad föroreningshalt i dagvattnet. Om fordonsflottan förbättras ur
utsläppssynpunkt kan föroreningshalterna minska.
De hårdgjorda ytorna avvattnas i dagsläget till diken som leder till recipienten Höje å.
Ny avvattning föreslås huvudsakligen ske via fördröjning med principiell utformning
enligt Figur 42 samt för övriga delar av projektområdet till infiltration i öppna vägdiken
på samma sätt som idag och till samma recipient som i dagsläget. Fördröjningsmagasin
och diken utformas för att uppnå god rening för kväve, fosfor, övriga näringsämnen
och metaller.
Med fördröjningsdamm vars utlopp förses med oljeavskiljare och avstängningsventil
samt avstängningsmöjlighet i dikena skapas dessutom förbättrade möjligheter för
sanering vid olyckor.
För att minska belastningen på befintlig dagvattenledning i Sångarevägen föreslås att
strypt utflöde från genomströmningsmagasinet sätts till 10 l/s. Detta medför att
magasinet måste konstrueras för att inrymma en volym om minst 300 m3. Magasinet
inhägnas med stängsel. För information om dimensionerande flöde hänvisas till
Tekniskt PM avvattning.
Trafikökningen enligt prognosen till år 2040 innebär att mängden föroreningar från
området kommer att öka. De skadeförebyggande åtgärder som föreslås nedan innebär
dock en minskad föroreningsbelastning i jämförelse med nollalternativet, vilket
påverkar miljökvalitetsnormerna i positiv riktning. Med de skadeförebyggande åtgärder
som föreslås i denna miljökonsekvensbeskrivning som ingår i vägplanen bedöms risken
för påverkan från detta projekt som liten. Påverkan på recipienten, Höje å, bedöms bli
oförändrad eller något mindre jämfört med dagsläget.
Byggnationen av den planerade avfartsrampen kommer medföra en lokal och
permanent grundvattensänkning. Tillrinning av vatten förväntas vara liten då jorden
utgörs av tät lermorän. Avvattning av vägen bör ta hänsyn till tillrinning av
grundvatten. Omgivningspåverkan på grund av den permanenta
grundvattensänkningen för planerad anläggning bedöms bli begränsad då sänkningen
utförs i täta jordar av lermorän med en begränsad vattentillrinning. Inom området där
grundvattenavsänkningen förväntas bli större än 0,5 meter har inga motstående
intressen identifierats. Grundvattenavsänkningen förväntas inte medföra några
negativa konsekvenser för befintliga byggnader eller brunnar och risken för sättningar
bedöms som mycket liten.
Grundvattenavsänkning vid anläggandet är en vattenverksamhet och är generellt
tillståndspliktig. Bedömningen görs dock att varken enskilda eller allmänna intressen
kommer att skadas av vattenverksamheten och därför behöver det inte sökas tillstånd
för vattenverksamhet.
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Figur 43. Utformning av fördröjningsmagasin.

Figur 44. Lokalisering av fördröjningsmagasin.

Risken för påverkan på närbelägna riskklassade yt- och grundvattenförekomster
bedöms som liten. Motiveringen till det är:
•
•

•
•
•

•
•

Flera tidigare utredningar och forskningsrapporter har visat att den diffusa
spridningen av ämnen från vägtrafiken i huvudsak fastläggs i
fördröjningsmagasin och diken.
Med fördröjningsdamm och avstängningsmöjlighet samt
avstängningsmöjlighet i dikena skapas förbättrade möjligheter för rening av
dagvatten och sanering vid ev. olyckor. Recipientens behov av minskade
vattenmängder (stora problem med översvämningar) tillgodoses också så långt
det är möjligt inom ramen för aktuellt projekt.
Täta jordlager, huvudsakligen moränlera försvårar infiltration.
Grundvattenförekomsterna är belägna långt ned i jordlagren.
Förutsättningarna att ta omhand ev. miljöskadliga ämnen som skulle kunna
infiltrera vid olycka innan de ev. skulle kunna påverka
grundvattenförekomsterna förbättras med de avstängningsmöjligheter som
föreslås.
Stort avstånd (1 km) söder om projektområdet till grundvattenförekomsten
Sydvästra Skånes kalkstenar (SE615989-133409).
Inga vattenskyddsområden finns registrerade inom eller i anslutning till
området.
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8.5.4.

Skadeförebyggande åtgärder

Haveriskydd med avstängningsmöjlighet (fördröjningsmagasin) upprättas före
anslutning till dagvattendike så att eventuellt spill från olycka kan stoppas och samlas
upp och på så sätt förhindra vidaretransport till Höje å. Placeringen av skyddsåtgärd för
vatten (fördröjningsmagasinet) redovisas på planritningarna och fastställs.
Fördröjningsmagasinet bidrar även till att motverka stora plötsliga flöden till Höje å,
vilket är av stor vikt då recipienten framförallt är känslig för ökade vattenmängder. För
att undvika spridning till grundvattnet måste uppsamling och sanering av området ske
snarast efter inträffad olycka. För att undvika översvämningar till följd av
klimatförändringar dimensioneras dagvattensystemet för tioårsregn. Vid val av
dimensionerande regnintensitet tas hänsyn till berörd vägs standard. För motorväg,
motortrafikled samt annan högklassig väg skall dimensionerande regnintensitet räknas
för regn med återkomsttid 10 år (tioårsregn) (Vägverket, 2008). Den nya utformningen
innebär att dagvatten som uppkommer inom området genomgår rening i flera steg
innan avledning till recipienten.

8.6.
8.6.1.

Landskap
Bedömning

Väg- och landskapsrummet längs den aktuella vägsträckan kommer att förändras som
följd av kompletteringen av trafikplats Lund Norra. Utbyggnadsförslaget kommer dels
innebära en breddning av befintligt vägrum och dels ett tillägg i form av en ny på- och
avfart i den norra delen för att trafikförsörja verksamhetsområdet Ideon och Pålsjö.
Förändringarna bedöms påverka landskapsbilden och upplevelsen av vägsträckan både
för trafikanter och personer som vistas i vägens närhet.
För trafikanter längs E22 kommer förändringen av vägrummet framförallt upplevas
genom ett bredare vägrum samt av en högre stadsmässighet i gestaltning utav
sidoområdena. Detta sker i form av nya landskapselement så som stödmurar,
bullerskyddsskärmar, belysning och vegetation vilka ersätter befintliga slänter med
friväxande vegetation. Vägrummets föreslagna gestaltning bedöms kunna bidra till en
förbättrad orienterbarhet och en tydligare trafikmiljö som annonserar att trafikanten
färdas genom en stadsmiljö och därmed i högre grad kan planera sin körning.
Utifrån ett åskådarperspektiv kommer den visuella avskärmningen i form av
vegetationsvolym längs E22 till stor del att försvinna i samband med att vägens
breddas vilket anses kunna uppfattas som en negativ förändring av landskapsbilden.
För att uppfylla bullerkrav kommer bullerskyddsåtgärder i form av ca 3,7 meter höga
bullerskyddsskärmar byggas längs stora delar av sträckan vilket skapar en ny form av
visuell avskärmning. Det är av vikt att befintlig vegetation i så stor utsträckning som
möjligt bevaras samt kompletteras med ny vegetation för att förankra bullerskärmarna
i landskapet.
Konsekvenserna på landskapsbilden bedöms beroende på varifrån vägrummet upplevs.
Utifrån ett trafikantperspektiv bedöms konsekvenserna bli måttliga förutsatt att
vägsträckan ges en bearbetad gestaltning utifrån riktlinjer i gestaltningsprogrammet i
form av ökad och tydligare koppling till omgivande stadsmiljö samt att ett mer
omhändertaget och gestaltat vägrum skapas.
Utifrån ett åskådarperspektiv bedöms konsekvenserna på landskapsbilden bli måttliga i
och med den minskade vegetationsvolymen längs E22 som i dagsläget har en
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avskärmande effekt. En visuell avskärmning mellan boende- och rekreationsområde
och E22 kommer dock att ske i form av bullerskyddsskärmar med kompletterande
plantering av vegetation längs stora delar av sträckan, vilket bedöms mildrar den
negativa effekten av att befintlig vegetation försvinner.
Sammantaget bedöms intressets värde som måttligt och störningens omfattning
bedöms innebära måttlig negativ påverkan vilket ger en måttlig konsekvens.

8.6.2.

Nollalternativ

Nollalternativet innebär ingen förändring i landskapsbilden, intressets värde är
fortfarande måttligt. Ingen störning sker och det blir således ingen påverkan vilket
leder till ingen konsekvens avseende landskapsbilden.

8.6.3.

Vägplaneförslaget

I och med vägrummets breddning längs med den aktuella sträckan kommer befintlig
växtligheten på bullervallarna och slänterna till stor del att behöva avverkas. Detta
kommer skapa en stor förändring av landskapsbilden för trafikanter samt en större
visuell exponering av vägen för personer som vistas i omgivningen. Ett mål med
gestaltningen av slänter och vallar är att kunna fortsätta erbjuda trafikanten ett grönt
vägrum att färdas genom samt att en visuell barriär mot vägen ska bibehållas för
personer som bor och rör sig i omgivningen.
Ombyggnaden av E22 mellan trafikplats Gastelyckan och trafikplats Lund Norra ska
övergripande gestaltas utifrån omgivande landskap och stadsbygd samt att intrång och
negativa effekter på omgivande mark och vegetation i möjligaste mån ska begränsas.
Sträckan ska gestaltas för att skapa en samlad helhet, samtidigt som trafikanter ska ges
en omväxlande miljö där utformningen underlättar möjligheten att orientera sig i
förhållande till omgivningen.
I vägsträckans norra del, som omgärdas av verksamhetsområden och är en entré till
norra delarna av Lund, ska gestaltningen bidra till att framhäva och knyta an till
områdets stadsmässiga och storskaliga karaktär. Trafikanter ska genom gestaltningen
få en förståelse av att de kör genom Lund. Detta kan exempelvis ske genom ett strikt
formspråk, tydliga materialval och detaljer som vittnar om vägens nära kontakt med
staden.
De delar av vägsträckan som omgärdas av småskalig bostadsbebyggelse och grönytor
bör ges en gestaltning som speglar och knyter an till denna karaktär. Här är det viktigt
att den visuella barriären mellan trafikanter/E22 och bostäder bibehålls i möjligaste
mån för att begränsa vägbreddningens negativa effekter på boendemiljön. Detta kan
exempelvis ske genom att begränsa breddning av vägslänter, genom brantare
släntlutningar eller stödmurar, för att bevara så mycket mark och vegetation mellan
väg och boendemiljö som möjligt. Den övergripande gestaltningen längs denna sträcka
ska utgå från ett formspråk som upplevs mer naturlig, med lummigare och tätare
vegetation och materialval som till skillnad från den norra delen av sträckan upplevs ha
en något lägre grad av stadsmässighet.
Utrustning och anläggningskompletteringar, exempelvis skyltar, räcken och belysning,
ska ges en konsekvent och medveten gestaltning gällande val av material och
utformning. Utrustning ska väljas utifrån ambitionen att skapa en vägsträcka som
upplevs vara väl omhändertagen och som i material och utformning har stadsmässiga
kvalitéer. Avsikten är att bidra till en lugn trafikantupplevelse som tydligt kan bidra till
att förstärka vägens stadsnära läge.
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8.6.4.

Skadeförebyggande åtgärder

Gestaltningsprogrammet som tas fram till vägplanen svarar på frågan hur
gestaltningsavsikterna/målen kan uppnås. Riktlinjerna i gestaltningsprogrammet ska
följas. Ett långsiktigt och hållbart perspektiv ska beaktas för att säkerställa framtida
kvaliteter, exempelvis vid val av utförande och material. Framtida drift- och
underhållsmöjligheter och ekonomi är viktiga förutsättningar för projekteringen i
entreprenaden.
Sidoområdesutformning
De nya slänternas utbredning mot boendemiljön bör, så långt möjligt, begränsas för att
bevara vegetation och begränsa intrånget i befintlig mark mellan bostäder och väg.
Längs sträckor där bredare utrymme och grönytor angränsar till vägen utformas nya
sidoområden med slänter med lutning på 1:2. Den branta lutningen anläggs för att i
möjligaste mån uppnå gestaltningsmålet att begränsa markintrånget och därmed värna
om befintlig vegetation.
I sektioner där det finns ett begränsat utrymme mellan väg och omgivande bebyggelse
anläggs stödmurar på en höjd av ca 2 meter. Därefter anläggs en slänt med lutning 1:2
upp till anslutande mark. Murens höjd avser att säkerställa att grönytan ovanför
uppfyller säkerhetskrav vid vistelse i samband med skötselinsatser. Mures höjd medför
även att, ur ett gestaltningsperspektiv, skapa ett öppnare vägrum med god visuell
kontakt för trafikanter till omgivande vegetationsytor. Det är viktigt att murens höjd är
konstant i förhållande till vägbanan för att undvika ett murkrön som varierar i höjd och
därmed visuellt skapar ett rörigt, flackande intryck.
Bullerskyddsskärmar placeras om möjligt ca 1 meter bakom det nya släntkrönet, ny
vegetation planteras i slänten för att återskapa ett grönt vägrum. Bullerskärmen
placeras nära släntkrönet för att få en effektiv bullerdämning med stöd i topografin
samt för att bryta sektionen och undvika att en hög vägg skapas intill körbanan.
Det blir ett begränsat avstånd mellan den nya av- och påfarten, intilliggande
infrastruktur, verksamhetsområde och bostäder. Befintlig vegetation samt delar av den
befintliga bullervallen på östra sidan om E22 förvinner i och med anläggningen av
avfartsrampen.
Det är viktigt att i möjligaste mån minimera markintrånget mellan avfart och
boendemiljön på den östra sidan. Detta bör ske genom att anlägga en stödmur i så
nära anslutning till avfartens vägbana som möjligt. Förslagsvis används ett
barriärelement intill stödmuren, i stället för vägräcken, för att skapa en så smal
vägsektion som möjligt. Bullerskärm placeras ca 2 meter från murkrön för att bryta den
vertikala linjen och därmed undvika känslan av att skärm och stödmur hänger ihop som
en enda hög vägg intill körbanan.
Där vägen går i bank anläggs nya slänter som ansluter till befintlig mark med en lutning
på 1:2 för att begränsa utbredning i intilliggande mark.
De nya slänterna ska uppfattas ha en mjuk övergång och smälta in omgivningen.
Slänterna ska vara erosionsskyddade men ska inte anläggas med stenkross.
Bullerskyddsåtgärder
Utrymmet för bullerskyddsvallar är begränsat längs med sträckan därför kommer
bullerskyddsskärmar till stor del att behöva användas där bulleråtgärder krävs.
Bullersskyddskärmar utgör ett betydande visuellt ingrepp i vägmiljön för både
trafikanter och personer i omgivningen. Målet med gestaltning av bullersskyddskärmar
85

är därför att hitta en lösning som kan bidra till ett positivt inslag i miljön för både
trafikanter, boende och andra personer som vistas i närområdet. För att nå detta mål
kan bullerskärmarnas utformning variera beroende på vad de angränsar till.
Bullerskyddsåtgärder ger generellt bättre effekt ju närmre bullerkällan de kan placeras.
Det är även viktigt att utnyttja topografiska förhållanden för bästa effekt. Längs E22,
där vägen ligger i skärning ska därför bullerskyddsskärmar placeras intill släntkrön för
att utnyttja topografin samtidigt som de placeras så nära vägen som möjligt. Även
längs sträckor med stödmurar ska bullerskärmarna placeras intill släntkrön. Skärmarna
bör dock inte placeras direkt i släntkrönet utan om möjligt 1 meter bakom utifrån ett
drift- och underhållsperspektiv.
En viktig del i utformningen av bullerskyddsskärmarna är anpassningen av skärmens
avslutning mot terrängen. En minskning av skärmarnas höjd vid skärmavslut ska utföras
medvetet och detaljstuderas i elevationer i samband med projekteringsskedet. Det är
viktigt att skärmens intryck inte blir för dominerande och oroligt.
Längs sträckan som passerar kolonilottsområdet i den södra delen av sträckan föreslås
en bullerskyddsskärm i ett material och utförande som kopplas samman med områdets
angränsande karaktär. Exempelvis kan skärmar i flätad pil användas (täckta, försedda
eller dolda med flätad pil).
Därefter föreslås att bullskärmarna ges ett mer stadsmässigt uttryck med en
konstruktion och materialval som uppfyller krav på bullerdämpning, lång beständighet
och minimalt underhåll. Dessa bullerskärmar används därefter längs hela sträckan.
Exempelvis används skärmar i återvunnen Hd-polyeten alternativt absorberande
skärmar klädda i perforerad plåt som knyter an till gestaltning av stödmurar vid på-och
avfart. Skärmsidan som vetter mot park- och boendemiljöer ska anpassas i uttryck och
detaljeringsgrad utifrån den mer småskaliga landskapskaraktären. Skärmarna ska
utföras i en naturlig kulör som smälter in i omgivningen. Skärmar utförda i trä ska
undvikas utifrån ett drift- och skötselperspektiv.
Skärmar på broar, samt mellan E22 och avfartsramp utförs om möjligt genomsiktliga.
Även partier med genomsiktlig skärm kan användas intill Hardebergaspåret.
Det är av stor vikt att bullerskärmarna anpassas till omgivande miljö med hjälp av
vegetationsplanteringar. Plantering vid bullerskärmar längs boendemiljöer bör ha ett
lummigt intryck med buskar och klätterväxter mot bebyggelsen men mer ordnat ut
mot vägområdet för en stadsmässig karaktär. I den norra delen, där stadsmässigheten
förstärks bör vegetationen i samband med bullerskärmarna ha en mer strikt
utformning i form av trädgrupper samt trädrader.
Konstbyggnader
Ett övergripande mål för utformning av den nya bron över E22 för Hardebergaspåret är
att inte förlora brons och Hardebergaspårets historiska koppling och funktion som
järnvägsspår. Den historiska aspekten är därför viktig att hantera och förhålla sig till i
utformningen av den nya bron. Det föreslås att en ny stålbro av fackverkstyp anläggs i
samma läge som befintlig bro. En bearbetad gestaltning görs av landfästen och
anslutning mot angränsande stödmurar och bullerskyddsskärmar. Värdefull vegetation
i omgivande grönområde ska skyddas och bevaras i möjligaste mån under
projekterings- och anläggningsskedet.
Tunavägens passage under E22
86

I och med breddningen av motorvägen kommer bron över Tunavägen att behöva
breddas på båda sidor. De breddade delarna utformas likt befintligt broutformning
med två pelarrader. En trygg och välkomnande passage under E22 ska tillskapas med
god överblickbarhet och genomtänkt belysning.
På- och avfartsramp Ideon
Avfartsrampen kommer att gå lågt i landskapet eftersom den ska utformas för att
passera planskilt under E22 i en vägport för att slutligen ansluta till Scheelevägen, se
figur nedan. Detta resulterar i att rampen kommer att gå i skärning längs en stor del av
sträckan med relativt stora höjdskillnader mellan E22 och påfartsramp vilka till stor del
tas upp av stödmurskonstruktioner. Påfartsrampen följer befintliga höjder på västra
sidan om E22 vilket får följden att en markant höjdskillnad uppstår när avfartsramp och
påfartsramp möts väster om vägporten.

Figur 45. Illustration över ny av-/påfartsramp mot Ideon/Pålsjö.

Den nya på- och avfarten ska gestaltas utifrån den lokala omgivningens karaktär. Målet
är att ge platsen en tydlig stadsmässig identitet och förstärka orienterbarheten för
trafikanterna samt göra ett så litet intrång i omgivningen som möjligt.
Ur ett trafikantperspektiv är målet med gestaltningen för den nya av- och påfarten till
Ideon att skapa en trafiksäker miljö som tydligt annonserar avfarten till Ideon. Ett
gestaltningsmål är att passagen under E22 inte ska upplevas otrygg för trafikanter.
Viktigt är därför att arbeta med de stora höjdskillnaderna för att skapa en utformning
som bidrar till en överblickbar passage under bron med god sikt för trafikanter.
Vid anläggandet av på-och avfartsramperna skapas mindre ytor mellan E22 och
ramperna. Dessa ytor föreslås gestaltas genom terrassering och stadsmässiga
planteringar, för att skapa god sikt och ljusnedsläpp, en stadsmässig gestaltning och
visuell ledning för trafikanter. Avfartsrampen kommer att ledas genom befintlig
bullervall, ett ingrepp i terräng och vegetation som kommer påverka landskapsbilden
framförallt för boende i villaområdet i Östra Torn. I och med avfartens närhet till
bostadsbebyggelse är det viktigt att i möjligaste mån bibehålla och återställa en visuell
såväl som bullermässig avskärmning.
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Utrustning och anläggningskompletteringar
Utrustning och anläggningskompletteringar, exempelvis skyltar, räcken och belysning,
ska ges en konsekvent och stadsmässig gestaltning gällande val av material och
utformning. Avsikten är att bidra till en lugn trafikantupplevelse som tydligt kan bidra
till att förstärka vägens stadsnära läge. För att minimera markintrånget anläggs branta
slänter vilket kräver sidoräcken längs hela sträckan.
Fortsatt arbete
I det fortsatta gestaltningsarbetet ska ett långsiktigt och hållbart perspektiv även
beaktas för att säkerställa framtida kvaliteter, exempelvis vid val av utförande och
material. Framtida drift- och underhållsmöjligheter samt ekonomi är viktiga
förutsättningar för projekteringen i entreprenaden. Inför kommande
projekteringsskede är det viktigt att utpekade fokusområden i gestaltningsprogrammet
kring Hardebergabron och på- och avfart detaljstuderas. Detta kan exempelvis ske i
form av platsbesök för att märka ut värdefull vegetation samt att studera hur
anslutningar mellan bullerskyddsskärm och angränsande mark ska utföras i detalj.

8.7.
8.7.1.

Naturmiljö
Bedömning

Det finns inga särskilt utpekade arter med högre ekologiska/biologiska värden inom
området och därför bedöms intresset ha ett lågt värde. Det fysiska intrånget och
fragmenteringen av befintliga typer av livsmiljöer, huvudsakligen buskar i slänterna,
bedöms ha liten negativ påverkan på den biologiska mångfalden och ekologiska
samband i området. Detta sammantaget ger bedömningen att området inte hyser
några större naturvärden och att projektet innebär liten konsekvens.

8.7.2.

Nollalternativ

Intresset bedöms ha lågt värde. Nollalternativet innebär att befintlig vegetation växer
sig större, åldras och dör. Störningens omfattning medför ingen påverkan och bedöms
därmed ge ingen konsekvens.

8.7.3.

Vägplaneförslaget

Vägplaneförslaget innebär intrång i gräsbeklädda vägslänter delvis med buskar och
träd, öster och väster om E22. Konsekvensen är att dessa slänter försvinner och ersätts
av nya grässlänter av liknande slag samt planteringsytor med mer varierad flora vilket
kan ge positiva effekter.

8.7.4.

Skadeförebyggande åtgärder

Inga särskilda skadeförebyggande åtgärder för vägplaneförslaget är aktuella. Befintliga
större träd som ej direkt berörs av exploateringen ska skyddas under byggtiden. Träd
som avverkas föreslås läggas som faunadepåer (död ved), förslagsvis i anslutning till
befintlig vegetation vid gång- och cykelvägen öster och väster om E22.
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8.8.
8.8.1.

Kulturmiljö
Bedömning

Konsekvenserna av projektet förväntas bli att fornlämningar undersöks och tas bort i
läget för ny vägkropp. Intressets värde är måttligt och bedömningen är att störningens
omfattning innebär stor negativ påverkan. Detta sammantaget ger bedömningen att
projektet medför stor konsekvens.

8.8.2.

Nollalternativ

Ingen förändring sker eftersom befintliga fornlämningar ligger kvar orörda. Om
eventuella fynd hade fått ligga kvar orörda i marken hade de varit utsatta för olika
processer, bl.a. organisk nedbrytning vilket kan göra fynden svårare att undersöka.
Samtidigt kan undersökningsmetoder och tekniker ha utvecklats och förfinats.
Intressets värde är måttligt. Störningens omfattning medför liten negativ påverkan och
därmed blir konsekvensen måttlig.

8.8.3.

Vägplaneförslaget

En arkeologisk utredning utfördes våren 2015 på uppdrag av länsstyrelsen för att
klargöra fornlämningssituationen inom området som omfattas av vägplanen, se figuren
nedan.

Figur 46. Utredning av fornlämningar inom delområde 1 och 2.

Utredningen visar på fyra delområden där fynd förekommer inom vägplansområdet.
Utredningen anger också rekommendationer angående vilken hänsyn som ska tas till
befintliga fornlämningar i och i anslutning till utredningsområdet enligt Figur 45 och
Figur 46.
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Figur 47. Utredning av fornlämningar inom delområde 3 och 4.

I de södra delarna behöver en anmälan göras för område 3 och en arkeologisk
förundersökning och eventuellt slutundersökning för område 4 enligt figuren ovan. I
projekteringsprocessen och arbete med miljökonsekvensbeskrivningen ska ingrepp i
fornlämningarna beaktas och, om möjligt, undvikas helt.
Länsstyrelsen har i ett meddelande, daterat 2015-06-23, angett att det kan komma
krävas tillstånd enligt kulturmiljölagen för markingrepp i fornlämningen Lund 178:1.
Konsekvenserna av ombyggnationen kan bli att delar av fornlämningar undersöks
arkeologiskt och tas bort i läget för ny vägkropp. I övrigt anger länsstyrelsen att det inte
finns något hinder för det fortsatta arbetet. Se mer i tabell 16 som berör fortsatt
arbete.

8.8.4.

Skadeförebyggande åtgärder

Inga specifika åtgärder kopplade till vägprojektet har identifierats. Även oupptäckta
fornlämningar är skyddade genom kulturmiljölagen, vilket får tas i beaktande vid
schaktning.
Särskild försiktighet skall iakttas vid schaktningsarbeten utanför identifierade områden.
Påträffas fornlämningar kommer dessa i enlighet med 2 kap. kulturmiljölagen att
avbrytas och tillsynsmyndigheten kontaktas.

8.9.
8.9.1.

Rekreation och friluftsliv
Bedömning

Kommunen redovisar i översiktsplanen ett antal önskvärda grönstråk som korsar E22.
Hardebergastråket med gång- och cykelbro över E22 utgör en viktig förbindelselänk
mellan östra och västra sidan om E22. Ett genomförande av vägplanen bedöms ej
försämra kvaliteten i kända stråk för rekreation och friluftsliv. Inga kända stråk för
rekreation och friluftsliv bryts. Projektet bedöms ej heller påverka kvalitet eller
kvantitet på några attraktiva närmiljöer för förskola, skola eller boende.
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Intressets värde bedöms som måttligt. Störningens omfattning bedöms medföra liten
negativ påverkan eftersom kvaliteten i de kända stråken kommer bevaras. Detta
sammantaget ger bedömningen att konsekvenserna av projektet bedöms som måttlig
konsekvens.

8.9.2.

Nollalternativ

Ingen förändring sker och E22 fortsätter utgöra en barriär för rekreation och friluftsliv.
Intressets värde bedöms som måttligt. Störningens omfattning medför liten negativ
påverkan och konsekvensen bedöms därmed som måttlig.

8.9.3.

Vägplaneförslaget

Inga specifika åtgärder kopplade till vägprojektet har identifierats. Hardebergastråket
kommer att ha samma funktion även efter projektets genomförande. En viss ökad
barriäreffekt för gång- och cykeltrafiken är dock oundviklig eftersom planförslaget
möjliggör utökad vägtrafik i området. Projektet bedöms ej påverka kvalitet eller
kvantitet på några attraktiva närmiljöer för förskola, skola eller boende.

8.9.4.

Skadeförebyggande åtgärder

Inga specifika åtgärder kopplade till vägprojektet har identifierats.

8.10. Hushållning med naturresurser
8.10.1.

Bedömning

Ingen ny jordbruksmark eller skogsmark kommer att tas i anspråk utan mark som i
dagsläget består av bullervallar eller vägdiken till befintlig väg kommer utnyttjas för
vägutbyggnad. Väg E22 ingår även i det transeuropeiska vägtransportnätet, TEN,
utpekat av EU. Höga krav ställs därför på såväl trafiksäkerhet som framkomlighet längs
sträckan. Vidare är E22 och väg E6.02 utpekade som riksintresse för kommunikation
varför dessa är skyddade enligt miljöbalken. Utpekande av ett riksintresse för
kommunikationer innebär enligt 3 kap 8 § MB att riksintresset ska skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller nyttjandet av anläggningen. Väg
E22 och E6.02 bedöms inte påverkas negativt av utbyggnaden.
Både jordbruksmarken och riksintresset för kommunikation bedöms ha ett högt värde,
men ingreppet innebär liten negativ påverkan på intresset och därmed blir den
samlade bedömningen måttlig konsekvens.

8.10.2.

Nollalternativ

Nollalternativet innebär att samma markområde som är ianspråktaget för
väganläggningen idag är ianspråktaget för samma verksamhet år 2040. Både
jordbruksmarken och riksintresset för kommunikation bedöms ha ett högt värde. Att
inte bygga ut vägen kan anses försvåra nyttjandet av anläggningen kopplat till
riksintressets för kommunikation (E22 samt E6.02). Ingen förändring sker, det blir ingen
påverkan och det blir ingen konsekvens.

8.10.3.

Vägplaneförslaget
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Konsekvenserna av vägplanen bedöms som små eller obetydligt negativa eftersom
vägplaneområdet redan idag är ianspråktaget för vägtrafik. Inga kända ändliga
naturresurser påverkas av projektet. Jord- och skogsbrukets intressen påverkas ej av
projektet. Ur hushållningssynpunkt är det önskvärt att sträva efter massbalans inom
projektområdet för att reducera transporterna av massor.

8.10.4.

Skadeförebyggande åtgärder

Inga specifika åtgärder kopplade till vägprojektet har identifierats.

8.11. Risk och säkerhet
8.11.1.

Bedömning

Konsekvenserna av föreslagna åtgärder bryts ned på tre olika nivåer från små, måttligt
till stora negativa konsekvenser enligt nedan:
•

Stora negativa konsekvenser blir det om risken för olyckor som påverkar större
skyddsobjekt som större tätorter, större vattentäkter och naturvärden ökar.

•

Måttligt negativa konsekvenser kan uppstå om risken för olyckor som påverkar
större skyddsobjekt som mindre tätorter, skolor och mindre vattentäkter och
naturvärden ökar.

•

Små negativa konsekvenser kan uppstå om risken för olyckor som påverkar
mindre skyddsobjekt som enstaka bostadsbebyggelse ökar.

Ett projekt kan också medföra positiva konsekvenser vilket sker när säkerheten
förbättras och reducering av risken för olyckor med allvarliga konsekvenser sker genom
genomförande av projektet. Trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter bedöms
förbli oförändrad inom utredningsområdet. Intressets värde är måttligt och störningens
omfattning innebär liten negativ påverkan. Konsekvenser som vägplaneförslaget kan ge
upphov till bedöms som måttlig konsekvens.

8.11.2.

Nollalternativet

Nollalternativet innebär att samma trafikökning väntas till prognosår 2040 som i
vägplaneförslaget men utan att kapaciteten för väg E22 förbättras. Utan
kapacitetsökning för väg E22 innebär en ökad trafik (65 800 fordon år 2040), och med
det en större volym farligt gods-transporter, att sannolikheten för olyckor med farligt
gods ökar jämfört med nuläget. Intressets värde är måttligt, störningens omfattning
bedöms medföra måttlig negativ påverkan och konsekvensen i nollalternativet blir
måttlig.
Då trafikprognosen är samma för både nollalternativet och utbyggnadsalternativet
antas förändringen i mängd farligt gods som transporteras vara densamma i båda
alternativen.

8.11.3.

Vägplaneförslaget

Risken för människa och natur kommer sammantaget att minska då breddning av E22
och tillkommande ramper kan utformas med idag gällande standard. Det ger goda
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möjligheter att öka trafiksäkerheten (genom att vägen blir säkrare och får förbättrad
framkomlighet) på aktuella sträcka och möjlighet till att bygga in riskreducerande
åtgärder. Exempel på förbättrad trafiksäkerhet är att den tunga trafik som ska passera
inte behöver ta hänsyn till den trafik som endast nyttjar additionskörfältet. Därmed
undviks korsande rörelser som kan skapa osäkerhet vilket kan leda till olycka. Ökad
kapacitet och avlastningen av trafikplats Lund Norra minskar dessutom risken för
köbildning och därigenom sannolikheten för körrelaterade olyckor.
För oskyddade trafikanter kommer vägplaneförslaget medföra positiva effekter på de
kommunala stråken i korsningspunkterna med E22. Hardebergaspåret är ett stråk som
kommer att påverkas. Vid byte av bron skapas minst lika goda förutsättningar för en
trafiksäker passage som idag.
Det finns bebyggelse inom influensområdet för olycka med farligt gods. Tillkommande
additionskörfält gör att avstånd från befintlig bebyggelse blir kortare, ca 5 meter. Sett
till avåkning innebär detta inget problem då aktuell stäcka av väg E22 är kantad av vall
på båda sidor. Att avåkande fordon skulle nå bebyggelse bedöms ej sannolikt. Sett till
transporter av farligt gods och konsekvenser kopplade till olycka med det farliga godset
gäller dock att ett kortare skyddsavstånd i regel innebär att risken ökar för det som är
skyddsvärt, förutsatt att inga andra riskreducerande åtgärder uppförs. För aktuella
avstånd till bebyggelse innebär ett minskat skyddsavstånd huvudsakligen att
riskbildraget ökar till följd av ökad strålningspåverkan (från pölbrand, jetflamma, UVCE,
BLEVE, explosion) och högre koncentration av brännbar och giftig gas. I
vägplaneförslaget föreslås dock att bulleravskärmning i olika utformning, bland annat
vall, upprättas längs sträckan. Hinder i form av vall/plank/mur har en reducerande
effekt på riskbilden dels då eventuellt läckande farligt gods (ex. brandfarlig vätska,
giftig gas) kan hindras att komma närmre skyddsobjekt, dels genom visst strålskydd
från brand. Risken kopplad till minskat avståndet mellan vägkant och närmsta fasad
som additionskörfält innebär bedöms därför som tolerabel.
För vägplaneförslaget planeras lägre hastigheter på väg E22, 100 km/h jämfört med
idag 110 km/h. Detta medför att om en olycka sker kan konsekvenser kopplade till
hastighet bli något lägre, då krockvåldet minskar. Exempelvis blir sannolikheten för
punktering av transportkärl för farligt gods lägre.
Haveriskydd med avstängningsmöjlighet (fördröjningsmagasin) upprättas före
anslutning till dagvattendike, se avsnitt kopplat till Vatten. Åtgärden underlättar
sanering av farligt gods och ökar därmed säkerheten för djur och miljö. Vid eventuell
släckinsats kan förorenat brandvatten (kyl- och släckvatten) nå vattendrag.
Vägplaneförslagets förbättrade dagvattensystem, jämfört med befintligt, innebär
dessutom en minskning av risk för påverkan på miljön till följd av räddningsinsats.
Exempelvis ger dagvattenmagasinet förutsättningar för räddningstjänsten att utföra
konsekvenslindrande insatser.

8.11.4.
•

Skadeförebyggande åtgärder

Haveriskydd med avstängningsmöjlighet (fördröjningsmagasin) upprättas före
anslutning till dagvattendike så att eventuellt spill från olycka kan stoppas och
samlas upp och på så sätt förhindra vidaretransport till Höje å. För att undvika
spridning till grundvattnet måste uppsamling och sanering av området ske
snarast efter inträffad olycka. Åtgärden underlättar räddningstjänstens insats.
93

•

•

Bulleravskärmningar längs större delen av sträckan. Hinder i form av
vall/plank/mur har en reducerande effekt på riskbilden dels då eventuellt
läckande farligt gods (ex. brandfarlig vätska, giftig gas) kan hindras att komma
närmre skyddsobjekt, dels genom visst strålskydd från brand.
Hastighetssänkning på väg E22 innebär minskat krockvåld och lägre sannolikhet
för punktering av transportkärl för farligt gods. Sänkning av hastighet är
förankrat inom Trafikverket och kan inte beslutas formellt förrän i samband
med att ombyggnaden färdigställs.

9. Indirekta och kumulativa effekter
9.1.

Förutsättningar

Kumulativa effekter är sådana som är samverkande eller ökande över tiden. I
denna MKB definieras kumulativa effekter som hur en åtgärd tillsammans med
andra pågående, tidigare och framtida åtgärder påverkar miljön. Det kan
exempelvis handla om att en väginvestering ger måttliga konsekvenser på ett
naturområde, men tillsammans med planerad bebyggelse eller nya verksamheter
blir den sammanlagda konsekvensen mycket stor för landskap och natur.
När infrastrukturen förändras påverkas individers aktivitets- och rörlighetsmönster
samt företagens verksamhets- och transportmönster. Detta medför i sin tur en
förändrad bebyggelseanvändning och på sikt även en förändrad bebyggelsestruktur. I
den mån det leder till förtätning och effektivare nyttjande av befintlig infrastruktur
och service så kan dessa indirekta effekter leda till begränsade eller positiva
miljökonsekvenser. Om åtgärderna inte får den önskade effekten kan resultatet
blir det motsatta – ökad vägtrafik, ökad miljöpåverkan, försämrad trafiksäkerhet
och/eller negativ påverkan på landskapet.
Med indirekta miljöeffekter avses bland annat:
• Miljöpåverkan genom sekundär exploatering.
• Miljöpåverkan genom ändrad trafik på andra vägavsnitt på grund av att aktuellt
vägprojekt gett systemeffekter i form av ändrad tillgänglighet eller förändrat
färdmedelsval.
• Andra förändringar av miljöpåverkan orsakade av aktuellt vägprojekt.
Kumulativa effekter innefattar både direkta och indirekta miljöeffekter. Utöver den
planerade verksamhetens effekter ska också tidigare och pågående verksamheter samt
verksamheter inom en överskådlig framtid inkluderas.

9.2.
9.2.1.

Konsekvenser
Nollalternativet

Alternativet medför att vägen ligger kvar som idag och några indirekta eller
kumulativa konsekvenser av markanspråk uppkommer inte. Vägen ligger fortsatt kvar i
anslutning till ett stort antal bostäder, vilket medför att dessa kan bedömas som något
mindre attraktiva för boende. För befintliga verksamheter innebär nollalternativet att
ett fortsatt gott kundunderlag kvarstår.
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9.2.2.

Vägplaneförslaget

Den nya vägutbyggnaden kommer att öka tillgängligheten och därmed
attraktionskraften och sannolikheten för utbyggnad av nya verksamhetsområden och
bostadsområden framförallt norr om utredningsområdet. Om det byggs nya
verksamheter leder det troligen till ett större transportarbete. De ökade transporterna
innebär inga nämnvärda försämringar av luftkvaliteten ur hälsosynpunkt men bidrar till
växthuseffekten och innebär ökade utsläpp av försurande och gödande ämnen till luft.
Nya verksamhets- och bostadsområden kan innebära att områden i närheten med
förhöjda natur-, kultur och friluftslivsvärden tas i anspråk. Anpassningar och åtgärder
som görs för att minska barriäreffekter för faunan kan motverkas av exploatering i
närheten av de stråk som blir viktiga för olika djurgrupper när vägen har byggts.
Faunapopulationen inom utredningsområdet är redan idag påverkad av de befintliga
vägarna. Utbyggnad av väg E22 kommer inte att leda till ytterligare fragmenteringen av
landskapet. Då vägen redan idag får anses utgöra definitiv barriär för till exempel vilt
och groddjur. Den ökade exploateringen för nya bostäder kan emellertid leda till att
arter inte längre har fullständiga biotoper och eventuellt försvinner från området med
minskad biologisk mångfald som följd. Denna utbyggnad av verksamhets- och
bostadsområden enligt kommunens översiktsplan, bedöms kunna leda till att arealerna
för djuren minskar och att djuren trängs undan och får söka upp nya områden.
Ombyggnad av en väg till bättre standard förbättrar förutsättningar för kommunikation
mellan områden. Förbättrade förbindelser kan medföra att nya områden blir attraktiva
som bostadsmiljöer, för verksamheter eller handel. Ett bra boende tenderar att bli en
allt viktigare faktor när vi väljer bostadsort och trenden är att vi är beredda att
arbetspendla från bostads- till arbetsort längre tid jämfört med tidigare.
I samband med planering och utbyggnad av bostäder och verksamhetsområden krävs
detaljplan och eventuellt miljöbedömningar, vilket kan reglera miljöpåverkan.
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10. Byggskedet
10.1. Under byggnationen
Ytor behövs för etablering av byggarbetsplatser samt för tillfälliga upplag av massor.
Ytor finns inom nuvarande trafikplats. Utöver dessa föreslås en yta för etablering,
upplag samt lansering av broar.
För byggnationen eftersträvas massbalans, vilket innebär att de massor som schaktas
bort kan användas på andra platser i projektet. För projektet bedöms det dock bli ett
visst massöverskott som transporteras så kort sträcka som möjligt.
Dimensionerande för byggtiden är den nya bron över E22. En förutsättning är att
trafiken på E22 ska vara öppen under hela byggtiden. En provisorisk gång- och cykelbro
över E22 föreslås under byggtiden.
Grundvattenrör installeras innan arbetets start för kontroll av nivå och vattenkvalitet.
Under byggtiden ska kontroll av grundvattennivåer ske i anslutning till Hardebergabron
och den nya trafikplatsen till Ideon.
Vid risk för vibration i närheten av Medicon Village hus D under byggnationen,
rekommenderas vibrationsövervakning med larm till byggledningen.

10.2. Skadeförebyggande åtgärder
Miljöledningssystem
Trafikverket har upprättat rutiner och instruktioner för miljöledning som säkerställer
kraven i företagets verksamhetssystem. Fastställda krav och riktlinjer avseende miljö
från planeringsskede, detaljprojekteringsskede och meddelade tillstånd ska överföras
och dokumenteras till byggskedet. Samtliga entreprenörer ska delta i beställarens
miljöutbildning där miljöaspekter vid byggandet gås igenom. Trafikverket kommer att
utföra miljörevision av entreprenaden.
Entreprenören skall upprätta en entreprenadspecifik miljöplan som redovisar hur
beställarens och myndigheters miljökrav skall tillgodoses och vilka förebyggande
åtgärder som skall vidtas under entreprenadtiden. Miljöplanen ska redovisa vilka
mätningar och åtgärder som entreprenören skall utföra samt hur verifiering och
avstämning mot gräns- eller riktvärden journalförs, dokumenteras och redovisas för
beställaren. Härutöver ska ett Miljökontrollprogram upprättas inför byggskedet för att
kontrollera omgivningspåverkan.
Miljösäkring
Dokumentet Miljösäkring Plan och Bygg har upprättats. I detta sammanställs
identifierade miljövärden, åtgärder och försiktighetsmått. Dokumentet ska vara ett
levande dokument som dels utgör ett underlag i kommande skeden och dels byggs på
under byggskedet.
Masshantering
Schaktade massor från eventuell spont och markanpassning läggs på jordupplag.
Upplagsplatserna ska anmälas/sökas tillstånd för separat.
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Luft
Specifika riktvärden eller regler for påverkan på utomhusluftens kvalitet under
byggskedet saknas. De fastställda miljökvalitetsnormer som redovisats gäller
dock generellt. För att minimera luftutsläpp ska tomgångskörning för lastbilar eller
arbetsfordon undvikas inom arbetsområdet i den mån det är möjligt.
Kemikalier
Vid upphandling av entreprenader används Trafikverkets krav och arbetssätt i
Kemikaliegranskningsprocessen som styrs genom dokumenten TDOK 2010:310 och
TDOK 2010:311.
• Kemikalier ska vara godkända av Trafikverket innan de får användas. Förvaring
av kemiska produkter, material och drivmedel skall ske så att spill och läckage
av farliga ämnen undviks, t.ex. invallat, i dubbelmantlade kärl, i container eller
motsvarande. Den täta invallningen skall minst rymma det största kärlets
volym plus 10 % av övriga behållares sammanlagda volym. De skall förvaras
inlåsta. Drivmedelstankar och behållare skall vara märkta, godkända vid
besiktning samt skyddade för påkörning.
• Ingen tankning och lagring av petroleumprodukter får ske i direkt anslutning till
vattendrag och område för vattentäkt.
• Fordon får inte ställas upp utan att skyddsåtgärder mot grundvattenförorening
vidtagits. De får inte heller ställas upp i anslutning till vattendrag.
Buller
För att minimera påverkan från buller ska inte tomgångskörning för lastbilar eller
arbetsfordon tillåtas inom arbetsområdet.
Fornlämningar
För att undvika risken för skador på fornlämningar under byggskedet ska lämningarna
märkas ut tydligt. Ytor för tillfällig nyttjanderätt är tillståndspliktiga enligt
Kulturmiljölagen.
Träd och annan vegetation
Under byggskedet ﬁnns det risk för mark- och vegetationsskador till följd av tunga
byggfordon. Stammarna på större träd ska skyddas fysiskt genom att montera brädor
runt stammen. Rotzonen på de viktigaste träden ska skyddas genom instängsling.
Farligt gods
Att väg E22 är utsedda som primära väg för farligt gods bör beaktas i byggskedet.
Föremål som bedöms kunna punktera avsedd tank/kärl för transport av farligt gods bör
ej placeras utanför det längsgående energiupptagande skydd som används för att
skydda personal under breddningen av vägen. Skyddsbarriären/räcket bör även
utformas på ett sådant sätt att risk för punktering av kärl minimeras.
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11. Planens överensstämmelse med miljöbalkens
allmänna hänsynsregler och miljökvalitetsnormer
De allmänna hänsynsreglerna
Vid tillståndsprövning eller liknande prövning är verksamhetsutövaren skyldig att visa
att de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel iakttagits.
Hänsynsreglerna omfattar krav på att verksamhetsutövaren ska ha tillräcklig kunskap
om verksamheten och att försiktighetsmått och skyddsåtgärder vidtas. Verksamheten
ska förläggas på lämplig plats, hushållning med råvaror ska ske, bästa möjliga produkter
och teknik ska användas och verksamheten kan stoppas om den kan antas medföra
väsentlig skada på miljön. I tabellen nedan redovisas hur de allmänna hänsynsreglerna
har uppfyllts.
Tabell 12. Uppfyllelse av de allmänna hänsynsreglerna.

Bevisbörderegeln

Regeln uppfylls genom att en vägplan
inklusive miljökonsekvensbeskrivning tas
fram samt genom den fortgående
miljösäkringen.

Kunskapskravet

Kunskap om relevanta miljöförhållanden
har inhämtats under hela
vägplaneringsprocessen genom
fältbesök, samråd, inventeringar och
utredningar.

Försiktighetsprincipen

I föreliggande vägplan inklusive
miljökonsekvensbeskrivning redovisas de
åtgärder som föreslås förhindra eller
minska miljökonsekvenser av projektet.

Produktvalsprincipen

Produktvalsprincipen kommer att
beaktas vid kommande upphandling och
entreprenad.

Lokaliseringsprincipen

Vägen placeras så att funktionen blir hög
och intrånget i mark utanför vägområdet
begränsas så långt möjligt.

Skälighetsprincipen

Hänsynsreglerna ska tillämpas efter en
avvägning mellan nytta och kostnader.
Åtgärderna som föreslås ska vara
miljömässigt motiverade utan att vara
ekonomiskt orimliga att genomföra.
Projektets avvägningar med hänsyn till
såväl miljö som teknik, ekonomi och
samhällsplanering beskrivs i vägplanen.

Skadeansvaret

Den som har orsakat en skada på miljön
är ansvarig för att skadan blir avhjälpt.
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Om det trots skadeförebyggande
åtgärder uppstår skador åtar sig
Trafikverket eller entreprenören det
underhåll och kompensationsåtgärder
som krävs i enlighet med gällande
lagstiftning.
Projektet har skett i överensstämmelse med miljöbalkens allmänna hänsynsregler.
Relevant information har införskaffats från tidigare utredningar och samråd har skett
med personer med sakkunskap. Informationen och analyserna från underlag och
samråd har bearbetats, sållats och arbetats om till denna rapport som är tillgänglig för
allmänheten med flera.
Trafikverket har god kunskap om planering, projektering, anläggande och drift av vägar
samt om tänkbar påverkan på omgivningen. De huvudsakliga konsekvenserna bedöms
vara identifierade i vägplanen och skadeförebyggande åtgärder vidtas där det är
motiverat och skäligt för att minska projektets miljökonsekvenser. Se avsnitt om
skadeförebyggande åtgärder.
Miljökvalitetsnormer
Fastställda miljökvalitetsnormer finns i dagsläget för luftkvalitet, vattenkvalitet och
omgivningsbuller och för utpekade fisk- och musselvatten. Fisk och musselvatten
berörs inte i detta projekt. Vägplanens överensstämmelse med MKN beskrivs under
respektive rubrik nedan.
Luftkvalitet
Luftkvalitetsförordningen (2010:477) anger de miljökvalitetsnormer som gäller för
luftkvalitet och omfattar maximala tillåtna värden för skadliga ämnen (kvävedioxid,
kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM 10 och PM 2,5), bensen, kolmonoxid, ozon,
arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren). Vägplanen ger ökade utsläpp till luft men
bedöms inte innebära att någon miljökvalitetsnorm överskrids.
Yt- och grundvatten
Miljökvalitetsnormer finns fastslagna för vattenförekomster och dessa baseras på EU:s
ramdirektiv för vatten, vattendirektivet. Dessa syftar till att vi ska uppnå en långsiktigt
hållbar förvaltning av våra vattenresurser. Alla sjöar, vattendrag, kustvatten samt
grundvatten omfattas av vattendirektivet.
Målsättningen är att de vatten som omfattas av direktivet, och är klassade som
vattenförekomster, ska uppnå god ekologisk status och god kemisk status år 2015. För
en del vattenförekomster har detta bedömts som ej rimligt och tidsgränsen har flyttats
fram. Det pågår just nu en revision av miljökvalitetsnormerna för både ytvatten och
grundvatten. De nya förslagen ligger som arbetsmaterial på VISS men kommer
troligtvis att fastställas som nya normer för vattenförekomsterna. I denna handling
redovisas främst det nya arbetsmaterialet då detta oftast har bättre faktaunderlag än
de äldre normerna. En bärande princip är att inget vatten får försämras.
Vattendelegationerna i Sveriges fem vattendistrikt har beslutat om
miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram samt förvaltningsplan inför förvaltningsperioden
2009–2015. Det nu berörda området tillhör Östersjöns södra vattendistrikt och beslut
med föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster har fattats av länsstyrelsen i
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Skåne län. Höje å som är en klassad vattenförekomst enligt vattendirektivet, klarar i
dagsläget inte kraven för vare sig god ekologisk status eller god kemisk status på grund
av övergödningsproblematik och föroreningsproblematik. Tillförseln av näringsämnena
från aktuellt vägområde är dock mycket liten jämfört med övriga källor. Projektet
förväntas minska näringsämnes- och föroreningsbelastningen till recipienterna jämfört
med nollalternativet och bedöms därför inverka positivt mot att uppnå fastställd
miljökvalitetsnorm för Höje å.
Omgivningsbuller
I förordningen (2004:675) om omgivningsbuller regleras en skyldighet att kartera
omgivningsbuller, samt upprätta och fastställa åtgärdsprogram med mål att
omgivningsbuller inte ska medföra skadliga effekter på människors hälsa. Trafikverket
är enligt 4 § skyldigt att göra detta för vägar med mer än tre miljoner fordon per år.
Detta motsvarar drygt 8 000 fordon per dygn och är därmed aktuellt för detta projekt.
Vägplanen ger upphov till buller som ligger över riktvärdena. Bullerdämpande åtgärder
i fasad föreslås för att riktvärdena skall uppfyllas, se avsnitt om buller samt bifogad
bullerutredning.
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12. Samlad bedömning av miljökonsekvenser och
måluppfyllelse
12.1. Överrensstämmelse med transportpolitiska mål och
projektspecifika mål
De övergripande effektmålen uppfylls genom att goda anslutningsmöjligheter till
verksamhetsområdet skapas samtidigt som framkomlighet och trafiksäkerhet i aktuellt
avsnitt på E22 förbättras. Utformning av väganläggningarna är anpassade så att ingen
ska dödas eller skadas allvarligt. Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik samt att
färdas gående eller med cykel är oförändrade. Vägarnas barriäreffekter för människor
och vilt är oförändrade. Närboende kommer att utsättas för bullernivåer från trafiken
överstigande gällande riktvärden för buller vid bostäder utomhus. Bullernivåer
inomhus och utomhus vid uteplats åtgärdas.
De projektspecifika målen uppnås genom att trafikförsörjningen av
verksamhetsområdet Ideon och Pålsjö säkras och framkomligheten vid trafikplats Lund
Norra förbättras. Även framkomligheten mellan trafikplats Gastelyckan och trafikplats
Lund Norra i norrgående riktning förbättras. Utformningen innebär också bättre
förutsättningar för kollektivtrafikens framkomlighet. För oskyddade trafikanter
bibehålls tillgängligheten. Utformningen stödjer Lunds kommuns fysiska
framtidsplanering. Trafiksäkerheten förbättras i utredningsområdet när risken för
köbildning i Trafikplats Lund Norra minimeras och för oskyddade trafikanter bibehålls
befintlig trafiksäkerhet. Målet att undvika negativ påverkan på boendemiljön inom
utrednings- och influensområdet hanteras med bullerskyddsåtgärder. Den ökade
biltrafiken kommer att leda till ett ökat utsläpp av avgaser som kan påverka närboende.
Trafikmängden kommer dock bidra till ökade luftutsläpp i både nollalternativ och
vägplaneförslag. Vägplaneförslaget leder till minskad köbildning vilket leder till ökad
attraktivitet för vägen vilket kan leda till ökad trafik. Projektet bedöms ej medföra att
någon miljökvalitetsnorm för luftkvalitet överskrids

12.2. Överrensstämmelse med lokala miljökvalitetsmål
På de målområden, Minskad klimatpåverkan, Klimatanpassning, Hållbar
stadsutveckling och Friskt vatten och frisk luft, som Lunds kommun prioriterat och som
bedömts vara relevanta för projektet bedöms projekts inverkan vara positiv. Minskad
klimatpåverkan, hållbar stadsutveckling och frisk luft nås genom minskad risk för
köbildning och stillastående fordon samt minskad olycksrisk. Åtgärder för
dagvattenhantering från vägbanan bidrar till att målområdet Friskt vatten kan uppnås.
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12.3. Överrensstämmelse med regionala och nationella
miljökvalitetsmål
Tabell 13. Illustration över förändring på miljökvalitetsmål. 0 = varken bidrar eller motverkar till att målet
uppnås, + = bidrar till att målet uppnås, - = bidrar inte till att målet uppnås
Nollalternativ
VägplanKommentar
Miljökvalitetsmål
år 2040
förslag
Begränsad
klimatpåverkan

0

0

Bara naturlig
försurning

0

0

Nollalternativet innebär att problemen med köer kommer att
öka, hastigheten kommer att sänkas, trafikflödet kommer att
stoppas upp eftersom andelen trafik kommer öka. Detta
sammantaget medför ökade utsläpp av både koldioxid,
kväveoxider och svaveloxider. Vägplaneförslaget leder till
minskad köbildning vilket leder till ökad attraktivitet för vägen
vilket kan leda till ökad trafik.
Se ovan.

Ingen övergödning

0

0

Se ovan.

Frisk luft

0

0

God bebyggd miljö

-

+

Levande sjöar och
vattendrag

-

+

Den ökade biltrafiken kommer att leda till ett ökat utsläpp av
avgaser som kan påverka närboende. Trafikmängden kommer
dock bidra till ökade luftutsläpp i både nollalternativ och
vägplaneförslag. Vägplaneförslaget leder till minskad
köbildning vilket leder till ökad attraktivitet för vägen vilket kan
leda till ökad trafik. Projektet bedöms ej medföra att någon
miljökvalitetsnorm för luftkvalitet överskrids.
Säkerheten kommer förbättras och minskning av risken för
olyckor med allvarliga konsekvenser sker genom
genomförande av projektet. Trafiksäkerheten för gång- och
cykeltrafikanter bedöms förbli oförändrad inom
utredningsområdet. Vägens barriäreffekt ökar något då gångoch cykelpassager över och under vägen blir något längre. För
att motverka detta anpassas passagernas utformning för att
upplevas som trygga och överblickbara, t ex genom god sikt
och belysning. Bullernivåerna kommer att öka något i både
nollalternativet och vägplaneförslaget, vägplaneförslaget ger
dock bättre förutsättningar att minska bullret med
bullerskärmar.
I vägplanen föreslås ett fördröjningsmagasin som kommer
samla upp eventuella föroreningar från vägbanevattnet innan
det når recipienten. Det bidrar också till att spill från eventuell
olycka kommer kunna samlas upp och det finns även
avstängningsmöjligheter. Projektet bidrar ej till att
miljökvalitetsnormer för vatten överskrids.

12.4. Samlad bedömning
I tabell 15 nedan åskådliggörs bedömningen av miljökonsekvenser vid byggnation av
trafikplats Ideon enligt vägplaneförslaget. Bedömningen är gjord enligt avsnitt 1.5
Bedömningsgrunder. Redovisningen i tabellen kompletteras av kommentarerna i den
efterföljande texten.
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Tabell 15 Samlad konsekvensbedömning där nollalternativet jämförs mot planförslaget med stöd
av bedömningsgrunderna. _ = stor konsekvens _ = måttlig konsekvens _ = liten konsekvens
_
= ingen konsekvens
Miljöaspekt
Konsekvens av
Konsekvens av
Kommentar
nollalternativ
förslag på vägplan
Buller

Oavsett om trafikplatsen byggs eller ej bedöms
trafikmängderna och således bullret på E22 att
fortsätta öka. Vägplaneförslaget ger dock något
bättre förutsättningar att minska bullret med
bullerskärmar gentemot nollalternativet.

Vibrationer

Trafikmängden kommer att öka i både
nollalternativ och vägplaneförslaget. Markens
beskaffenhet att transportera vibrationer bedöms
dock inte förändras.

Mark

Mark som redan är förorenad av hög
trafikbelastning under lång tid tas i anspråk för
samma typ av verksamhet.

Luft

Nollalternativet innebär att problemen med köer
kommer att öka, hastigheten kommer att sänkas,
trafikflödet kommer att stoppas upp eftersom
andelen trafik kommer öka. Detta sammantaget
medför ökade utsläpp av både koldioxid,
kväveoxider och svaveloxider. Vägplaneförslaget
leder till minskad köbildning vilket leder till ökad
attraktivitet för vägen vilket kan leda till ökad
trafik. Projektet bedöms ej bidra till att aktuella
miljökvalitetsnormer överskrids. Ökad trafikmängd
kommer dock bidra till ökade luftutsläpp i både
nollalternativ och vägplaneförslag.

Vatten

Fördröjningsmagasinet som föreslås i
vägplaneförslaget kommer förbättra möjligheten
att omhänderta föroreningar från vägbanan.
Påverkan bedöms som marginell och bidrar ej till
att miljökvalitetsnormer för vatten överskrids.

Landskap

Utifrån ett åskådarperspektiv bedöms
konsekvenserna på landskapsbilden bli måttliga i
och med den minskade vegetationsvolymen längs
E22 som i dagsläget har en avskärmande effekt. En
visuell avskärmning mellan boende- och
rekreationsområde och E22 kommer dock att ske i
form av bullerskyddsskärmar med kompletterande
plantering av vegetation längs stora delar av
sträckan, vilket bedöms mildrar den negativa
effekten av att befintlig vegetation försvinner.

Naturmiljö

Mark ianspråktas som idag är bullerstörd och har
låga naturvärden.
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Kulturmiljö

Konsekvenserna av projektet förväntas bli att
fornlämningar undersöks och tas bort i läget för ny
vägkropp. Intrång i fast fornlämning kan ge
negativa konsekvenser.

Rekreation och
friluftsliv

Viktiga rekreationsstråk bevaras samt förbättras
och tillgängligheten förändras inte.

Hushållning
med
naturresurser

Ingen ny jordbruksmark eller skogsmark kommer
tas i anspråk inom vägplanen. Mark som tidigare
ingick i t.ex. bullervallar till befintlig väg kommer
att användas för att bygga ut enligt
vägplaneförslaget. Riksintresset för E22 och E6.02
påverkas inte negativt av utbyggnaden.

Risk och
säkerhet

Säkerheten kommer förbättras och minskning av
risken för olyckor med allvarliga konsekvenser sker
genom genomförande av projektet.
Trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter
bedöms förbli oförändrad inom
utredningsområdet.

13. Dialogmöten och samråd inom projektet
Under projektets gång har olika möten hållits för att allmänheten, myndigheter och
organisationer skulle kunna framföra sina åsikter.
Dialogmöten
Dialogmöte med allmänheten hölls den 2012-02-20. Under dialogmötet presenterades
projektet med förutsättningar, viktiga frågeställningar och tidplan. Dialogmötet
avslutades med en frågestund.
Ett informations- och samrådsmöte ägde rum 2012-11-29 på Skånes universitetssjukhus i Lund. Samrådet annonserades i Skånska Dagbladet 10/11 och 24/11,
Sydsvenskan 11/11 och 25/11 samt på Trafikverkets och Lunds kommuns hemsidor.
Samråd
Ett samrådsunderlag, daterad 2013-04-26, har föregått vägplanen. Länsstyrelsen tog
2013-10-08 beslut om att projektet bedöms innebära betydande miljöpåverkan.
Beslutet avsåg hela samrådsunderlaget som förutom trafikplats Gastelyckan även
omfattade trafikplats Lund Norra.
Ett tidigt samråd hölls med länsstyrelsen i Skåne 2015-02-04. Vid mötet diskuterades
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och avgränsning. Möten har därefter skett
regelbundet mellan Trafikverket, ÅF (konsult), Skånetrafiken och Lunds kommun. Det
har även skett flera samrådsmöten och öppen dialog med andra enskilda som kan bli
särskilt berörda till exempel Medicon Village och Briggen.

104

Under perioden 2017-07-05—2017-09-08 remitterades samrådshandlingen daterad
2017-06-30 till kommun, länsstyrelse, myndigheter och organisationer.
Samrådshandlingen fanns tillgänglig Trafikverkets kontor i Malmö samt på projektets
hemsida.
Samrådsinbjudan skickades ut till samrådskretsen med brev och e-post.
Samrådsinbjudan skedde även genom annonsering i Sydsvenska dagbladet och 201707-02.
I samband med samrådsremissen inkom ett 40-tal yttranden.
Samråd med allmänheten hölls även fysiskt 2017-08-31.
Samrådssynpunkter
Några av samrådssynpunkterna som framkom:
•
•
•
•

Inom Medicon Village verksamhetsområde finns det verksamheter som är
vibrationskänsliga.
Många av de boende i närområdet oroas av nuvarande och framtida
trafikbuller och luftföroreningar.
De boende önskar även att man vid utformningen av bullerskydd håller dessa
estetiskt tilltalande med tillhörande grönområden.
Utbyggnadsalternativ Ideon/Pålsjö (alternativ B) är det som innebär minst
konflikter med gång-, cykel- och kollektivtrafikstråk.

En komplett samrådsredogörelse bifogas vägplanen.
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14. Fortsatt arbete
Nästa steg att begära länsstyrelsens godkännande av miljökonsekvensbeskrivningen.
Efter eventuell revidering och ytterligare kommunikation med berörda parter skickas
vägplanen för fastställelseprövning. När planen vunnit laga kraft kan projektet
fortsätta. I tabellen nedan anges vilka sakprövningar som kan krävas i vidare arbete.
Tabell 14. Sammanställning av eventuellt tillkommande prövningar.

Typ av ärende

Aktuellt

Lagrum

Anmärkning

Ansvarig
myndighet

Bullerskydd – slutlig
utformning. Bygglov.

Fasadåtgärder samt
bullerskydd såsom
plank och vall.

Plan och bygglagen

Bullerskydd kan
påverka
landskapsbilden och
bebyggelsemiljöer.

Kommunen
avseende
bygglov. Samråd
med
länsstyrelsen

Samråd ingrepp i övriga
kulturmiljölamningar

Flera berörs.

Lagen om
kulturminnen m.m.

Länsstyrelsen

Tillstånd ingrepp i
fornlämningar eller
fornlämningsområden.
Samråd natur- och
kulturmiljö

Åtminstone en känd
fornlämning berörs.

Lagen om
kulturminnen m.m.

Avser främst risk för
påverkan under
byggtiden samt vid ev
förändringar i
sidovägnät. Även ytor
för tillfällig
nyttjanderätt berörs.
Omfattning ännu oklar.

Vid anläggande av
upplag, mm utanför
fastställt vägområde
Vid
grundvattensänkning,
mm

Lagen om
kulturminnen m.m.
Miljöbalken 12 kap
Miljöbalken 11 kap

S.k. 12:6 samråd
kommer att ske om det
blir aktuellt
Krävs inte om det är
uppenbart att varken
enskilda eller allmänna
intressen skadas.

Länsstyrelsen

Anmälan
avhjälpandeåtgärd

Vid sanering av
markföroreningar
Aktuellt främst under
byggtiden.

Anmälan/tillstånd för
transport av avfall

Aktuellt under
byggtiden.

Om detta påträffas
under byggskedet. Ska
följas upp i
miljösäkringen.
Om markförorening
påträffas eller om
allvarlig miljöskada
inträffar.
Delegeras till
entreprenör.

Kommunal
miljömyndighet

Anmälan
markförorening eller
miljöskada

Förordningen om
miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd 28 §
Miljöbalken 10 kap

Anmälan (eller tillstånd)
vattenverksamhet

Miljöbalken 15 kap

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen
(Mark - och
miljödomstolen)

Kommunal
miljömyndighet
Länsstyrelsen

Då förorening har konstaterats i samband med markundersökning har
tillsynsmyndigheten (i detta fall Miljöförvaltningen i Lunds kommun) delgivits dessa
resultat, i enlighet med miljöbalkens upplysningsskyldighet. Beslut avseende
försiktighetsåtgärder ska fattas och kommuniceras av tillsynsmyndigheten innan
eventuella efterbehandlingsåtgärder.
Vad gäller ingreppen i aktuella fornlämningar behöver dessa följas upp under arbetets
gång. Fyra identifierade områden ska behandlas enligt följande:
•

I det nordligaste området, område 1 och 2 krävs inga ytterligare åtgärder. Inte
heller för område 3 krävs i dagsläget ytterligare åtgärder. Tydliga rutiner för
händelse vid eventuell ytterliga påträffade fornlämningar ska dock utarbetas.
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•

I de södra delarna behöver tillstånd enligt kulturminneslagen sökas hos
länsstyrelsen för eventuellt borttagande av fornlämningen i område 4.

Byggnationen av den planerade avfartsrampen kommer medföra en lokal och
permanent grundvattensänkning. Grundvattenavsänkningen förväntas inte medföra
några negativa konsekvenser för befintliga byggnader eller brunnar och risken för
sättningar bedöms som mycket liten. Grundvattenavsänkning vid anläggandet är en
vattenverksamhet och är generellt tillståndspliktig. Bedömningen görs dock att varken
enskilda eller allmänna intressen kommer att skadas av vattenverksamheten och därför
behöver det inte sökas tillstånd för vattenverksamhet.
Miljöhänsyn och de skyddsåtgärder som ingår i vägplanen kommer att arbetas in i
förfrågningsunderlaget. Detta ligger sedan till grund för upphandling av entreprenör
och på så vis kan konsekvenserna minskas.
Miljösäkring
Dokumentet Miljösäkring Plan och Bygg har upprättats. I detta sammanställs
identifierade miljövärden, åtgärder och försiktighetsmått. Dokumentet ska vara ett
levande dokument som dels utgör ett underlag i kommande skeden och dels byggs på
under byggskedet.
Aktuella skadeförebyggande åtgärder ska föras över till miljösäkringen för att
underlätta uppföljningen av dessa.
MKN Luftkvalitet
För Lunds kommun kommer ett efterföljande arbete med att nå en god luftkvalitet att
fortsätta. De beräknade halterna för luftkvalitet gällande partiklar (PM10 och PM2,5)
samt kväveoxider i utredningsområdet riskerar enligt beräkningarna att överstiga den
undre utvärderingströskeln enligt miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet.
Förändringarna i luftkvalitet är endast till en liten del knutet till det nu föreslagna
projektet och bygger på Trafikverkets prognos för trafikmängder på E22 till år 2040. Att
den under utvärderingströskeln för luftkvalitet riskerar överskridas till år 2040 betyder
att luftkvaliteten i närområdet behöver följas upp genom ett kontrollprogram som
upprättas och genomförs av tillsynsmyndigheten (Lunds kommun).
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Cykelstrategi 2018-2021
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har tagit fram och remitterat en Cykelstrategi
för perioden 2018-2021. Strategin syftar till att öka cyklandet och
utveckla planering, byggande och drift och underhåll av
cykelsystemet, som en del i det hållbara transportsystemet.
16 aktiviteter/åtgärder föreslås för att bemöta fyra utmaningar: Fler
människor behöver cykla mer, Lunds kommun i framkant!,
Förtätning av staden och tätorterna och Cykelparkering.
Tekniska förvaltningen bedömer att cykelstrategin kan genomföras
med den nivå av resurser som finns tillgängliga i dagsläget.
Kommunkontoret bedömer att cykelstrategin i sin nuvarande
utformning behöver omarbetas. Det måste framför allt tydliggöras
om den ska vara riktad mot kommunens strategiska arbete med
cykelfrågor som helhet, eller om den främst riktas mot tekniska
förvaltningens arbete. Målbeskrivningen i avsnittet ”varför en
strategi?” behöver utvecklas oavsett vilket av dessa två alternativ
som väljs.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 september 2018
Tekniska nämndens beslut 22 augusti 2018 § 184
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 12 juli 2018
Cykelstrategi 2018-2021 - remissversion den 7 juli 2018
Tekniska nämndens beslut den 18 april 2018 § 102
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 1 april 2018

Barnets bästa
Cykelstrategin syftar till att öka cyklandet och utveckla planering,
byggande och drift och underhåll av cykelsystemet, som en del i det
hållbara transportsystemet. Det är viktigt för barn och ungdomars
utveckling och självförtroende att de kan röra sig fritt i samhället. Ett
transportsystem som gynnar bland annat cykel tillvaratar barn och
ungas intressen, och lägger grunden till en bättre hälsa genom
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vardaglig fysisk aktivitet och underlättar barn och ungas möjligheter
att kan ta sig till sina verksamheter.

Ärendet
I april 2018 återremitterade tekniska nämnden tekniska
förvaltningens förslag på en Cykelstrategi för perioden 2018-2021.
Bland annat ville nämnden se att ambitionsnivån i dokumentet
höjdes. Även ett antal andra aspekter av förslaget skulle justeras.
Tekniska förvaltningen har därefter uppdaterat strategin och i
behandlingen i tekniska nämnden i augusti 2018 godkändes
remissversionen med tillägg att följande ekonomiska indikatorer
läggs till; investeringar i nyanläggning av cykelväg samt
driftskostnad för underhåll av cykelväg.

Strategins innehåll
Strategin utgår ifrån de utmaningar som kommunen står inför. Den
möter upp mot kommunens planering för ökad tillväxt där det
hållbara resandet samtidigt premieras.
Strategin beskriver vilka förändringar i ökat cyklande, ökat
kollektivresande och minskat bilkörande som behöver åstadkommas
för att kommunens klimatmål ska nås. Detta är i realiteten
LundaMaTs målsättningar.
Cykelstrategin har ett fokus på följande fyra utmaningar:





Fler människor behöver cykla mer
Lunds kommun i framkant!
Förtätning av staden och tätorterna
Cykelparkering

Grunden i cykelstrategin är den basverksamhet som har utvecklats
genom ett systematiskt arbetssätt med fokus på ständiga
förbättringar. Basverksamheten bedrivs i ordinarie linjeverksamhet.
Utmaningarna har åtgärder/aktiviteter kopplade till sig, med syftet
att ta cykeltrafiken och planeringen för cykel till en högre nivå. För
respektive aktivitet har de huvudsakliga målgrupperna redovisats,
samt vilka effekter aktiviteten har för målgrupperna och för Lund
som cykelkommun. Bedömning av potentialen för ökad cykling görs
för varje åtgärd/aktivitet. Även jämställdhetsaspekten är belyst.
Ett antal stödjande dokument är kopplade till strategin. Till exempel
gång- och cykelpolicyn - riktlinjer för utformning, parkeringspolicy
för gatumark, parkeringsnorm och bygglovsgivning.
En redogörelse av indikatorer som kan följas upp och hur de ska
redovisas har förts in i dokumentet.
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Ekonomi
Tekniska förvaltningen bedömer att cykelstrategin kan genomföras
med den nivå av resurser som finns tillgängliga i dagsläget.

Kommunkontorets förslag till yttrande
Målstyrningen
I avsnittet ”Varför en strategi?” hänvisas framför allt till LundaEko
och LundaMaTs. Det framgår att cykelstrategins målsättning är att
uppfylla målet om utsläpp nära noll år 2050, varmed varje invånare i
genomsnitt behöver öka sitt årliga cykelresande med 1 %, öka sitt
kollektivtrafikresande med 3,5 % och minska sitt bilresande med 2,5
%. Detta är bra och viktiga mål, men samtidigt saknas mål som
rimligtvis bör ingå i en cykelstrategi, t.ex. att cykling bidrar till fysisk
aktivitet och hälsa. Även mål för ökad tillgänglighet och
trafiksäkerhet lyser med sin frånvaro i målavsnittet.
Till skillnad mot själva målbeskrivningen har cykelstrategin som
helhet ett bredare grepp. Bättre hälsa anges t.ex. som en effekt i flera
av de föreslagna åtgärderna/aktiviteterna. Och 1 aktivitet/åtgärd
handlar specifikt om hur vi ska cykla, dvs. trafiksäkerhet. Det kan
därmed konstateras att det finns en brist på samklang mellan
målbeskrivningen och cykelstrategins innehåll. Målavsnittet behöver
antingen bli tydligare och inkludera hela spektrat av målsättningar
som bör ingå i en cykelstrategi, eller avgränsas till att endast
inkludera åtgärder som främjar klimatmålen.

Strategi eller handlingsplan?
Det saknas tydlighet kring vilka strategin riktas mot. Ett exempel är
aktiviteten dela kunskap. Här beskrivs att en åtgärd är att politiker
och tjänstemän ska delta i minst en konferens/utbildning per år. Men
det framgår inte vilka politiker och vilka tjänstemän som åsyftas. De
som jobbar på tekniska förvaltningen, eller kommunen som helhet?
Det finns fler exempel. Vad de illustrerar är att cykelstrategin till
vissa delar framstår som intern verksamhetsstyrning för tekniska
förvaltningen, och möjligtvis även stadsbyggnadskontoret. Samtidigt
som det finns en ambitionsnivå som speglar hela kommunen.
Besläktat med detta är även beskrivningen av basverksamheten.
Om dokumentet ska vara Lunds kommuns cykelstrategi bör
innehållet anpassas till att beröra kommunen som helhet och bör
beslutas av kommunfullmäktige. Alternativt begränsas omfattningen
och det tydliggörs att detta är ”tekniska förvaltningens handlingsplan
för främjande av cykelanvändning”.
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Åtgärdernas potential
För varje åtgärd/aktivitet som föreslås i cykelstrategin beskrivs
deras potential. Av totalt 16 åtgärder har 3 stor potential, 6 måttlig
potential och 7 liten potential. Varför finns åtgärder med om de har
liten potential? Dessutom framgår det inte hur potential vägs mot
effekt? Och hur vägs kostnader mot effekt och potential?
Vidare beskrivs det i tjänsteskrivelsen att ”det är rimligt att
genomföra cykelstrategin med den nivå av resurser som finns
tillgängliga i dagsläget”. Här får det förutsättas att det är tekniska
förvaltningens resurser som avses. Om strategins omfattning är
större än tekniska förvaltningens ansvarsområde är det än mer
nödvändigt med en utvecklad beskrivning av kostnad kontra effekt.

Vad är basverksamhet och vad är en åtgärd?
Det finns ett antal åtgärder/aktiviteter som ska genomföras, men
som samtidigt ger intrycket av att vara sådant som redan ingår eller
borde ingå i basverksamheten. Exempel är ”bedriva
omvärldsbevakning och trendspaning varje år”, ”två träffar med
intresseorganisationer varje år” och ”utveckla cykelparkeringar vid
Stångby och Gunnesbo tågstationer”. En utvecklad sortering mellan
basverksamhet och åtgärder skulle ge de återstående ”extra/nya”
åtgärderna mer tyngd.
Om cykelstrategin riktar sig mot kommunens verksamhet som
helhet, och inte endast tekniska förvaltningen, saknas aktiviteter i
beskrivningen av basverksamheten. Ett exempel är den
välfärdsrapport som tas fram vart 4:e år. Andra förvaltningar har
säkerligen fler exempel att delge.

Var finns potentialen?
I avsnittet ”Var finns potentialen” problematiseras det om i vilka
grupper som potentialen till ökad cykling är störst. Här hade det
även varit önskvärt med en beskrivning av skillnaden mellan Lunds
tätort, övriga tätorter i kommunen och den stadsnära landsbygden.
Vidare kan avsnittet utvecklas vad gäller reslängder kontra antalet
resor. Även om längre resor endast är 10 % av totala antalet resor,
blir jämförelsen annorlunda om vi räknar transportkilometer.

Det regionala perspektivet
Det cykelfrämjande arbetet i Lunds kommun berör till hög
utsträckning invånare i andra kommuner som dagtid befinner sig i
Lund dagligen. För att arbetet med att öka cyklandet i Lund ska bli
framgångsrikt behövs regional samverkan. Detta hade gärna kunnat
vara en aktivitet eller inriktning då både potential och effekt
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sannolikt hade varit hög. Lund bör vara drivande i sådant arbete
även om Region Skåne har det huvudsakliga ansvaret.

Uppföljning
Det är viktigt att uppföljningsarbetet synkroniseras med uppföljning
av LundaMaTs och LundaEko. Vidare föreslås ett ”utökat årsbokslut”
för de år när det finns en resvaneundersökning att tillgå.

Sammanfattande slutsats
Kommunkontoret bedömer att cykelstrategin i sin nuvarande
utformning behöver omarbetas. Det måste framför allt tydliggöras
om den ska vara riktad mot kommunens strategiska arbete med
cykelfrågor som helhet, eller om den främst riktas mot tekniska
förvaltningens arbete med cykelfrågor.
Om det första alternativet används, och strategin riktas bredare, bör
vissa aktiviteter bli tydligare och exempelvis riktas mot en specifik
förvaltning, samtidigt som avsnitt som basverksamheten och de
specifika åtgärderna/aktiviteterna utvecklas.
Om det senare alternativet väljs bör sannolikt vissa
åtgärder/aktiviteter utgå och begreppet handlingsplan användas
istället för strategi.
Målbeskrivningen i avsnittet ”varför en strategi?” behöver utvecklas
oavsett vilket av dessa två alternativ som väljs.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

yttra sig i enlighet med kommunkontorets förslag till yttrande

Carin Hillåker
tf Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Tekniska förvaltningen
Akten

Britt Steiner
Planeringschef

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-22

§ 184

Cykelstrategi 2018-2021

Dnr TN 2018/0253

Sammanfattning
Den 18 april 2018 återremitterade tekniska nämnden tekniska
förvaltningens remissversion av Cykelstrategi 2018-2021 för
bearbetning. Strategin syftar till att öka cyklandet och utveckla
planering, byggande samt drift och underhåll av cykelsystemet, som
en del i det hållbara transportsystemet. Den utgår ifrån de
utmaningar som kommunen står inför, i och med sin offensiva
planering för ökad tillväxt, påverkan från trender som vi ser i
omvärlden, ny lagstiftning som ger möjligheter, och en hög ambition
att öka det hållbara resandet.
Tekniska förvaltningen föreslår att bearbetad cykelstrategi sänds ut
på remiss.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 12 juli 2018.
Cykelstrategi 2018-2021 - remissversion, daterad 7 juli 2018.
Tekniska nämndens beslut § 102, daterat 18 april 2018.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 1 april 2018.

Yrkanden
Emma Berginger (MP) yrkar med instämmande av Lena Fällström
(S) bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägg att följande
ekonomiska indikatorer läggs till; investeringar i nyanläggning av
cykelväg samt driftskostnad för underhåll av cykelväg.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget
med fleras yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att sända ut Cykelstrategin 2018-2021 på remiss, mellan den 1
september och 15 oktober 2018, samt
att följande ekonomiska indikatorer läggs till; investeringar i
nyanläggning av cykelväg samt driftskostnad för underhåll av
cykelväg.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-22
Beslut expedieras till:
Akten
Polismyndigheten
Räddningstjänst Syd
Trafikverket
Enheten för säkerhet, hälsa och miljö på kommunkontoret
Stadsbyggnadskontoret
Lunds Tekniska Högskola – Institutionen för trafik och väg
Region Skåne – Sjukvården och Skånetrafiken
Barn- och skolförvaltningarna
Utbildningsförvaltningen
Cykelfrämjandet
Lunds Naturskyddsförening

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-22

TN 2018/0481

Tekniska nämnden
Plats och tid

Meteoriten plan 7, Brotorget 1, Lund, 2018-08-22 klockan 17.30–
20.45

Ledamöter

Emma Berginger (MP), ordförande
Lena Fällström (S), vice ordf
Mats Helmfrid (M), 2:e v ordf
Mikael Thunberg (S)
Margareta Kristensson (S)
Felix Solberg (M)
Jens Gynnerstedt (MP)
Cecilia Barnes (L)
Lars-Göran Hansson (C)
Aleksander Mlynarczyk (KD)

Tjänstgörande ersättare

Clas Fleming (V)

Ersättare

Ronny Hansson (S)
Teresa Hankala-Janiec (S)
Per Jakobsson (M)
Jean Niyongabo (MP), närvarande från och med 17.55 § 172 till
och med kl 20.45 § 201
Christian Resebo (L)
Camilla Neptune (L)
Johan Nilsson (C)
Marit Stigson (FI), närvarande från och med kl 17.30 § 171 till
och med kl 20.00 § 184

Övriga

Anita Wallin, exploateringschef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Håkan Lockby, teknisk direktör
Karl-Oscar Joakim Seth, stadsträdgårdsmästare
Monica Gonzalez Perez, nämndsekreterare
Per Eneroth, gatuchef
Pernilla von Strokirch, projektchef spårväg

Justerare

Jens Gynnerstedt (MP)

Paragrafer

§ 171-201

Plats och tid för justering

Tekniska förvaltningen, 4 september 2018, kl 15.00

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum
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2018-08-22
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Underskrifter
Sekreterare

Monica Gonzalez Perez

Ordförande

Emma Berginger (MP)

Justerare

Jens Gynnerstedt (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2018-08-22

Paragrafer

§ 171-201

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-05

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Monica Gonzalez Perez

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-09-26
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Tekniska nämnden

Anna Karlsson

Cykelstrategi 2018-2021
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har tagit fram en remissversion av Cykelstrategi
för perioden 2018-2021. Tekniska nämnden återremitterade strategin till
förvaltningen för bearbetande vid sitt sammanträde den 18 april 2018
Strategin syftar till att öka cyklandet och utveckla planering, byggande
och drift och underhåll av cykelsystemet, som en del i det hållbara
transportsystemet. Den utgår ifrån de utmaningar som kommunen står
inför, i och med sin offensiva planering för ökad tillväxt, påverkan från
trender som vi ser i omvärlden, ny lagstiftning som ger möjligheter, och
en hög ambition att öka det hållbara resandet. Tekniska förvaltningen
föreslår att cykelstrategin sänds ut på remiss.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 12 juli 2018
Cykelstrategi 2018-2021 - remissversion daterad 7 juli 2018
Tekniska nämndens beslut § 102, daterad 18 april 2018
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 1 april 2018

Barnets bästa
Förslaget till beslut innebär att Cykelstrategin 2018-2021 sänds ut på
remiss och en dialog med medborgarna och andra intresserade
genomförs.
Cykelstrategin syftar till att öka cyklandet och utveckla planering,
byggande och drift och underhåll av cykelsystemet, som en del i det
hållbara transportsystemet. Det är viktigt för barn och ungdomars
utveckling och självförtroende att de kan röra sig fritt i samhället.
Transportsystemet är en väsentlig del i denna utveckling. Ett
transportsystem som gynnar bland annat cykel tillvaratar barn och ungas
intressen, och lägger grunden till en bättre hälsa genom vardaglig fysisk
aktivitet och underlättar barn och ungas möjligheter att kan ta sig till sina
verksamheter.
Vid framtagandet av cykelstrategin har barn och ungdomars intressen
bevakats av tjänstemän från kommunen utifrån sina olika kompetenser. I

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41, 221 00 Lund

Brotorget 1

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

tekniska.forvaltningen@lund.se

www.lund.se
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den planerade dialogen finns det möjlighet för barn och unga att framföra
sina åsikter.

Ärendet
Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag på en Cykelstrategi för
perioden 2018-2021. Tekniska nämnden återremitterade strategin till
tekniska förvaltningen med följande beslut.
att

återremittera förslaget till cykelstrategi för att höja ambitionsnivån i
dokumentet så att det motsvarar förväntningarna på Sveriges bästa
cykelkommun med uppdrag:

att

tydliggöra att ökad cykeltrafik, i syfte att minska biltrafiken, är ett
viktigt instrument för att nå målen i LundaEko och LundaMats

att

tydligare gå in på hur man får olika målgrupper att cykla mer

att

tydliggöra ytterligare åtgärder för att nå målen

att

ett jämställdhetsperspektiv inarbetas

att

strategin ska kompletteras med tydligare uppföljning, samt

att

istället för begreppet succéindikator använda begreppen strategi
respektive åtgärd

Tekniska förvaltningen har uppdaterat strategin.

Uppdatering av cykelstrategin
Strategin utgår ifrån de utmaningar som kommunen står inför, i och med
sin offensiva planering för ökad tillväxt, påverkan från trender som vi ser
i omvärlden, ny lagstiftning som ger möjligheter, och en hög ambition att
öka det hållbara resandet.

I perspektivet av LundaMaTs och LundaEKO
Strategin har kompletterats med en beskrivning om vilka förändringar i
ökat cyklande, ökat kollektivresande och minskat bilkörande som
behöver åstadkommas för att kommunens klimatmål ska nås. Detta är i
realiteten LundaMaTs målsättningar. Förvaltningen vill också poängtera
att den höga andelen cykelresande som kommunen redan har gör det
extra utmanande att öka andelen ytterligare. En enprocentig årlig ökning
av cykelresande per invånare, enligt LundaMaTs mål, kan tyckas vara
liten men erfarenheten är att det är utmaning. Små förändringar över tid
är också mycket värdefulla om de går i rätt riktning.
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Målgrupper och potentialer
Ett resonemang om hur cyklister kan delas in i målgrupper har förts in i
dokumentet. Förvaltningen kan konstatera att det inte finns någon
självklar målgrupp bland cyklister, det är en blandning av åldrar, kön,
ärenden, hastighet, cykeltyp och så vidare.
Ser man till den grupp som allra mest kan bidra till ökad cykling är,
självklart, de som färdas med andra transportmedel idag.

Cykelstrategins form
I arbetet med framtagandet av cykelstrategin har fyra utmaningar
utkristalliserats, ordningen på dessa har justerats enligt nedan:
 Fler människor behöver cykla mer
 Lunds kommun i framkant!
 Förtätning av staden och tätorterna
 Cykelparkering
Grunden i cykelstrategin är en basverksamhet som under lång tid
har utvecklats genom ett systematiskt arbetssätt med fokus på
ständiga förbättringar. Basverksamheten bedrivs i ordinarie
linjeverksamhet på tekniska förvaltningen i samarbete med
stadsbyggnadskontoret, med årligen återkommande aktiviteter.
Basverksamheten har lyfts fram i dokumentet, för att redovisa det
som redan görs.
Utmaningarna har åtgärder/aktiviteter kopplade till sig, med syftet
att ta cykeltrafiken och planeringen för cykel till en ännu högre
nivå. För respektive aktivitet har de huvudsakliga målgrupperna
redovisats, samt vilka effekter aktiviteten har för målgrupperna och
för Lund som cykelkommun. Bedömning av potentialen för ökad
cykling har gjorts för varje åtgärd/aktivitet. Även
jämställdhetsaspekten har belysts. Begreppet succéindikator har
slopats och ersätts med ordet åtgärd.
Till utmaning ett har åtgärden Prova på el-cykel lagts till.
Översiktsplanen, Lunds vision och LundaMaTs målbild speglar en
önskvärd framtid. Cykelstregin delar både vision och målbild, en
tydlig riktning är utpekad.
Ett antal stödjande dokument är kopplade till strategin för att säkra
kvaliteten på cykelplanering, och den verksamhet som bedrivs. Till
exempel gång- och cykelpolicyn - riktlinjer för utformning,
parkeringspolicy för gatumark, parkeringsnorm för detaljplanering
och bygglovsgivning.
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En redogörelse av indikatorer som kan följas upp och hur de ska
redovisas har förts in i dokumentet.
Process för framtagande
Arbetet med Cykelstrategin för perioden 2018-2021 inleddes i
september 2017 med att tekniska nämnden cyklade en tur i Lund
och hade workshop om cykelstrategins övergripande målsättning,
vad strategin ska användas till samt vilka målgrupper den vänder
sig till.
Under europeiska mobilitetsveckan, i september 2017,
genomfördes en dialog med allmänheten om saknade gång- och
cykellänkar, otrygga och osäkra platser, service till cyklister samt
vilka åtgärder som är viktiga för att fler människor ska välja cykeln
som sitt transportmedel.
En trendspaning och omvärldsanalys har genomförts med fokus på
cykel, cykling och planering.
Tre idéverkstäder har genomförts med tjänstemän från olika
förvaltningar i Lunds kommun. Där syfte, prioriteringar,
utmaningar och cykelstrategins form har bearbetats.
Vid ett diskussionsmöte med Lunds Naturskyddsförening och
Cykelfrämjandet stämdes strategins upplägg med bas och utmaningar av, och respektive utmaning diskuterades djuplodande.
Ekonomi och personal
Tekniska förvaltningen gör bedömningen att det är rimligt att
genomföra cykelstrategin med den nivå av resurser som finns
tillgängliga i dagsläget.
Remiss
Därefter har förslag på en remissversion arbetats fram. Avsikten är
att den remitteras till olika intressenter och att allmänheten bjuds in
till en dialog. Remisstiden föreslås vara mellan den 1 september till
och med 15 oktober 2018.
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Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att

sända ut Cykelstrategin 2018-2021 på remiss, mellan den 1
september och 15 oktober 2018.

Håkan Lockby
Teknisk direktör

Per Eneroth
Gatuchef

Beslut expedieras till:
Akten
Polismyndigheten
Räddningstjänst Syd
Trafikverket
Enheten för säkerhet, hälsa och miljö på kommunkontoret
Stadsbyggnadskontoret
Lunds Tekniska Högskola – Institutionen för trafik och väg
Region Skåne – Sjukvården och Skånetrafiken
Barn- och skolförvaltningarna
Utbildningsförvaltningen
Cykelfrämjandet
Lunds Naturskyddförening

Foto: Kristina Strand Larsson

FÖR ATT FLER SKA CYKLA MER

Innehåll
• Varför en strategi?
• Var är vi nu?
• Var finns pontentialen?
• Process
• Cykelstrategins bas och fyra utmaningar
→ Basverksamheten: Vad gör vi redan?
→ Utmaning 1: Fler ska cykla mer
→ Utmaning 2: Lunds kommun i framkant
→ Utmaning 3: Förtätning av Lunds stad 		
		
och kommunens tätorter
→ Utmaning 4: Cykelparkering
• Uppföljning
• Sammanfattning

Cykelstrategi
2018-2021

Varför en strategi?
Utsläppen från biltraﬁken behöver minskas rejält för att uppnå kommunens klimatmål om en halvering till 2020 och utsläpp nära noll 2050. Det betyder att resvanorna
radikalt behöver ställas om hos boende och verksamma i Lunds kommun. Bilresandet
behöver minska och resorna flyttas över till gång, cykel och kollektivtrafik. Längden
på resorna avgör till stor del vilket färdmedel som är mest lämpligt.
För att nå målsättningen om utsläpp nära noll år 2050 behöver varje invånare i genomsnitt öka sitt cykelresande årligen med 1 % och sitt kollektivresande med 3,5 % samt
minska sitt bilresande med 2,5 %. Allt enligt målen i LundaMaTs-strategin för ett hållbart transportsystem i Lunds kommun.

Cykeltrafiken behöver öka och ersätta bilresor, fler
människor behöver cykla mer! Vi går mot tätare
bebyggelse i staden och tätorterna. Mark tas i anspråk för bostäder och verksamheter, fler människor ska dela på en allt mindre allmän yta.

Cykeln är ett effektivt transportmedel, som kan ha
en egen infrastruktur, med cykelbanor och cykelvägar, eller samutnyttja infrastruktur med motorfordonstrafiken. Ska staden och kommunen klara
den önskvärda tillväxten i antal boende och verksamma behöver det tillkommande transportbehovet
till allra största del klaras med gång, cykel och
kollektivtrafik. Gatunätet kommer annars korka
igen med köande bilar.

OM CYKLING OCH ATTITYDER

Utvecklingen av cykeln som fordon går fort. Olika
typer av cyklar som klarar skilda behov lanseras
ständigt på marknaden. Till exempel lastcyklar,
lådcyklar, liggcyklar, cyklar för persontransporter,
terrängcyklar, långfärdscyklar med mera. Cyklarnas varierande former och storlekar påverkar
bland annat utformning och dimensionering av
cykelbanor, korsningspunkter och cykelparkeringar.

Attityden till cykling har förändrats till det bättre.
Grupper som tidigare inte kunde tänka sig att
cykla har börjat cykla mer. Ny teknik har påverkat dessa attityder. Det blir allt vanligare med
snabba cyklister. Till exempel de som långpendlar till sitt arbete på sportcykel eller el-cykel. Hur
stor prioritet ska snabbcyklisterna ges, hur långt
in i staden och i tätorterna ska det vara möjligt
att cykla i hög fart. Vad betyder detta för stadsplaneringen och dagens utformningsstandard
som stödjer vardagscyklistens cykel och tempo.
Delning av transportmedel är på frammarsch. I
Lund finns Lundahoj, där många människor tar
del av system med lånecyklar. Kommersiella
fristående lånecykelaktörer har också gjort intåg,
och fler är att vänta. Dessa är en tillgång för allmänheten och att man faktiskt har möjlighet att
cykla utan att äga en egen cykel.

Allt fler tåg och bussbolag, både i Sverige och omvärlden, gör det möjligt att ta med cykel ombord
på bussar och tåg, vilket ökar aktionsradien för de som väljer kombinationen cykel och
kollektivtrafik.
För att nå målsättningen om utsläpp nära noll
år 2050, behöver varje invånare i genomsnitt:
• öka sitt årliga cykelresande med 1 %
• öka sitt årliga kollektivresande med 3,5 %
• minska sitt bilresande med 2,5 %
LundaMaTs III
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CYKLINGENS ROLL
I HÅLLBAR STADSUTVECKLING

Var är vi nu?
Lunds kommun har satsat på cykeltrafiken under lång tid, cykelvägnätet, parkering,
vägvisning, pumpar och annan infrastruktur har byggts ut i takt med att staden,
tätorterna i kommunen vuxit. Åtgärder för att kombinera cykel med kollektivtrafik på ett bra sätt har också genomförts. Beteendepåverkande insatser har
gjorts för att locka fler att cykla mer. Detta både systematiska och långsiktiga
arbete har lett till att Lund idag har en mycket hög andel cyklande.
LUNDABORNA OCH DERAS
CYKELVANOR
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Lund vilar på en stark tradition när det gäller
cykling. Tillsammans cyklar lundaborna nästan 200 000 kilometer per dygn och
hela 42 % av alla resor inom kommunen görs
med cykel. Invånarna i kommunen ökar årligen
men cykeltrafiken ökar inte i samma takt.
Relativt, per invånare, minskar cyklandet något
men sett till totalen ökar mängden cyklande varje år. Trenden att välja andra sätt att resa på än
med cykel ser vi inte bara i Lunds kommun, utan
också i omvärlden. Den höga andelen av cykelresor gör det extra utmanande att öka andelen ytterligare, även små förändring över tid är därför
värdefull och anledning att vara stolt över.

Cykeln används i Lund till alla typer av ärenden, till exempel för resor till arbete, skola och
utbildning, för att hämta och lämna barn vid
förskola och skola, för inköp, motion och resor
till fritidsaktiviteter. Kvinnor gör 15 % fler resor
med cykel jämfört med vad män gör. 83 % av
kvinnornas cykelresor är tre kilometer eller
kortare, männen cyklar något längre sträckor
och andelen av männens cykelresor som är tre
kilometer eller kortare utgör 78 %.

TRAFIKSÄKERHET OCH
TRAFIKBETEENDE

Cykeltrafiken har även baksidor. Årligen skadas cirka 340 cyklister i trafiken och andra
trafikanter känner sig otrygga med anledning
av cyklisternas framfart. Klagomålen på att
cyklister inte följer trafikreglerna och visar
hänsyn är många.

Var finns potentialen?
Vilka cyklar, var finns potentialen till ökat cyklande? Cyklister kan delas in på många
olika sätt. Efter ålder, kön, efter vilket ärende man har för sin cykelresa, vilken typ av
cykel man använder, vilken hastighet man cyklar i, hur ofta man cyklar, cykling med
egen eller lånad cykel, kombinerar cykeln med andra färdmedel och så vidare. För att
inte glömma blivande cyklister.
Cyklister, blivande cyklister och deras fordon är mångfasetterade och varierande vilket ställer långt större krav
på prioritering, utformning och anpassning jämfört med
planeringen för motorfordon.
Bland vilka grupper finns störst potential till ökad cykling?
Svaret kan tyckas självklart, de som färdas med andra
transportmedel i dag. Mest angeläget är att flytta människor från bilen till cykeln oavsett ålder, kön, ärende etc.
Ser man till reslängder är cirka 45 % av alla resor i Lunds
kommun kortare än 5 kilometer. En tredjedel av dessa

korta resor görs med bil och här finns en stor potential
för överflyttning till cykling. Resor som är mellan fem
och tio kilometer långa utgör ca 10 % av totala antalet
resor. Även här finns en potential att flytta resor från
bil till cykel, då sex av tio resor görs med bil. Ju längre
resorna sedan blir, desto mindre blir potentialen att
flytta över resorna till enbart cykel. Kollektivtrafiken
eller kollektivtrafik i kombination med cykel utgör
istället rimliga alternativ.

Processen, så har vi jobbat
Arbetet med Cykelstrategi 2018-2021 inleddes i september 2017 med att tekniska
nämnden cyklade en tur i Lund och hade workshop om cykelstrategins övergripande
målsättning, vad strategin ska användas till samt vilka målgrupper den vänder sig till
● Under europeiska mobilitetsveckan i september
2017 genomfördes en dialog med allmänheten om
saknade gång- och cykellänkar, otrygga och osäkra
platser, service till cyklister samt vilka åtgärder som
är viktiga för att fler människor ska välja cykeln som
sitt transportmedel.
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● En trendspaning och omvärldsanalys har genomförts med fokus på cykel, cykling och planering.
● Tre idéverkstäder har genomförts med tjänstemän från olika förvaltningar i Lunds kommun.
Där syfte, prioriteringar, utmaningar och form har
bearbetats.

● Ett diskussionsmöte med Lunds Naturskyddsförening och Cykelfrämjandet har skett.
Strategins upplägg med bas och utmaningar
stämdes av. Respektive utmaning diskuterades
djuplodande.

Därefter har förslag på en remissversion
arbetats fram. Avsikten är att den remitteras till
olika intressenter och att allmänheten bjuds in till
en dialog.
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Cykelstrategins bas
och fyra utmaningar
Lunds kommun står inför många utmaningar i och med sin offensiva planering
för ökad tillväxt, påverkan från trender som vi ser i omvärlden, ny lagstiftning
som ger möjligheter, och en hög ambition att öka det hållbara resandet.
FYRA UTMANINGAR
I arbetet med framtagande av cykelstrategin har
fyra utmaningar utkristalliserats:
1.
2.
3.
4.

Fler ska cykla mer
Lunds kommun i framkant
Förtätning av staden och tätorterna
Cykelparkering

Grunden i cykelstrategin är en basverksamhet
som under lång tid har utvecklats genom ett
systematiskt arbetssätt med fokus på ständiga
förbättringar. Basverksamheten bedrivs i ordinarie linjeverksamhet på tekniska förvaltningen
i samarbete med stadsbyggnadskontoret, med
årligen återkommande aktiviteter. Utmaningarna har åtgärder/aktiviteter kopplade till sig,
med syftet att ta cykeltrafiken och planeringen
för cykel till en ännu högre nivå.

• Översiktsplan
• Lunds vision
• LundaMaTs målbild

För respektive aktivitet har de huvudsakliga
målgrupperna redovisats, samt vilka effekter
aktiviteten förväntas ha på målgrupperna och
för Lund som cykelkommun. Vad som behöver
genomföras redovisas som åtgärder.

Översiktsplanen, Lunds vision och LundaMaTs
målbild speglar en önskvärd framtid. Cykelstregin delar både vision och målbild, en tydlig
riktning är utpekad.
Ett antal stödjande dokument är kopplade till
strategin för att säkra kvaliteten på cykelplanering, och den verksamhet som bedrivs. Till
exempel gång- och cykelpolicyn - riktlinjer för
utformning, parkeringspolicy för gatumark,
parkeringsnorm för detaljplanering och bygglovsgivning.

BASVERKSAMHETEN

utförs årligen i linjeverksamheten

Lunds kommuns cykelplanering har utvecklats över tiden och är väl integrerad
och fungerande. Den omfattar allt från långsiktig planering, byggande och
förvaltning till uppföljning av användningen av cykelsystemet. I cykelstrategin
utgör basverksamheten grunden, baserad på årligen återkommande aktiviteter.
█ Genomförandet av den inriktning för cykelinfrastruktur, byggande av cykelvägar och andra fysiska
åtgärder som beslutats av tekniska nämnden.
█ Planering för cykeln som eget transportmedel
görs alltid i arbeten med översiktsplaner, detaljplaner och bygglov.

█ Snöröjning och halkbekämpning planeras och
genomförs. Aktuella vinterväghållningskartor
görs tillgängliga på webben för allmänheten den
1 november varje år. Den genomförda snöröjningen utvärderas och förbättringar görs inför
kommande år.

LundaMaTs mål
resvanor, cykelstråk,
trafiksäkerhet, trygghet

UTMANINGARNA
2018 - 2021

Basverksamheten
- vad gör vi redan?

Stödjande
styrdokument

█ Grusupptagning sker efter vintersäsongens
slut, de mest trafikerade cykelvägarna sopas
först, därefter i fallande ordning. Grusupptagningen utvärderas och eventuella förändringar
planeras för kommande år.

█ Program för asfaltering cykelvägar och cykelbanor tas fram och genomförs.

█ Insamling och hantering av felparkerade och
övergivna cyklar
█ Drift och underhåll av cykelpumpar görs
kontinuerligt.

█ Vägvisningen utvecklas i takt med att stad och
tätorter växer.
█ Cykelkartan uppdateras och trycks årligen.

█ Analyser och uppföljning av trafiksäkerhetsläget för cykeltrafiken görs i samband med den
årliga trafiksäkerhetsanalysen.
█ Cykeltrafiken mäts i 90 punkter i månadsskiftet september / oktober.

█ Nöjdhetsundersökning riktad till kommunens cyklister genomförs.

█ Cykelbokslut som presenterar genomförd verksamhet och uppföljning av cykeltrafiken tas fram.

Foto: Colourbox

UTMANING 1

Fler ska cykla mer
Cykeltrafiken behöver öka och ersätta bilresor, fler människor behöver cykla mer!
Mätningar visar att en nedåtgående trend för cykeltrafiken – det cyklas mindre per
invånare i Lunds kommun. Observationer i omvärlden visar att trenden även finns i
andra städer och kommuner.
Yngre generationer använder inte cykeln som de äldre gör. För att få ihop sin vardag
är det vanligt att föräldrar skjutsar sina barn till förskola och skola, och någon vana
att gå eller cykla till skolan har inte möjlighet att växa fram.
Cykelkulturen, är både en tillgång och belastning! En kultur är att många väljer cykeln,
det är enkelt att ta sig fram, dörr till dörr. En annan kultur, som upplevs av många, är
cyklisters bristande hänsyn och regelefterlevnad i trafiken.

Gå- och cykla till skolan
Barn och ungas transportvanor är av stor betydelse.
Har man sedan barnsben gått och cyklat till skolan
finns goda förutsättningar att man behålla vanan när
man växer upp. Många föräldrar har tidsbrist och
hinner inte gå och cykla tillsammans med sina
barn till skolan. Ofta är det bekvämt att köra barnet
till skolan på sin väg till arbetet.
Kommunen har tagit fram en strategi för säker och
hållbar väg till förskola och skola. Arbetet med att
informera, reglera och sanktionera beteendet kring
att skjutsa sina barn med bil till och från skolan är
komplext. Det fria skolvalet har gjort att barn och
unga inte längre går på den närmaste skolan. Det
finns många beprövade lösningar på trafiken kring
skolorna som gynnar gång och cykling. Den klassiska lösningen är vandrande skolbuss eller cykeltåg,
där föräldrar turas om att gå eller cykla med en
grupp barn till skolan. En annan beprövad metod
är att ha bilparkering och avsläppningszoner minst
300 meter från skolan, så att alla barn får en promenad till skolan. För barn med lång väg till skolan
ordnar kommunen med skoltransporter. Det skulle
även kunna vara en lösning för friskolor eller skolor
med särskild inriktning.
Den kanske viktigaste åtgärden är att skolledning,
personal och föräldragrupper tar ställning för en
aktiv, lärorik och hälsosam transport till skolan och
informerar och stimulerar till säkra och hållbara resor
till förskola och skola.

Målgrupper
barn, unga, föräldrar och skolor

EFFEKTER FÖR MÅLGRUPPERNA
Bättre hälsa, trafikvana och självständighet
Elever koncentrerar sig bättre
Föräldrar kan lättare välja andra färdmedel
för sin resa till arbetet
Trafiksäkra skolvägar

EFFEKTER FÖR LUNDS KOMMUN
Ökad cykeltrafik
Minskad trafikpåverkan

POTENTIAL
Stor: Varannan resa i syfte att hämta och lämna
vid skola och förskola sker i dagsläget med bil.

ÅTGÄRDER
Cykelfrämjande arbete på fem skolor per år

JÄMSTÄLLDHET
Vi vet att kvinnor i större utsträckning än män
hämtar och lämnar sina barn vid skola och förskola samt att de oftare använder cykel som
transportmedel i ärendet än män . Åtgärden kan
bidra till att fler män och kvinnor reser med cykel
i stället för med bilen.

Cykelvänlig arbetsplats

Bättre cykelkultur

Prova på el-cykel

Arbetspendling och tjänsteresor utgör en stor del
av det totala resandet i Lund. Genom att arbeta
via verksamheter och deras befintliga kanaler är
förhoppningen att arbetspendlarna kan nås på ett
mer effektivt sätt.

Cykling är en av nycklarna till en trivsam, attraktiv stad.
När cyklisterna utgör en så stor grupp som de gör i
Lund, sätter de också sin prägel på stadslivet. Cykeln
inbjuder till viss anarki, eftersom man kan cykla på
andra trafikanters territorium. Med cykel kan man
även gena över mark som inte är tänkt för trafik.
Stadslivet förutsätter en samverkan cyklister och
övriga trafikantgrupper.

Lundaborna blir fler ─ fler som jobbpendlar, fler som
vill etablera sin verksamhet här. När allt fler samsas
om samma utrymme på gator och torg, måste vi lära
oss att resa smartare. Hållbara transportalternativ
tar mindre plats och får fler att transportera sig
utan trängsel. Det blir en både trevligare och mer
levande stadsmiljö. En väg att förändra sina resvanor
är att pröva nya sätt att resa. Det är framgångsrikt
att erbjuda möjligheten att prova på till exempel
el-cykel. Många som har provat el-cykeln förblir
den trogen.

“Cykelvänlig arbetsplats” är en utmärkelse riktad
till företag för att uppmuntra arbetsplatser att
göra det lätt för sina anställda att välja cykeln till
och från arbetet och i tjänsten. Utmärkelsen består
av olika kriterium kopplat till cykelresor, till exempel
att det finns goda parkeringsmöjligheter på arbetsplatsen. Kriterierna är också tänkta som inspiration,
hur en arbetsgivare kan främja cykelresor genom
olika åtgärder och initiativ. Utmärkelsen består av
tre nivåer. Genom att uppfylla uppsatta kriterier,
kan arbetsplatser nå olika nivåer inom utmärkelse
beroende på ambitionsnivå och insats.

Målgrupper

Vid sidan av frågan om var cyklisten får vara är även
fartfrågan alltmer aktuell. Med en framfart i mellan
18 och 20 kilometer per timme måste cyklister med
lätthet samspela med andra cyklister, fotgängare och
även bilförare, och lösa trafiksituationer som uppkommer på ett trafiksäkert sätt.
Det är angeläget att arbeta med cykelkulturens baksida, för att minska problematiken med felparkerade
cyklar, bristande hänsyn och trafikregelefterlevnad,
och cyklar som inte håller måttet utan går sönder
under färd med personskador som följd.

arbetsplatser i Lunds kommun

EFFEKTER FÖR MÅLGRUPPERNA
Goodwill
Stärkt varumärke
Friskare personal
Ekonomiska vinster

EFFEKTER FÖR LUNDS KOMMUN
Ökad cykeltrafik
Minskad trafikpåverkan

POTENTIAL
Stor: 25 % av lundabornas resor är resor till
arbete. Av dessa sker 40 % med bil.

ÅTGÄRDER
Stöd så att 10 företag får utmärkelsen
“Cykelvänlig arbetsplats”

JÄMSTÄLLDHET
Vi vet att kvinnor kör mindre bil än män och i
större utsträckning går, cyklar och åker kollektivt. Åtgärden stimulerar till ett ökat cyklande
både bland män och kvinnor.

Målgrupper
cyklister

EFFEKTER FÖR MÅLGRUPPERNA
Ökad regelefterlevnad
Ökad trafiksäkerhet

EFFEKTER FÖR LUNDS KOMMUN
Fler som upplever en god cykelkultur
Fler nöjda trafikanter
Färre skadade cyklister

Målgrupper

I huvudsak bilister, men även säsongscyklister

EFFEKTER FÖR MÅLGRUPPERNA
Bättre hälsa
Längre cykelsäsong

EFFEKTER FÖR LUNDS KOMMUN
Ökad cykeltrafik

POTENTIAL
Stor: 55 % av alla resor i Lunds kommun kortare
än 10 kilometer, och av dess görs fyra resor av tio
med bil.

ÅTGÄRDER
250 personer per år provar el-cykel

JÄMSTÄLLDHET
Vi vet att män använder bilen i större utsträckning jämfört med kvinnor. Åtgärden ger möjlighet
för både män och kvinnor att pröva el-cykel.

POTENTIAL
Liten: Bidrar inte i större utsträckning till ökad
cykling, dock till trygghet och säkerhet i trafiken.

ÅTGÄRDER
Kampanj - Cykla hänsynsfullt
Kampanj - Parkera rätt och fint
Kampanj - Säker cykel och säker cyklist
Kampanj - Vinterrusta din cykel

JÄMSTÄLLDHET
Vi vet att kvinnor upplever trafiken som mer riskfull
än vad män gör. Åtgärden kommer påverka trafikbeteendet hos både män och kvinnor i positivt.
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Lunds kommun
i framkant
Lunds kommun är en av Sveriges ledande cykelkommuner och har prisats för sitt
arbete i många sammanhang. Ambitionen är att fortsatt vara en förebild, inspiratör
och gott exempel. Lund vill flytta fram sin position som ledande cykelkommun genom
att pröva nya idéer och innovativa lösningar. För att vara i framkant behöver Lunds
kommun ta del av andra aktörers kunskaper och erfarenheter.

Dela kunskap
Lunds kommun har mycket kunskap, exempel på
aktiviteter och åtgärder, planeringsprocesser som
inkluderar cykel och mycket annat att visa upp och
berätta om. Genom att ta emot studiebesök finns
det möjligheter att sprida de kunskaper och erfarenheter som kommunen har. Delta i konferenser,
utbildningar och genomföra studieresor ger möjligheter för politiker och tjänstemän att ta del av
andra aktörers kunskap och erfarenheter och lyfta
cykelplanering ett steg till.

Målgrupper
andra kommuner och städer i världen, läro-säten,
konsulter, intresseorganisationer med flera

EFFEKTER FÖR MÅLGRUPPERNA
Ökad kunskap
Öka sitt nätverk

EFFEKTER FÖR LUNDS KOMMUN
Ökad kunskap
Utbyte av kunskap och erfarenhet
Större nätverk

POTENTIAL
Liten: Bidrar inte i större utsträckning till ökad
cykling i Lunds kommun. Kan dock påverka andra
att arbeta med cykelfrågor och genomföra förbättringar som kan leda till ökad cykling på andra
platser.

ÅTGÄRDER
Vara värd för minst fem studiebesök per år
Politiker och tjänsteman deltar i minst en
konferens/utbildning per år
En studieresa med cykling och cykelplanering
i fokus genomförs vartannat år.

Nationellt forskningscentrum för cykel
Väg- och trafikforskningsinstitutet, VTI, har fått i
uppdrag att bilda ett nationellt forskningscentrum
för cykel. Lunds kommun har deltagit i de inledande diskussionerna om former och placering, och
har framfört önskemål om att även delta i den fortsatta utvecklingen av forskningscentrumet. Genom
att vara nära forskningen finns också möjligheter
att delta och bidra i forskningsprojekt och till exempel vara testbed.

Målgrupper
politiker och tjänstemän på Lunds kommun,
VTI och forskarvärlden

EFFEKTER FÖR MÅLGRUPPERNA
Ökad kunskap
Större nätverk

EFFEKTER FÖR LUNDS KOMMUN
Ökad kunskap
Utbyte av kunskap och erfarenhet
Större nätverk

POTENTIAL
Liten: Bidrar inte i större utsträckning till ökad
cykling i Lunds kommun.

ÅTGÄRDER
Lunds kommun är representerad i referensgrupp
kopplad till nationellt forskningscentrum för cykel.

JÄMSTÄLLDHET
Vi vet att det finns skillnader mellan kvinnors
och mäns cykelvanor, upplevelser av trafikmiljön
med mera. Åtgärden kan ge oss mer kunskap om
detta.

JÄMSTÄLLDHET
Vi vet att det finns skillnader mellan kvinnors
och mäns cykelvanor, upplevelser av trafikmiljön
med mera. Åtgärden kan ge oss mer kunskap om
detta.
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UTMANING 2

Att stimulera och bejaka innovation och utveckling,
med fokus på cykling och cykelplanering, är viktigt
för att Lunds kommun ska ligga i framkant som
cykelkommun. Åtgärden innebär att forma ett
systematiskt arbetssätt för att fånga båda externa
och interna innovationer samt bereda möjligheter
för olika aktörer att testa sina innovationer i verklig
miljö, att vara testbed.

Målgrupp
lärosäten, forskare, företag, intresseorganisationer,
kommunala tjänstemän

EFFEKTER FÖR MÅLGRUPPERNA
Möjlighet att få testa innovationer
i verkligheten
Ökade kunskaper
Utveckling av metoder och produkter
och tjänster

EFFEKTER FÖR LUNDS KOMMUN
Utbyte av kunskap och erfarenhet
Öka sin kunskap
Större nätverk

POTENTIAL
Liten: Bidrar inte i någon högre utsträckning till
ökad cykling i Lunds kommun. Det finns större
möjligheter att innovationer kommer lundacyklisterna till del.

ÅTGÄRDER
En systematisk process för innovation
Vara testbed minst två gånger under perioden
2018-2021

JÄMSTÄLLDHET
Vi vet att det finns skillnader mellan kvinnors
och mäns upplevelser av trafikmiljön. Åtgärden
ger oss möjlighet att utforska jämställdhetsperspektivet i samband med tester som genomförs.

Foto: Colourbox

Utveckla dialogen med
cyklister

Expertkompetens inom
cykelplanering, drift och
underhåll av cykelvägnätet
För att säkerställa att kommunens kompetens är
hög inom cykelplanering och drift och underhåll
av cykelvägnätet behöver kunskapsöverföring och
kunskapsspridning ske systematiskt och återkommande. En cykelplaneringsgrupp bildas för att arrangera årliga utbildningstillfällen, och genomföra
omvärldsbevakning och trendspaning.

Dialogen med cyklister behöver utvecklas för att
öka förståelsen och kunskapen om deras krav och
behov, och stämma av cykelåtgärder och aktiviteter för att utveckla dessa. Dialogen kan föras på
olika sätt. Till exempel genom att möta intresseorganisationer för cykling, allmänna möten på gator
och torg. Extra intressant är att skapa ett cykelforum/cykelpanel, där kommunens cyklister möter
politiker och tjänstemän, för diskussioner med
olika teman.

Målgrupp

Målgrupper
allmänheten, intresseorganisationer

kommunala tjänstemän

EFFEKTER FÖR MÅLGRUPPERNA

EFFEKTER FÖR MÅLGRUPPERNA

Påverka cykelplanering och aktiviteter

Ökad kunskap

EFFEKTER FÖR LUNDS KOMMUN

EFFEKTER FÖR LUNDS KOMMUN

Ökad kunskap om cyklisternas krav och behov
Förbättrad dialog med cyklisterna

Modern cykelplanering
Effektiv drift och underhåll

POTENTIAL

POTENTIAL

Liten: Bidrar inte i någon högre utsträckning
till ökad cykling i Lunds kommun men ökar
förståelsen för cyklisternas krav och behov,
vilket är en viktig input i utvecklingen av cykelsystemet.

Måttlig: Genom god planering, bra drift och
underhåll av cykelvägnätet kan cykelsäsongen
förlängas för många cyklsietr och bidra till ökad
cykling.

ÅTGÄRDER

ÅTGÄRDER

Bildandet av en cykelplaneringsgrupp
Genomföra omvärldsbevakning och
trendspaning varje år
Genomföra en utbildningsdag per år

Ett cykelforum / cykelpanel bildas
Två träffar med intresseorganisationer per år
Ett allmänt möte per år

JÄMSTÄLLDHET

JÄMSTÄLLDHET

Vi vet att män oftare tar stor plats i dialoger och
samråd jämfört med kvinnor. Åtgärden ger oss
möjlighet att använda lämpliga metoder som ger
både män och kvinnor möjlighet att komma till
tals.

Vi vet att det finns skillnader mellan kvinnors
och mäns upplevelser av trafikmiljön. Åtgärden
ger oss möjlighet till ökad kunskap, vilket kan
påverka planering och prioriteringar.

Foto: Colourbox

Innovation
och utveckling

UTMANING 3

Förtätning av
Lunds stad
och tätorter
I arbetet med den kommande översiktsplanen
slår man fast att det ökande transportbehovet
ska klaras med hållbara transportslag. Staden
och tätorterna växer inåt genom förtätning,
bostadshus och kontor byggs på ledig mark.
Utrymmet för transporter och vistelse minskar,
vilket innebär att allt fler människor ska dela
på gång- och cykelvägar, gator, torg och parker.
Det kan också betyda att cykeltrafiken behöver
dela yta med andra färdmedel.
Kommunen behöver i sin planering hantera
olika grupper av cyklister, till exempel barn,
unga, vardagscyklister och snabbcyklister.
Göra kloka prioriteringar mellan cyklistgrupperna och erbjuda en utformning och ett nät
som stödjer alla grupperna.

Översyn av cykelvägnätets
uppbyggnad
Det har under lång tid funnits önskemål om att
stadens huvudcykelstråk ska ses över och moderniseras.
Detta är angeläget, likaså att arbeta fram ett cykelvägnät som kan fungera för barn, unga, vardagscyklister och snabbcyklister — och som täcker staden
och kommunens tätorter.
Cykelvägnät behöver med sin utformning tydligt
visa vilken prioriteringen mellan cyklistgrupperna är.
Till exempel var man kan cykla snabbt, var barnen
kan cykla säkert till skolan, var man kan cykla till
stadskärnan i vardagen. Det blir allt vanligare att
människor cyklar längre sträckor och för dessa är
det viktigt med framkomlighet och komfort och att
cykelresan kan göras i ett högt tempo.

Målgrupper
cyklister, kommunala tjänstemän

EFFEKTER FÖR MÅLGRUPPERNA
Ett ändamålsenligt cykelvägnät som främjar cykling för grupper med olika behov och förutsättningar

EFFEKTER FÖR LUNDS KOMMUN
Ökad cykling

POTENTIAL
Måttlig: En översyn kan bidra till ett tydligare
och mer lättanvänt cykelvägnät, vilket kan bidra
till ökad cykling.

ÅTGÄRDER
En översyn över cykelvägnätets uppbyggnad i
kommunens tätorter

JÄMSTÄLLDHET
Vi vet att kvinnor upplever större otrygghet och
osäkerhet i trafikmiljön än män. Åtgärden ger
oss möjlighet att skapa ett cykelsystem som är
tryggt och säkert dag som natt, året runt.

Foto: Colourbox

Utformningsprinciper
Dagens riktlinjer för utformning utgår från vardagscyklistens behov och färdhastighet. Ju snabbare
man cyklar desto viktigare är linjeföring, bredder
och separering från långsamma cyklister och de
som färdas till fots. På sträckor i cykelvägnätet där
till exempel barn och unga är dimesionerande
ställs andra krav på utformningen. Principer för
utformning behöver anpassas till de olika grupperna av cyklister och också till var i staden och var i
tätorterna cykelvägnätet är beläget.

Målgrupper
politiker, kommunala tjänstemän och cyklister

EFFEKTER FÖR MÅLGRUPPERNA
Tydlighet

Bilgator kan bli cykelgator och
cykelpassager cykelöverfarter
Regering och riksdag har sett över trafiklagstiftningen, bland annat med fokus att underlätta för
cykeltrafiken. För några år sedan blev det möjligt
att införa cykelöverfarter som ger cyklister prioritet.
Inom några år är det troligen möjligt att införa trafikregleringen cykelfartsgata/cykelgata, som prioriterar
cykeltrafiken och motorfordonstrafiken färdas på
cyklisternas villkor. För kommunen innebär detta
möjligheter att prioritera cykeltrafiken ytterligare.
I och med Nordsydliga stråket genom stadskärnan
har kommunen skaffat sig en princip av utformning
av cykelfartsgata och fler utformningsprinciper
behöver arbetas fram och som kan fungera i andra
delar av staden och tätorterna.

EFFEKTER FÖR LUNDS KOMMUN

Målgrupper

Ändamålsenligt cykelvägnät

cyklister

POTENTIAL
Liten: Tydliga utformningsprinciper kan bidra till
att höja standarden i cykelvägnätet, vilket kan
motivera fler att cykla.

ÅTGÄRDER
Nya och uppdaterade riktlinjer
för utformning av cykelvägnätet

JÄMSTÄLLDHET
Vi vet att kvinnor upplever större otrygghet och
osäkerhet i trafikmiljön än män. Åtgärden ger
oss möjlighet att skapa trafiksäkra och trygga
utformningar.

EFFEKTER FÖR MÅLGRUPPERNA
Ökad framkomlighet

EFFEKTER FÖR LUNDS KOMMUN
Fler cyklister

POTENTIAL
Måttlig: Cykelgator och cykelöverfarter ger
cyklister ökad framkomlighet medan motorfordonstrafiken minskar.

ÅTGÄRDER
25 cykelöverfarter per år
Utformningsprinciper för cykelfartsgator

JÄMSTÄLLDHET
Vi vet att kvinnor upplever större otrygghet och
osäkerhet i trafikmiljön än män. Åtgärden ger oss
möjlighet att prioritera cykling för både män och
kvinnor.

UTMANING 4

Cykelparkering
Antalet boende och verksamma i kommunen
ökar och det är rimligt att anta att även
mängden människor som cyklar ökar —
och därmed också behovet av parkering.
Allmänna ytor i framförallt stadskärnan
men också i stadsdelscentra och vid andra
målpunkter, behöver tillgodose de anspråk
som finns. Ibland uppstår intressekonflikter
till exempel i skapandet av attraktiva stadsmiljöer som främjar vistelse.
Ökat resande med cykel, i kombination
med kollektivtrafik, ställer krav på cykelparkeringar vid kollektivtrafiknoder, hållplatser och tågstationer.
Cykeln utvecklas - elcyklar, lådcyklar, liggcyklar, enhjulingar, tandemcyklar, racercyklar. Form och storlek varierar, vilket får
effekter när ändamålsenliga cykelparkeringar ska anordnas.

Foto: Colourbox

Parkeringsnormen för cykel
kan utvecklas

Cykelparkeringsplan för
stadskärnan

I detaljplanerings- och bygglovsskede hanteras
behovet av parkering, både bil och cykel, på tomtmark. I parkeringsnormen finns möjlighet för
byggherrar och fastighetsägare att genomföra
åtgärder för hållbart resande och få reduktion av
parkeringsplatser för personbilar. Möjligheten att
införa fler reduktionsberättigade av cykelfrämjande
åtgärder i och på fastigheter behöver studeras och
tillföras parkeringsnormen. Stadsbyggnadskontoret
är ansvarigt för uppdatering och byggnadsnämnden
beslutar om parkeringsnormen.

Cyklister som har stadskärnan som målpunkt ökar,
därmed även behovet av parkeringsmöjligheter.
Samtidigt är ytorna i stadskärnan begränsade och
man vill använda dem till möten och vistelse istället för parkering. En enkel åtgärd är till exempel att
ta bilparkeringsplatser i anspråk. Ökar cykelparkeringsbehovet radikalt behöver man överväga att
hitta lösningar under mark eller i hus. En cykelparkeringsplan för stadskärnan som löser dagens
situation och som gör utblickar i framtiden behövs.

Målgrupper
fastighetsägare och byggherrar, politiker
och kommunala tjänstemän

EFFEKTER FÖR MÅLGRUPPERNA
Bidrar till det hållbara resandet

EFFEKTER FÖR LUNDS KOMMUN
Ökad cykeltrafik

POTENTIAL
Måttlig: Bra cykelparkering och planering för
cykeln på fastigheter bidrar till ökad cykling och
gör det lätt att välja cykeln.

ÅTGÄRDER
Uppdaterad parkeringsnorm

JÄMSTÄLLDHET
Vi vet att kvinnor cyklar oftare än män, medan
männen cyklar längre sträckor än kvinnor. Åtgärden
ger kvinnor och män lika goda förutsättningar
att använda cykeln som färdmedel.

Målgrupper
cyklister, kommunala tjänstemän

EFFEKTER FÖR MÅLGRUPPERNA
Goda cykelparkeringsmöjligheter
Ökad cykeltrafik

EFFEKTER FÖR LUNDS KOMMUN
Fina attraktiva miljöer i stadskärnan
Tydlig riktning i arbetet med cykelparkering

POTENTIAL
Måttlig: Ändamålsenliga och tillräcklig mängd
cykelparkeringar på väl valda platser i stadskärnan, bidrar till att fler cyklar. Risken för cykelstölder minskar.

ÅTGÄRDER
Cykelparkeringsplan för stadskärnan

JÄMSTÄLLDHET
Vi vet att kvinnor cyklar oftare än män för ärenden som inköp, nöje och sociala besök. Åtgärden
ger kvinnor och män lika förutsättningar att
cykla till stadskärnan och utföra sina ärenden.

Utveckla cykelparkeringar Handbok för utformning
av cykelparkering
vid tågstationer och regionala busshållplatser
Det kommer ständigt nya modeller av cyklar som

Målgrupper
kombiresenärer cykel + kollektivtrafik, cyklister

EFFEKTER FÖR MÅLGRUPPERNA
Bidrar till det hållbara resandet

EFFEKTER FÖR LUNDS KOMMUN

Dessa indikatorer följs upp årligen:
█ Totala cykeltrafikarbetet per dygn

█ Förändring av cyklandet per invånare
█ Antalet cykelresor med Lundahoj

(stadens lånecykelsystem)

Vid cykelparkeringar finns möjligheten att koppla
olika service till cyklister, till exempel pumpar,
el-laddplatser, reparationsställ. En handbok som
visar på riktlinjer för god utformning behöver tas
fram och användas i planering och utveckling av
cykelparkeringar. Handboken bör också redogöra för möjligheterna tidsreglera cykelparkering
kopplat till det behov som är tänkt att tillgodoses.

Ökad cykeltrafik

Målgrupper

POTENTIAL

cyklister, kommunala tjänstemän

Måttlig: Ändamålsenliga cykelparkeringar i
tillräcklig mängd samt mervärden i form av
service vid tågstationerna Gunneso och Stångby och vid regionbusshållplatsern, bidrar till att
fler kan kombinera cykel och tåg.

EFFEKTER FÖR MÅLGRUPPERNA

ÅTGÄRDER

Goda parkeringsmöjligheter för cykel

Cykelparkeringarna vid Stångby och Gunnesbo
tågstationer utvecklas
Nya cykelparkeringar utvecklas vid två regionala
hållplatser och två stadsbusshållplatser per år

POTENTIAL
Liten: Väl utformade cykelparkeringar kan bidra
till att öka cykeltrafiken något.

JÄMSTÄLLDHET

Handbok

Vi vet att män reser något mer och oftare med
tåg än vad kvinnor gör, medan kvinnor reser
oftare med buss än män. Åtgärden ger kvinnor
och män lika förutsättningar att kombinera cykel
med kollektivtrafik i sitt resande.

Uppföljning

klarar olika behov, ibland tar de större plats, de
kan vara bredare och längre än den traditionella
cykelmodellen. Utformningen av cykelparkeringar behöver tillgodose de behov som nya cykelmodeller för med sig. Vilka behov själva cykelparkeringen ska klara beror på var den är belägen.Till
exempel är parkeringsbehoven annorlunda i stadskärnan än vad de är vid tågstationer och busshållplatser. I stadskärnan parkerar men under kortare
tider för att göra ärenden, men vid tågstationen
behöver man kunna parkera under längre tider,
en hel dag eller flera dygn.

█ Antal skadade och dödade cyklister i

trafiken i Lunds kommun

█ Antal skadade cyklister i singelolyckor i

Lunds kommun

█ Cykelhjälmsanvändning

█ Nöjdhet med cykelsystemet

█ Antalet meter cykelväg i kommunen

█ Antalet cykelparkeringar vid Lund C och

i stadskärnan

Goda parkeringsmöjligheter
Riktlinjer att följa

█ Antalet cykelpumpar

█ Antalet reparationsställ

EFFEKTER FÖR LUNDS KOMMUN

Indikatorerna tillsammans med beskrivning av
genomförda och planerade åtgärder inom cykelstrategin redovisas i ett årligt cykelbokslut.

ÅTGÄRDER
JÄMSTÄLLDHET
Vi vet att kvinnor cyklar oftare än män, medan
män cyklar längre sträckor jämfört med kvinnor.
Åtgärden ger kvinnor och män lika goda förutsättningar att använda cykeln som färdmedel.
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Det ska vara enkelt att genomföra hela resan, från
dörr till dörr. Att kombinera cykel med kollektivtrafik är en effektiv möjlighet. Vid tågstationer och
en del busshållplatser finns cykelparkeringsmöjligheter idag. Det finns möjligheter att utveckla
bytespunkter på olika sätt. Dels kan olika typer av
service som riktar sig till cyklister införas, cykelpump, reparationsställ, el-laddplats, förvaringsskåp för cykelhjälm är exempel på detta och dels
att finns bra cykelparkeringar. Med möjlighet att
låsa fast cykeln, parkera under tak och cykelparkeringar utformade för olika typer av cyklar, kan
fler välja att cykla.

CYKELSTRATEGI 2018-2021

SAMMANFATTNING

Cykelstrategi
2018 - 2021
UTMANING
1.
Fler ska
cykla mer

ÅTGÄRDER
Cykelfrämjande åtgärder på fem skolor per år
Stöd så att 10 företag får utmärkelsen Cykelvänlig arbetsplats
250 personer per år provar el-cykel
Kampanj - Prova på elcykel
Kampanj - Cykla hänsynsfullt
Kampanj - Parkera rätt och fint
Kampanj - Säker cykel och säker cyklist
Kampanj - Vinterrusta din cykel

2.
Lunds kommun
i framkant

Vara värd för minst fem studiebesök per år
Politiker och tjänsteman deltar i minst en
konferens/utbildning per år
En studieresa med cykling och cykelplaneringi fokus
genomförs vartannat år.
Lunds kommun är representerad i referensgrupp
kopplad till nationellt forskningscentrum för cykel.
En systematisk process för innovation
Vara testbed minst två gånger under perioden 2018-2021
Bildandet av en cykelplaneringsgrupp
Genomföra omvärldsbevakning och trendspaning varje år
Genomföra en utbildningsdag per år
Ett cykelforum / cykelpanel bildas
Två träffar med intresseorganisationer per år

Foto: Colourbox

Ett allmänt möte per år

3.
Förtätning av
Lunds stad och
kommunens
tätorter

En översyn över cykelvägnätets uppbyggnad i kommunens
tätorter
Nya och uppdaterade riktlinjer för utformning av
cykelvägnätet
25 cykelöverfarter per år

4.
Cykelparkering

Uppdaterad parkeringsnorm

Utformningsprinciper för cykelfartsgator
Cykelparkeringsplan för stadskärnan
Cykelparkeringarna vid Stångby och Gunnesbo
tågstationer utvecklas
Nya cykelparkeringar utvecklas vid två regionala hållplatser
och två stadsbusshållplatser per år
Handbok

18 19

20 21

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-04-18

§ 102

Cykelstrategi 2018-2021

Dnr TN 2018/0253

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har tagit fram en remissversion av Cykelstrategi
för perioden 2018-2021. Strategin syftar till att öka cyklandet och
utveckla planering, byggande samt drift och underhåll av cykelsystemet,
som en del i det hållbara transportsystemet. Den utgår ifrån de
utmaningar som kommunen står inför; i och med sin offensiva planering
för ökad tillväxt, påverkan från trender som vi ser i omvärlden, ny
lagstiftning som ger möjligheter, och en hög ambition att öka det hållbara
resandet. Tekniska förvaltningen föreslår att cykelstrategin sänds ut på
remiss.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 1 april 2018.
Cykelstrategi 2018-2021 - remissversion daterad 5 april 2018.

Ajournering 20.08 - 20:35

Yrkanden
Emma Berginger (MP) och Lena Fällström (S) yrkar med instämmande
av Anne Dederichs (V) och Cecilia Barnes (L) att ärendet återremitteras
för att höja ambitionsnivån i dokumentet så att det motsvarar
förväntningarna på Sveriges bästa cykelkommun, med tilläggen;
att tydliggöra att ökad cykeltrafik, i syfte att minska biltrafiken, är ett
viktigt instrument för att nå målen i LundaEko och LundaMats,
att tydligare gå in på hur man får olika målgrupper att cykla mer,
att tydliggöra ytterligare åtgärder för att nå målen,
att ett jämställdhetsperspektiv inarbetas,
att strategin ska kompletteras med tydligare uppföljning, samt
att istället för begreppet succéindikator använda begreppen strategi
respektive åtgärd.
Anne Dederichs (V) yrkar därutöver att det ska upprättas flera
cykelparkeringar samt att det maximala avståndet till relevanta
byggnader ska vara maximalt tre meter från dörren till handel med mera.
Lars-Göran Hansson (C) yrkar med instämmande av Mats Helmfrid (M)
bifall förvaltningens förslag till beslut och avslag på Emma Berginger

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-04-18

(MP) och Lena Fällström (S) med fleras yrkande om återremiss.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget och
Lena Fällström (S) med fleras återremissyrkande mot Lars-Göran
Hansson (C) med fleras yrkande och finner återremissyrkandet vara
bifallet.
Votering begärs och genomförs:
7 röster (Emma Berginger (MP), Jens Gynnerstedt (MP), Lena Fällström
(S), Mikael Thunberg (S), Margareta Kristensson (S), Anne Dederichs
(V) och Cecilia Barnes (L)) för bifall till Emma Berginger (MP) och
Lena Fällström (S) yrkande om återremiss.
4 som avstår från att rösta (Mats Helmfrid (M), Felix Solberg
(M), Aleksander Mlynarczyk (KD) och Lars-Göran Hansson (C).
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Anne Dederichs
(V) tilläggsyrkande och finner det vara avslaget.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att återremittera förslaget till cykelstrategi för att höja ambitionsnivån i
dokumentet så att det motsvarar förväntningarna på Sveriges bästa
cykelkommun med uppdrag:
att tydliggöra att ökad cykeltrafik, i syfte att minska biltrafiken, är ett
viktigt instrument för att nå målen i LundaEko och LundaMats
att tydligare gå in på hur man får olika målgrupper att cykla mer
att tydliggöra ytterligare åtgärder för att nå målen
att ett jämställdhetsperspektiv inarbetas
att strategin ska kompletteras med tydligare uppföljning, samt
att istället för begreppet succéindikator använda begreppen strategi
respektive åtgärd

Protokollsanteckningar
Anne Dederichs (V) inkommer med följande protokollsanteckning:
Vänsterpartiet anser att ett jämställdhetsperspektiv bör inarbetas.
Kommunen bör undersöka etablering av underjordisk cykelgarage.
Vänsterpartiet anser att cykeltrafiken inte har planerats konsekvent i

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-04-18

Lunds kommun. Vänsterpartiet menar att Kommunen framöver ska vara
konsekventa med cykelbanorna, så att all trafik separeras: de må aldrig
avbrytas av parkeringar. De ska vara konsekventa.
Marit Stigson (FI) instämmer i Vänsterpartiets protokollsanteckning.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-04-18

TN 2018/0262

Tekniska nämnden
Plats och tid

Meteoriten plan 7, Brotorget 1, Lund, 2018-04-18 klockan 17.30–21.53

Ledamöter

Emma Berginger (MP), ordförande
Lena Fällström (S), vice ordf
Mats Helmfrid (M), 2:e v ordf
Mikael Thunberg (S)
Margareta Kristensson (S), närvarande från och med § 84 kl 17.30 till och
med § 103 kl 21.06
Felix Solberg (M)
Jens Gynnerstedt (MP)
Cecilia Barnes (L)
Anne Dederichs (V)
Lars-Göran Hansson (C)
Aleksander Mlynarczyk (KD)

Tjänstgörande ersättare

Teresa Hankala-Janiec (S), tjänstgörande ersättare från och med §
104 kl 21.07 till och med § 114 kl 21.53

Ersättare

Ronny Hansson (S)
Per Jakobsson (M)
Clas Fleming (V)
Hanna Örnskär (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Christian Resebo (L), närvarande från och med § 90 kl 18.22 till och
med § 114 kl 21.53
Camilla Neptune (L)
Istvan Ulvros (FNL)
Johan Nilsson (C)
Marit Stigson (FI)

Övriga

Anita Wallin, exploateringschef
Heléne Öhrström, administrativ chef
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Tekniska nämnden

Anna Karlsson

Cykelstrategi 2018-2021
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har tagit fram en remissversion av Cykelstrategi
för perioden 2018-2021. Strategin syftar till att öka cyklandet och
utveckla planering, byggande och drift och underhåll av cykelsystemet,
som en del i det hållbara transportsystemet. Den utgår ifrån de
utmaningar som kommunen står inför, i och med sin offensiva planering
för ökad tillväxt, påverkan från trender som vi ser i omvärlden, ny
lagstiftning som ger möjligheter, och en hög ambition att öka det hållbara
resandet. Tekniska förvaltningen föreslår att cykelstrategin sänds ut på
remiss.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 1 april 2018
Cykelstrategi 2018-2021 - remissversion daterad 5 april 2018

Barnets bästa
Förslaget till beslut innebär att Cykelstrategin 2018-2021 sänds ut på
remiss och en dialog med medborgarna och andra intresserade
genomförs.
Cykelstrategin syftar till att öka cyklandet och utveckla planering,
byggande och drift och underhåll av cykelsystemet, som en del i det
hållbara transportsystemet. Det är viktigt för barn och ungdomars
utveckling och självförtroende att de kan röra sig fritt i samhället.
Transportsystemet är en väsentlig del i denna utveckling. Ett
transportsystem som gynnar bland annat cykel tillvaratar barn och ungas
intressen, och lägger grunden till en bättre hälsa genom vardaglig fysisk
aktivitet och underlättar barn och ungas möjligheter att kan ta sig till sina
verksamheter.
Vid framtagandet av cykelstrategin har barn och ungdomars intressen
bevakats av tjänstemän från kommunen utifrån sina olika kompetenser. I
den planerade dialogen finns det möjlighet för barn och unga att framföra
sina åsikter.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41, 221 00 Lund

Brotorget 1

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

tekniska.forvaltningen@lund.se
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Ärendet
Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag på en Cykelstrategi för
perioden 2018-2021. Strategin utgår ifrån de utmaningar som
kommunen står inför, i och med sin offensiva planering för ökad tillväxt,
påverkan från trender som vi ser i omvärlden, ny lagstiftning som ger
möjligheter, och en hög ambition att öka det hållbara resandet.

Cykelstrategins uppbyggnad
I arbetet med framtagandet av cykelstrategin har fyra utmaningar
utkristalliserats och de är:
• Lunds kommun i framkant!
• Fler människor behöver cykla mer
• Förtätning av staden och tätorterna
• Cykelparkering
Grunden i cykelstrategin är en basverksamhet som under lång tid
har utvecklats genom ett systematiskt arbetssätt med fokus på
ständiga förbättringar. Basverksamheten bedrivs i ordinarie
linjeverksamhet på tekniska förvaltningen i samarbete med
stadsbyggnadskontoret, med årligen återkommande aktiviteter.
Utmaningarna har åtgärder/aktiviteter kopplade till sig, med syftet
att ta cykeltrafiken och planeringen för cykel till en ännu högre
nivå. För respektive aktivitet har de huvudsakliga målgrupperna
redovisats, samt vilka effekter aktiviteten har för målgrupperna och
för Lund som cykelkommun. Vad som behöver genomföras för att
det ska bli en succé redovisas som framgångsfaktorer.
Översiktsplanen, Lunds vision och LundaMaTs målbild speglar en
önskvärd framtid. Cykelstregin delar både vision och målbild, en
tydlig riktning är utpekad.
Ett antal stödjande dokument är kopplade till strategin för att säkra
kvaliteten på cykelplanering, och den verksamhet som bedrivs. Till
exempel gång- och cykelpolicyn - riktlinjer för utformning,
parkeringspolicy för gatumark, parkeringsnorm för detaljplanering
och bygglovsgivning.
Process för framtagande
Arbetet med Cykelstrategin för perioden 2018-2021 inleddes i
september 2017 med att tekniska nämnden cyklade en tur i Lund
och hade workshop om cykelstrategins övergripande målsättning,
vad strategin ska användas till samt vilka målgrupper den vänder
sig till.
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Under europeiska mobilitetsveckan, i september 2017,
genomfördes en dialog med allmänheten om saknade gång- och
cykellänkar, otrygga och osäkra platser, service till cyklister samt
vilka åtgärder som är viktiga för att fler människor ska välja cykeln
som sitt transportmedel.
En trendspaning och omvärldsanalys har genomförts med fokus på
cykel, cykling och planering.
Tre idéverkstäder har genomförts med tjänstemän från olika
förvaltningar i Lunds kommun. Där syfte, prioriteringar,
utmaningar och cykelstrategins form har bearbetats.
Vid ett diskussionsmöte med Lunds Naturskyddsförening och
Cykelfrämjandet stämdes strategins upplägg med bas och utmaningar av, och respektive utmaning diskuterades djuplodande.
Därefter har förslag på en remissversion arbetats fram. Avsikten är
att den remitteras till olika intressenter och att allmänheten bjuds in
till en dialog. Remisstiden föreslås vara mellan den 23 april till och
med 1 juni 2018.

Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att

sända ut Cykelstrategin 2018-2021 på remiss, mellan den 23 april
och 1 juni 2018.

Håkan Lockby
Teknisk direktör

Per Enetorh
Gatuchef

Beslut expedieras till:
Akten
Här skrivs till vem beslutet ska expedieras.

