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Svar på motion från Helena Falk (V) och Jesper
Sahlén (V) Med hänvisning till klimatnödläget ska vi
stoppa planerna på att bygga ut E22 genom Lund!
Sammanfattning
Helena Falk (V) och Jesper Sahlén (V) föreslår i en motion att
kommunfullmäktige ska besluta att med hänvisning till det nyligen
utlysta klimatnödläget skicka en skrivelse till Trafikverket om att
E22 genom Lund inte bör byggas ut samt at stryka Trafikplats Ideon
ur kommunens investeringsbudget.
Kommunkontoret föreslår att motionen ska avslås.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 februari 2020
Helena Falks (V) och Jesper Sahléns (V) motion Med hänvisning till
klimatnödläget ska vi stoppa planerna på att bygga ut E22 genom
Lund! inkommen den 11 december 2019

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet. Vid
utarbetande av detaljplan för Östra Torn 27:2 m.fl. (Trafikplats
Ideon) i Lund har hänsyn till barns intressen, behov och situation i
enlighet med barnkonventionen tagits.

Ärendet
Helena Falk (V) och Jesper Sahlén (V) föreslår i en motion att
kommunfullmäktige ska besluta att med hänvisning till det nyligen
utlysta klimatnödläget skicka en skrivelse till Trafikverket om att
E22 genom Lund inte bör byggas ut samt att stryka Trafikplats Ideon
ur kommunens investeringsbudget.
Den planerade utbyggnad av väg E22 genom Lund som åsyftas är
- en ny avfart för norrgående och påfart för södergående
fordon på väg E22 vid Ideon, samt
- kapacitetsförstärkning (ett extra körfält i varje riktning)
mellan trafikplatserna Gastelyckan och Lund Norra.
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Utbyggnaden regleras i detaljplan som kommunen ansvarar för och
vägplan som Trafikverket ansvarar för. Kommunfullmäktige antog
den 25 april 2019 detaljplan för Östra Torn 27:2 m.fl. (Trafikplats
Ideon) i Lund. Detaljplanen är överklagad. Vägplanen för ombyggnad
av väg E22 mellan trafikplats Gastelyckan och Lund Norra
fastställdes den 1 oktober 2019. Vägplanen är överklagad, vilket
innebär att den kommer att prövas av regeringen.
Lunds kommun har år 2017 tecknat medfinansieringsavtal med
Trafikverket – Projekt väg E22 Gastelyckan-Lund Norra (Ideon),
enligt vilket Trafikverket står för 80 procent av totalkostnaden och
kommunen står för 20 procent. I av kommunfullmäktige beslutad
ekonomi- och verksamhetsplan 2020-2022 finns i tekniska
nämndens investeringsram posten Trafikplats Ideon, 23 mkr.
Kommunstyrelsen beslutade den 18 november 2019 att erkänna att
det råder ett globalt klimatnödläge.

Kommunkontorets kommentar
Kommunen har tagit ställning för den aktuella utbyggnaden och har
antagit detaljplan för möjliggörande av denna.
Såväl i detaljplaneärendet som i vägplaneärendet har det upprättats
miljökonsekvensbeskrivning, vilka legat till grund för besluten.
Det förhållandet att kommunstyrelsen beslutat att erkänna att det
råder ett globalt klimatnödläge utgör enligt kommunkontorets
bedömning inte skäl att frångå tidigare ställningstagande.
Kommunkontoret föreslår således att motionens avslås.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till beslut får inte några ekonomiska konsekvenser.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionen.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Bitr. kommundirektör
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