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VAD ÄR EN DETALJPLAN?
En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom kommunen
exempelvis för bostäder, kontor, handel och industri. Detaljplanen får även
reglera placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en
plankarta som är juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver
plankartan. Planbeskrivningen, som inte är juridisk bindande, ska underlätta
förståelsen för plankartans innebörd.
Planprocessen
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva
om ett givet förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska
allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Planprocessen kan
hanteras antingen med standardförfarande, utökat förfarande eller samordnat
förfarande. Under samråd och granskning ges möjlighet för sakägare,
myndigheter och andra berörda att inkomma med synpunkter.
Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900. Samordnat
förfarande tillämpas då planförslaget enbart gäller en verksamhet som
tillståndsprövas enligt miljöbalken och prövas i vägplan E22 Ny trafikplats
Lund södra 148273 (5 kap. 7a § PBL). Under planprocessen har
Trafikverket och Lunds kommun en löpande samverkan.
Detta innebär att processen förenklas genom att likartade moment i
ärendena så som samråd och granskning samordnas mellan Trafikverket och
Lunds kommun.
Trafikverket inkom med planansökan om detaljplan för Lilla Råby 22:12
m.fl den 13 december 2016. I februari 2017 beslutade Byggnadsnämnden i
Lund att ge planuppdrag för ärendet. Förslaget till vägplan hölls tillgänglig
för samråd av Trafikverket under 2017-10-02 till 2017-10-16 samt för
samordnad granskning 13 augusti – 13 september 2018.
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INLEDNING
Sammanfattning
Trafikverket har 2016-12-13 ansökt om detaljplan för Lilla Råby 22:12 m.fl.
Syftet är att möjliggöra ombyggnation av Trafikplats Lund södra samt
breddning av väg E22 på sträckan Trafikplats Lund södra – Trafikplats
Råby. Syftet med ombyggnationen är att öka trafiksäkerheten och förbättra
framkomligheten. Trafikverket har även som målsättning att förbättra
förutsättningarna och framkomligheten för kollektivtrafik.
Detaljplanen följer vägplan för E22 Ny trafikplats Lund södra, 148273 och
omfattar den del av vägplanen som är inom Lunds kommun. Gällande
detaljplaner inom planområdet medger ej föreslagen ombyggnation enligt
upprättad vägplan, vilket medför ett behov av en ny detaljplan. Planförslaget
bedöms vara förenligt med Lunds översiktsplan då den anger ett
markreservat för utbyggnad av trafikplats Lund södra (ÖP 2010).
De miljöaspekter som bedömts kunna innebära en betydande påverkan
gällande naturmiljö, kulturmiljö, buller och naturresurser i form av
jordbruksmark samt vatten inom planområdet har särskilt belysts i en
Miljökonsekvensbeskrivning, vilken har godkänts av Länsstyrelsen.
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Illustration med numrering över innehåll.
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PLANDATA
Detaljplan area: 10 ha (Lunds kommun)
Vägplan area: 22 ha (Staffanstorp kommun och Lunds kommun)

Förslaget innehåller:
1. Ny bro med 3 körfält i var riktning då befintlig cirkulationsplats över
E22 rivs.
2. Rampanslutning med klöverbladslösning från E22
3. Avfartsramper med två-tre körfält samt fria högersvängar utanför
cirkulationsplatserna
4. Nya additionskörfält (3:e körfält) på väg E22 i vardera riktningen mellan
trafikplatserna Lund södra och Råby
5. Ny bro, direkt nordväst om befintliga broar då befintliga broar över Höje
å rivs.
6. Ny gång- och cykelbro vid Höjebromölla i Trelleborgbanans historiska
sträckning, då befintlig bro rivs till följd av breddning av väg E22
7. Ny gång- och cykelväg längs med E22 från Höjebromölla till Sydöstra
vägen vid trafikplats Råby
8. Öppning för passage längs Höje å under väg E22
9. Bullerdämpande åtgärder
10. Åtgärder för dagvattenhantering

Handlingar
Till detaljplanen finns följande handlingar:
 Plankarta med planbestämmelser
 Illustration
 Granskningsutlåtande
 Planbeskrivning (denna handling)
 Samrådsredogörelse (Trafikverket 2017-11-24)
 Tjänsteskrivelse
Övriga handlingar som ligger till grund för förslaget (tillgängliga på
Stadsbyggnadskontoret):
Trafikverkets handlingar för vägplanen
 Samrådsredogörelse
 Granskningsutlåtande
 Vägplan, E22 Ny trafikplats Lund södra, ärendenummer 148273
 Planbeskrivning, E22 Ny trafikplats Lund södra, ärendenummer
148273
 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), E22 Ny trafikplats Lund södra,
ärendenummer 148273 (2018-05-29)
Aktuella utredningar beställda av Trafikverket:
 Dagvattenutredning Magasin Höje å, Tyréns, 2020-03-04
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Naturvärdesinventering för väg E22 (Calluna, 2015)
Bullerutredning (Trafikverket, 2017)
Gestaltningsprogram för ny trafikplats Lund Södra, Tyréns AB
(2016)
Kulturhistoriskt värdefulla broar i Skåne. Regional bevarandeplan.
Trafikverket (2015)
Tekniskt PM avvattning E22 (Trafikverket, 2017)
PM Trafikprognos, Tyréns (2015)
Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Miljöteknik, Tyréns AB
(2017)
Rapport 2016:89. Arkeologisk utredning steg 2, 2016. Skåne, Lund
och Staffanstorp kommuner, Knästorp socken och Lunds
stad, Uppåkra 10:1 m. fl.
Åtgärdsvalsstudie ÅVS, Trafikverket (2017)

Tidigare utredningar:
 Förstudie - Ny trafikplats vid Råbyholm och ombyggnad av tpl Lund
Södra på E22 vid Lund (Vägverket, 2002)
 Idéstudie med alternativa lösningar och mikrosimuleringsmodell för
trafikplats Lund Södra (Staffanstorps kommun, Lunds kommun,
Trafikverket och Skånetrafiken, 2010)

Medverkande
Planarkitekt: Ulrika Thulin
Planarkitekt: Elinor Thornblad
Trafikingenjör: Maria Carping
Förvaltningssamordnare, miljö: Stefan Andersson
Landskapsarkitekt: Karin Sjölin
Miljöinspektör: Sandra Johanesson
Planchef: Ole Kasimir
Gatuchef: Per Eneroth
Enhetschef trafik: Christian Rydén
Enhetschef park: Clara Lundqvist
Administratör: Ann-Sofi Ahlgren
Landskapsarkitekt, plan: Maria Borisson- Lindvall
Projektutvecklare: Lena Bengtsson
Projektet samordnas med Trafikverket. Från Staffanstorps kommun har
Thomas Lexén, Stadsarkitekt och Pontus Bergstrand, Planchef deltagit i
dialogen. På Trafikverkets uppdrag har Tyréns tagit fram underlag.
Plansökande
Trafikverket
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
Planförslaget bedöms vara förenligt med Lunds översiktsplan då den anger ett
markreservat för utbyggnad av trafikplats Lund södra (ÖP 2010).

Utdrag ur Lunds kommuns Översiktsplan (ÖP 2010).

Detaljplaner
Planområdet omfattas till största del ej av detaljplan men tangerar fyra gällande
detaljplaner. Gällande detaljplaner inom planområdet medger ej ombyggnation av
trafikplats eller breddning av vägbanan. Berörda delar av detaljplanerna medger
markanvändning för skyddsområde eller parkmark.

Detaljplaner som berörs inom planrådet. Ej detaljplanelagt område markerat i rött.
Kommungränsen mot Staffanstorp i svart.

Detaljplaner som berörs inom planområdet är:
1. Detaljplan för Lilla Råby 20:1 m fl, 1281K-657-B1360 (grön)
2. Stadsplan för Höjebromölla 1:11 m fl, 1281K-427-B1176 (lila)
3. Stadsplan för Smedjebacken, 1281K-96-C872 (blå)
4. Detaljplan för Jöns Petter Borg 1-8 m fl, 1281K-836-A667 (orange)
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T.v, 1. Detaljplan för del av Lilla Råby 20:22 m fl. Berört område (ungefärlig utbredning i
rött) är idag planlagt som Parkmark, äng. Detaljplanen upprättades 1997.
Genomförandetiden har gått ut. T.h, 2. Stadsplan för Höjebromölla 1:11 m fl. Berört
område (ungefärlig utbredning i rött) är idag planlagt som park eller plantering.
Detaljplanen upprättades 1982. Genomförandetiden har gått ut.

T.v 3. Stadsplan för Smedjebacken. Berört område (ungefärlig utbredning i rött) är idag
planlagt som allmänplats park och järnvägsändamål. Detaljplanen upprättades 1952.
Genomförandetiden har gått ut. T.h 4. Detaljplan för Jöns Petter Borg 1-8 m fl. Berört
område (ungefärlig utbredning i rött) är idag planlagt som Park och skyddsområde.
Detaljplanen upprättades 2006. Genomförandetiden har gått ut.

Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet
I Grönstruktur och naturvårdsprogrammet ingår Höjeådalen, SV Lund (2-3)
vilket anges med mycket högt naturvärde. Området beskrivs som Å,
dammar, kulturbetesmarker, buskmarker, Parkmark. Värden som anges är
stor betydelse för det tätortsnära friluftslivet, stora landskapsestetiska
värden, kulturhistoriska, geologiska och biologiska värden. I
grönstrukturkartan anges området som skyddszon och gaturum.
Dagvattenstrategi
Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram en dagvattenstrategi för Lunds kommun daterad 2013-05-28. Godkänd av kommunstyrelsen 2013-09-04 samt godkänd av VA SYDs ägarnämnd 2013-10-09.
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Riksintresse för kommunikationer
Väg E 22 omfattas av Riksintresse vägar. Vägen ingår i det nationella
stamvägnätet och i den svenska delen av det transeuropeiska transportnätet. Läs
mer under Miljökonsekvenser, Påverkan på riksintresse.
Riksintresse för friluftsliv
Området berörs av riksintresseområdet för friluftsliv. FM 14 Höje å från
Genarp till Lomma enligt 3 kap 6§ miljöbalken. Område med särskilt goda
förutsättningar för berikande upplevelser i natur och kulturmiljöer. Område
för särskilt goda förutsättningar för vattenknutna friluftsaktiviteter och
därmed berikande upplevelser. Läs mer under Miljökonsekvenser, Påverkan
på riksintresse.
Strandskydd
Stråket utmed Höje å omfattas av strandskydd, bitvis utökat till 300 meter
på land. Skyddet syftar till att bevara allmänhetens tillgång för friluftsliv
samt för att skydda naturmiljön och den biologiska mångfalden. Läs mer
under Miljökonsekvenser, Strandskydd.
Farligt gods
Väg E22 är utpekad led för farligt gods. I Lunds kommuns strategi för
Bebyggelseplanering och farligt gods från 2015 framgår att normalkänslig
verksamhet bör ligga 50 meter från vägkanten om inte ytterligare
riskreducerande åtgärder görs. Läs mer under Hälsa och säkerhet, Farligt
gods.
Plandata och markägoförhållanden
Sammanlagt är området för vägplanen cirka 22 hektar varav cirka 10 hektar
inom Lunds kommun. Detaljplanen har avgränsats i enlighet med
Trafikverkets vägplan och omfattar endast aktuell del inom Lunds kommun.
Detaljplanen har avgränsats i enlighet med Trafikverkets vägplan.
Sammanlagt är området för vägplanen cirka 22 hektar stort varav 10 hektar
inom Lunds kommun. Planområdet omfattar endast aktuell del inom Lunds
kommun.
Planområdet berör följande fastigheter:
 Lilla Råby 22:12, vilken ägs av Trafikverket
 Lilla Råby 21:9, vilken ägs av Trafikverket
 Lilla Råby 18:38, vilken ägs av Lunds kommun
 Klostergården 2:14, vilken ägs av Hemsö Öresund

Kartbild med aktuellt detaljplaneområde i rött. Vägplanens totala område i blått.
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Karta över berörda fastigheter inom aktuellt planområde.

Planområdet berör följande fastigheter:
 Lilla Råby 22:12, ägs av Trafikverket
 Lilla Råby 21:9, ägs av Trafikverket
 Lilla Råby 18:38, ägs av Lunds kommun
 Klostergården 2:14, är i privat ägo
Planområdet belastas av 14 servitut för ledningar, gas, elektronisk
kommunikation, tele, vatten, avlopp, el, naturgas och fjärrvärme.
Befintlig landskapsbild och markanvändning

Befintlig Trafikplats i Södra Lund som planeras att byggas om. Foto: Trafikverket

Aktuellt vägavsnitt av E22an är ca 1,5 km långt och sträcker sig mellan
trafikplats Lund Södra och Trafikplats Råby. Området kring trafikplats
Lund Södra utgör gränsen mellan stadsbebyggelse och landskap, vilken
präglas av ett öppet odlingslandskap mellan Lund och Staffanstorp.
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Vägkanterna präglas till största del av bruksgräsmatta i gränszonen mellan
vägområde och bebyggelse, våtmark och på en del sträckor finns befintliga
bullervallar. Under E22an sträcker sig Höje å dalgång. I angränsning till
planområdet finns en drivmedelsstation med pendlarparkering.
Trafikplats Lund Södra längs väg E22 är en stor trafikplats som tar mycket
utrymme i anspråk och tydligt påverkar landskapsbilden. Den ligger öppet
och dess stora kvalitet är dess utblickar över åkerlandskapet. Vid
trafikplatsen anar man närheten till Lund bland annat genom bebyggelse på
västra sidan av väg E22. Trafikplatsen Lund Södra är placerat så att den
upplevs befinna sig i närheten av en större stad. Bebyggelsen anas och även
parkområdet Sankt Lars förstärker upplevelsen av att vara i ett förrum till
Lund. Samtidigt är trafikplats Lund Södra omgiven av högvärdigt
åkerlandskap varpå väg E22 och trafikplats Lund Södra får karaktären av ett
gränsland mellan stad och land.

Landskapsbildsanalys från aktuellt gestaltningsprogram (Tyrens, 2017).
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Upplevelsekopplingar från E22an till Lund
Platsen kan betecknas som en första entré till staden Lund, där det öppna
landskapet ligger mellan trafikplatsen och staden. Vid trafikplatsen finns
möjlighet till utblick åt flera håll. Vägbanan vid trafikplatsen ligger delvis
högt varpå den, sedan i riktning norr, går ned till Höje å och fortsätter upp
under de två äldre broarna.
Element som sticker ut och präglar upplevelsen av Lund längs E22an är
viktiga för stadens identitet. Dessa element avses förstärkas och framhävas
som upplevelsekopplingar genom en medveten gestaltning och bevarande
av utblickar. Till och från de närmast liggande bostäderna inom Lunds
kommun är den visuella kontakten med E22 begränsad längs den aktuella
sträckan.

4
3
2
1

Karta med numrerade upplevelsekopplingar till staden Lund längs E22.

Upplevelsekopplingar längs sträckan (Söder-Norr):
1. Öppet och storskaligt landskap med långa siktlinjer över åkermarken
mellan Lund och Staffanstorp
2. Siktlinje till Knästorps kulturhistoriska by med kyrktorn i siluetten till
höger och Sankt Lars parkområde till vänster.
3. Höjeå dalgång
4. Bro i den historiska sträckningen för Trelleborgsbanan.
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Historik
De första 11 kilometrarna motorväg i Sverige anlades i början av 1950-talet
mellan Malmö och Lund. Den gamla vägen mellan Malmö och Lund
slingrar sig genom Arlöv, Åkarp och Hjärup och kantas bitvis av alléer. År
1952 räknade man ut att mer än 6 000 bilar per dygn passerade Lundavägen,
vilket gjorde den till Sveriges mest trafikerade landsväg. Väg E22 har
genomgått kontinuerliga förbättringar för att klara den ständigt ökande
belastningen. Betongplattorna har övertäckts med asfalt för att få ett jämnare
underlag och den gräsbelagda mittremsan har ersatts av en betongbarriär.
Det är Skånes mest trafikerade väg och en viktig pulsåder för trafiken in till,
och från Lund.
Kulturmiljö
Regionalt kulturmiljöstråk
Trafikplatsen Lund södra ligger inom det regionala kulturmiljöstråket
”Landsvägen och första motorvägen Malmö-Lund”. Motiv för bevarande
enligt länsstyrelsens kulturmiljöprogram är att motorvägen, som Sveriges
första autostrada är ett viktigt dokument över den utbyggnad av
infrastrukturen som genomförts sedan 1950-talet.
Kulturhistoriskt värdefulla broar
Trafikverket har tagit fram en regional bevarandeplan för kulturhistoriskt
värdefulla broar i Skåne (Trafikverket 2015). På den aktuella delen av väg
E22 finns tre broar som är utpekade i denna bevarandeplan, dels är det
trafikplatsens båda broar och dels bron för biltrafik över väg E22 vid
Höjebromölla.
Arkeologi
Området berörs av Känd fornlämning - Alla markingrepp kräver tillstånd
från länsstyrelsen enligt 2 kap. Kulturminneslagen.
Arkeologiska utredningar (steg 1 och steg 2) har genomförts för det aktuella
området. Steg 2 utfördes med sökschaktning inom tidigare (i steg 1)
utpekade indikationsområden där tidigare ej kända och under mark dolda,
fornlämningar bedömts kunna finnas. Den arkeologiska utredningen steg 2
(Arkeologerna Statens historiska museer 2016) omfattade fältundersökning
med sökschaktning i kombination med metalldetektering. I utredningen
föreslogs fyra ytor med fornlämningar bli föremål för vidare
undersökningar, det vill säga en så kallad arkeologisk förundersökning (se
bild nedan). Denna arkeologiska förundersökning har härefter utförts och
visade att av de fyra ytorna går område 1, vidare till arkeologisk
undersökning (slutundersökning). Denna har genomförts under våren 2018.
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Föreslagna förundersökningsområden, där område 1 har slutundersökts.
Trafik
Avståndet mellan trafikplats Lund Södra och trafikplats Råby är 1,5 km.
Trafikplatsen är utformad med två tätt placerade cirkulationsplatser, en
överliggande cirkulationsplats med två broar och en cirkulationsplats där
Malmövägen och påfarten söderut och väg 108 ansluter. Den fria
vägbredden genom broarna har minskat när man utförde åtgärderna för att
uppnå fri höjd. Avfartsrampen söderifrån är utformade som parallellavfart
och den norrifrån som en kilavfart.

Trafikflöden och kopplingar i området.

Trafikflöden och prognoser
Under högtrafik på morgonen och eftermiddagen är trafikplatsen idag hårt
belastad framförallt på påfart- och avfartsramper. Stundtals växer köerna
från ramperna ner på väg E22 och begränsar framkomligheten samt orsakar
ökade risker för körelaterade olyckor. Med en årlig trafiktillväxt enligt
Trafikverkets prognoser spås dagens kapacitets- och trafiksäkerhetsproblem
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förvärras om inga åtgärder genomförs. Broarna i trafikplatsen har uppnått
sin teoretiska livslängd redan år 2013 och behöver bytas ut inom snar
framtid (Trafikverket, 2018).

Aktuella trafikflöden (Trafikverket, 2018)

Kollektivtrafik
Det sker en omfattande busstrafik i trafikplats Lund södra, både genomgående på väg E22 men också på anslutande vägar och i trafikplatsens
sekundärvägskorsningar. Ett flertal busslinjer korsar varandras körvägar.

Dagens busstrafik i trafikplats Lund södra.
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I trafikplats Lund Södra trafikerar regionbusslinjer i många olika relationer.
Totalt passerar knappt 900 bussar trafikplatsen per vardagsdygn, varav
ungefär hälften kör längs väg E22, dvs cirka 450 bussar per vardagsdygn
trafikerar sekundärvägskorsningarna i trafikplatsen. Under högtrafiktimmen
passerar 48 bussar dessa korsningar. På Malmövägen in mot Lund finns en
busshållplats vid infarten till bensinstation och pendlarparkering. Trafikoch kapacitetsutredning visar omfattande köbildning på Malmövägen i
tillfarten till cirkulationsplatsen i korsningen med väg 108 för prognosår
2043 (Trafikverket, 2018).
Gång- och cykeltrafik
Tillgängligheten är generellt begränsad i området, särskilt för oskyddade
trafikanter, då väg E22 utgör en stor barriär. Längs Malmövägen, framförallt
i anslutning till busshållplatsen, förekommer dock oskyddade trafikanter.
Passagen tvärs Malmövägen utgör en viktig koppling till och från
busshållplatser, pendlarparkering samt bensinstation.
Det finns separata cykelvägar med planskilda passager över väg E22 både vid
Höjebromölla, cirka 775 meter nordost om trafikplatsen Lund Södra, liksom
vid Uppåkra, cirka 1,3 km åt sydväst. Det finns också gång- och cykelväg
med planskild passage under väg 108 vid Sankt Lars väg. Längs Malmövägen
finns en gång- och cykelväg på nordvästra sidan av vägen från infarten till
bensinstationen och vidare in mot Lund. Vid infarten finns en passage över
Malmövägen med en refug i mitten (Trafikverket, 2018).
Buller
Väg E22 vid trafikplats Lund södra utgör den dominerande bullerkällan i
området. Vid trafikplatsen och utmed vägen finns ett relativt stort antal
bostadshus i närområdet som räknas som berörda. Utförda bullerberäkningar
(Tyrens, 2018) visar att det i nuläget är (med befintliga bullerskyddsvallar
och skärmar) 22 av de berörda bostadsfastigheterna som har
trafikbullernivåer över ekvivalentnivå 55 dBA vid såväl bottenvåningens
som ovanvåningens fasad. Dessutom tillkommer 28 berörda
bostadsfastigheter som har trafikbullernivåer över ekvivalentnivå 55 dBA
vid ovanvåningens fasad (för dessa fastigheter innehålls 55 dBA vid
bottenvåning). Dessutom är det 5 skolor/förskolor som har trafikbullernivåer
över 55 dBA utomhus. Observera att här jämförs med riktvärdet 55 dBA
som gäller vid väsentlig ombyggnad. För befintlig miljö gäller andra
riktvärden. Nivån 70 dBA för maximalnivå vid uteplats uppfylls vid
samtliga berörda fastigheter förutom vid Höjebromölla, Stora Uppåkra 2:22
och 2:17 (Trafikverket, 2018). Läs mer om bulleråtgärder under Utformning
och gestaltning, Bullerskydd samt Hälsa och säkerhet, Buller.
Markförhållanden
Topografi
Söder om Lund är landskapet relativt flackt, men blir mer kuperat närmare
Lund. Aktuellt område vid trafikplatsen lutar svagt mot Höje å som
tillsammans med befintlig väg E22 utgör två avskärande längsgående
lågpunkter i landskapet.
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Höjdförhållanden vid trafikplatsen visar tydliga höjdpunkter norr och söder om
Höje å. Den detaljerade höjdanalysen visar att befintlig väg ligger som lägst
kring +11,5.
Geotekniska förhållanden
Rådande geotekniska förhållanden indikerar goda förutsättningar för
breddning av väg E22 och uppförande av byggnadsverk, med undantag för
området i direkt anslutning till Höje å där jord med låg bärförmåga och
högkompressibla jordskikt förekommer. Inom detta område underlagrar
lermorän lösare skikt av svämsediment ca 3-4 m under befintlig marknivå,
motsvarande nivån ca +6. Breddning av befintligt vägnät och
ombyggnation av Trafikplats Lund Södra kan utföras på naturligt avsatt
lermorän och grovkornig mineraljord fri från organiskt innehåll
(Trafikverket, 2018). Läs om anvisning för grundläggning under
Konsekvenser, Mark och grundläggning.
Markföroreningar
Provtagning av potentiellt förorenat material har utförts i vägdiken och i
vägbanan (Tyrens, 2017). I den undersökta jorden är nivåerna av metaller,
alifater, aromater och PAH generellt under jämfört riktvärde, MKM.
Jordmassorna lämpar sig ur miljöteknisk synpunkt väl för återanvändning
inom projektet, med en användning motsvarande MKM. I en provpunkt har
dock förhöjda halter av PAH påvisats, och dessa massor är inte lämpade för
återanvändning utan bör omhändertas som icke-farligt avfall (IFA).
Vid provtagning i beläggningen är uppmätta nivåer av PAH-16 i analyserade
prover låg och medger att asfalten återanvänds i ny asfaltsbeläggning utan
särskilda restriktioner. Vaksamhet för asfalt med förhöjda nivåer av PAH ska
iakttas vid entreprenader, då det kan förekomma områden med asfalt som har
andra, högre nivåer av PAH och därmed kräver annan hantering och kan
eventuellt inte återanvändas (Trafikverket, 2018. Läs mer under Konsekvenser.
Markföroreningar.
Markradon
Baserat på översiktlig radonkartläggning klassificeras planområdet som
normalriskområde.
Natur, park och vegetation
Naturvärden
För att säkerställa att inga naturvärden, biotopskydd eller skyddade arter
förbises har det genomförts en naturvärdesinventering (Calluna 2015).
Naturvärdesinventeringen visar att det finns ett antal naturvärdesobjekt i
anslutning till de aktuella vägarna i området. De aktuella naturvärdesobjekten, som kan komma att beröras beskrivs kortfattat enligt följande i
naturvärdesinventeringen:
 Höje å (nr 4 i kartan), högt naturvärde, naturvärdesklass 2
 Ohävdad betesmark mellan E22 och Malmövägen (nr 27 i kartan),
påtagligt naturvärde,naturvärdesklass 3.
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Sydostvänd vägkant vid E22 (nr 33 i kartan), påtagligt naturvärde,
naturvärdesklass 3.
Ung lindallé längs Malmövägen (nr 51 i kartan), lågt naturvärde
Landskapsplantering med buskage. Lågt naturvärde
Läplantering planterad efter 1980, syfte okänt.
Ingår i ett system av planteringar.

Naturvärdesobjekt enligt inventering (Calluna 2015).

Biotopskydd
Flera biotopsskyddade objekt finns inom planområdet. Det handlar främst
om alléer och pilevallar. De aktuella biotopskyddade objekten beskrivs i
utförd naturvärdesinventering (Calluna, 2015) som:





Pilevall norr om Höje å (h i kartan), högt naturvärde,
naturvärdesklass 2.
Trädrad av popplar (n och k i kartan), lågt naturvärde.
Ung lindallé längs Malmövägen (nr 51 i kartan), lågt naturvärde

Biotopskyddade objekt enligt naturvärdesinventering (Calluna 2015).
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Skyddade arter
Enligt Artskyddsförordningen kan följande arter komma att påverkas av
projektet inom området: Utter, som även är fridlyst och rödlistad.
Kungsfiskare (fågel), som är rödlistad samt Spjutsporre (blomma) som
fridlyst och rödlistad.
Läs mer om påverkan på naturvärden, biotoper och skyddade arter under
Konsekvenser.
Vatten
Vägkorridoren domineras främst av ytliga jordarter av morängrovlera.
Morängrovleran är präglad av en tämligen låg genomsläpplighet, vilket ger
ogynnsamma förhållanden för dränerande åtgärder för vägavvattning.
Inga vattentäkter finns inom trafikplatsen, men nedströms väg E22 finns en
nerlagd vattentäkt vars skyddsområde fortfarande ligger kvar. Ett fåtal
brunnar finns i närhet till området för trafikplatsen, vilka kan komma att bli
påverkade vid eventuell grundvattensänkning. Grundvattennivåerna varierar
generellt mellan 1 och 3 m under befintlig markyta. Lokalt påträffas djupare
grundvattennivåer. I anslutning till Höje å bedöms grundvattnet följa
vattendragets naturliga vattenstånd med en viss fördröjning
Det ytvatten som berörs på sträckan är Höje å, som är ett relativt stort
vattendrag med ett beräknat medelflöde på ca 2 m3/s. Ån utgör recipient för
dagvatten från de aktuella vägområdena som avvattnas via diken och
ledningar. Delavrinningsområdet domineras av urban miljö och
jordbruksmark och därmed finns det en hög näringsbelastning på
Höje å. Vattendraget är också hårt belastat av höga toppflöden till följd av
dagvattenutsläppen från stora områden både uppströms och nedströms
passagen med väg E22. Med vägdagvatten sprids föroreningar till
omgivningen och kan även nå yt- och grundvatten. Föroreningarna, som
främst består av tungmetaller, kolväten och näringsämnen, har sitt ursprung
i trafiken, i vägmaterialet samt i vägens drift och underhåll. Föroreningar
kan även spridas i större omfattning vid olyckor, med eller utan farligt gods
(Trafikverket, 2018).
Ytvatten
Vid de aktuella vägområdena berörs ytvattenförekomsten Höje å, benämnd
”Önnerupsbäcken-källa” (SE616862-134337). Enligt VISS bedöms
vattenförekomsten ha ”dålig ekologisk status” 2009. Nuvarande
arbetsmaterial och kartunderlag i VISS visar på den något bättre
statusklassningen ”otillfredsställande ekologisk status”.
Miljökvalitetsnormen har fastställts av vattendelegationen till god ekologisk
status 2027, då den också tidigast förväntas uppnås.
Övergödning är den största bidragande orsaken till varför Höje å inte uppnår
god ekologisk status och beror till största del på jordbruk,
avloppsreningsverk och dagvatten. Dagvattenpåverkan av recipienten sker
framförallt i samband med flödestoppar vid längre torrperioder som
efterföljs av kraftiga regn (Höje å vattenråd). Vattenförekomster visar enligt
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VISS på ”god kemisk status” om inte hänsyn tas till kvicksilver och
polybromerade difenyletrar (PBDE) (Trafikverket, 2018).
Grundvatten
De aktuella vägområdena ligger inom grundvattenförekomsten för
Sydvästra Skånes kalkstenar, SE615989-133409. Akvifären Sydvästra
Skånes kalkstenar sträcker sig i en NV-SO linje mellan Barsebäck i nordväst
och Skivarp i sydost. På grund av sin utbredning varierar egenskaperna
inom akvifären och enligt VISS kan det finnas lokala kvantitetsproblem
medan andra områden har gott om vatten. Totalt sett bedöms
vattenförekomsten ha god status både avseende kvantitet och kvalitet, även
om Länsstyrelsens arbetsmaterial pekar på risk för påverkan av diffusa
föroreningskällor (Trafikverket, 2018).
Dagvatten
I samband med en planerad breddning av väg E22 har en befintlig
dagvattenledning tillhörande VA SYD lokaliserats under den tilltänkta
vägsträckningen. Dagvattenledningen avvattnar ett större område i centrala
Lund och har sitt utlopp i Höje å. Eftersom ingen rening eller fördröjning
sker vid utloppet till ån i dagsläget finns ett behov att i samband med
omlokaliseringen av ledningen utreda möjligheten för detta, vilket utreds
inom detaljplan för den närliggande fastigheten Loke 4.

Skyfall
Beräkning av karakteristiska högvattennivåer för Höje å ger en marginal till
befintlig vägbana på ca 1 meter och omkringliggande landskap flackar ut
från den begränsande tvärsektionen tidigare än så. Slutsatsen är att risken för
översvämning av väg E22 är låg för de framräknade högvattenflödena.
Karteringen över översvämningsområden, som Myndigheten för
Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har gjort, stärker slutsatsen att risken
för översvämning av vägbana är liten (Trafikverket, 2018).
Dikningsföretag
Utbyggnadsalternativet vid Trafikplats Lund södra påverkar de längs
sträckan sammanfallande dikningsföretagen ”Lunds stad avvattning, område
2” och ”Höjeå från S:t Lars i Lund till Bjällerup”. Dikningsföretaget för
”Lunds stad avvattning, område 2” har det dimensionerande flödet 1,0 m3/s.
I samråd med vattenrådet för Höje å sätts det dimensionerande flödet istället
till 1,5 l/s, ha. Till de båda dikningsföretagen finns två båtnadsområden
”Lunds stad avvattning, område 2” och ”Höjeå från S:t Lars i Lund till
Bjällerup” (se akt 12-LN-2245 LST och 12-BRÅ-24 LM).
Teknisk försörjning
Planområdet belastas av 14 servitut för ledningar. Inom planområdet finns
ett flertal ledningar och kablar av följande typer:
 El
 Tele
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 Opto
 VA
 Gas, Naturgas
 Fjärrvärme
I Trafikverkets handlingar framgår en mer detaljerad beskrivning av
ledningarnas läge och en beskrivning av vilka ledningar som påverkas.
PLANFÖRSLAG
Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ombyggnad av trafikplatsen
Lund södra enligt Trafikverkets vägplan för att öka trafiksäkerheten och
förbättra framkomligheten på väg E22. Detaljplanen följer vägplan för E22
Ny trafikplats Lund södra, 148273 och omfattar den del av vägplanen som
är inom Lunds kommun.
Projektmål
Trafikverkets projektmål är:
1. Förbättra framkomligheten på väg E22 och i trafikplats Lund Södra
2. Öka trafiksäkerheten genom minskad risk för körrelaterade olyckor
3. Förbättra förutsättningarna och framkomligheten för
kollektivtrafiken på väg E22, i trafikplats Lund Södra
Följande aspekter är Lunds kommuns tre huvudaspekter i planarbetet som
samordnas med Trafikverket och Staffanstorps kommun.
1. Ta så lite mark som möjligt i anspråk för effektiv markanvändning
genom en medveten utformning av bullerskydd, vallar,
dagvattenmagasin mm.
2. Fortsatt möjlighet för drivmedelsstation med eventuell förtätning
inom Höjebro.
3. Tillskapa en passage under Höjeå för att stärka natur- och
rekreationsvärden i enighet med Riksintresset för friluftsliv.
Möjlighet att förlänga befintligt Höjeåstråk längs ån.
Planens innehåll
Förslaget innehåller:
1. Ny bro med 3 körfält i var riktning då befintlig cirkulationsplats över
E22 rivs.
2. Rampanslutning med klöverbladslösning från E22
3. Avfartsramper med två-tre körfält samt fria högersvängar utanför
cirkulationsplatserna
4. Nya additionskörfält (3:e körfält) på väg E22 i vardera riktningen mellan
trafikplatserna Lund södra och Råby
5. Ny bro, direkt nordväst om befintliga broar då befintliga broar över Höje
å rivs.
6. Ny gång- och cykelbro vid Höjebromölla i Trelleborgbanans historiska
sträckning, då befintlig bro rivs till följd av breddning av väg E22
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7. Ny gång- och cykelväg längs med E22 från Höjebromölla till Sydöstra
vägen vid trafikplats Råby
8. Öppning för passage längs Höje å under väg E22
9. Bullerdämpande åtgärder
10. Åtgärder för dagvattenhantering

Illustration med numrering över innehåll.

Planbestämmelser
Detaljplanen reglerar markanvändningen för området som Allmän
platsmark.
Vägområde
Föreslaget vägområde anges i detaljplanen som VÄG1 (PBL 4 kap 5 § p. 2)
för genomfartstrafik, vilket innefattar trafik genom en tätort. Separata
cykelvägar i anslutning till vägen ingår i användningen liksom mindre
tunnel eller bro för gång- och cykeltrafik. Användningen inrymmer de
vanliga arrangemangen av trafikanordningar, planteringar, gräsytor,
hållplatsskydd, med mera. Anläggningar och byggnader som behövs för
vägens skötsel och bruk ingår också i användningen.
Egenskapsbestämmelsen ”tunnel” medger gångtunnel under väg E22 längs
Höjeå. Egenskapsbestämmelsen ”gc-bro” medger en gång- och cykelbro
över väg E22 i Trelleborgbanans historiska sträckning.
Egenskapsbestämmelsen ”dagvatten” medger dagvattendamm med
tillhörande pumpstation i klöverbladsavfarten.
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Skyddsområde
Föreslaget område som skyddar mot störning och översvämning anges i
detaljplanen som SKYDD (PBL 4 kap 5 § p. 2). Användningen innefattar
anordningar och åtgärder som ska skydda mot störning, markförorening,
olyckor och översvämning. Det kan till exempel vara vallar, täta
planteringar, dagvattenmagasin, diken och andra anordningar. Serviceväg,
anläggningar och byggnader som behövs för skyddets skötsel och bruk ingår
i användningen.
Övergripande karaktär och disposition
Utbyggnadsalternativet föreslår en ny cirkulationsplats på sydöstra sidan av
väg E22. Förslaget innebär en klöverbladslösning där rampanslutningarna
till väg 108 utformas som cirkulationsplatser. Den valda
klöverbladslösningen innebär att stora trafikströmmar som E22 S –
Malmövägen respektive E22 N - 108 S blir separerade utan att korsa
varandra, vilket ger ökade förutsättningar för god framkomlighet och mindre
köbildning.

Översikt utbyggnadsförslag för trafikplats Lund södra (Trafikverket)
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Fria högersvängar utanför cirkulationsplatserna föreslås i flera tillfarter för
att öka framkomligheten och minska köbildningar och fördröjningar. Detta
föreslås på Malmövägen samt på de båda avfartsramperna från väg E22.
Avfartsramperna utformas med två körfält på större delen av rampen för att
öka kömagasin för att därigenom minska risken för köbildning som växer ut
på motorvägen.
Utöver trafikplatsombyggnaden omfattar utbyggnadsalternativet en
breddning av väg E22 med ett nytt additionskörfält i vardera riktningen norr
om trafikplats Lund södra och upp till trafikplats Råby. Breddningen av väg
E22 innebär att bron för gång- och cykeltrafik vid Höjebromölla ersätts med
en ny, längre, bro för gång- och cykeltrafik i samma läge, medan vägbron
strax söder därom tas bort utan att ersättas. Detta innebär att vägtrafikens
koppling över väg E22 tas bort i denna punkt och ersätts med en ny
infartsväg mot norr fram till Sydöstra vägen uppe vid trafikplats Råby (se
vidare nedan under ”Sidovägar”).
Breddningen med nya additionskörfält innebär också att befintliga broar
över Höje å inte räcker till på bredden (motorvägsbron är byggd som två
broar, en för norrgående och en för södergående körfält). Det föreslås att
först en ny bro byggs (för de södergående körfälten) väster om de befintliga
broarna och att de både befintliga broarna därefter ersätts med en ny bro (för
de norrgående körfälten). Detta leder till att hela väg E22 förskjuts något
mot nordväst. Då vägen förskjuts och vägen blir bredare
innebär det även att Höje å, vars åfåra tidigare anpassats/grävts om när de
befintliga broarna byggdes, kommer att behöva en viss justering/
omgrävning vid broläget för att broarna ska få en rimlig konstruktion. För
att minimera påverkan på Höje å och dess naturvärden har ett alternativ med
relativt små justeringar av åfåran valts (Trafikverket, 2018). För mer
information om förslaget, se Vägplan för Trafikplats Lund S.
Väg E22
Väg E22 utgör motorväg med två genomgående körfält i vardera riktningen.
Mellan trafikplats Lund Södra och trafikplats Råby tillkommer
additionskörfält i båda riktningarna. Additionskörfälten innebär att körfälten
i på/avfartsramperna mellan de båda trafikplatserna knyts ihop. Väg E22 får
därmed 3+3 körfält på sträckan mellan trafikplatserna. I samband med
denna ombyggnad av väg E22 planeras hastigheten sänkas till 100 km/h på
den aktuella sträckan eftersom den är tänkt att klassas som en
”stadsmotorväg” (motorväg genom stadens bebyggda delar). Väg E22 har
ingen belysning idag på aktuell sträcka och föreslås inte heller få det efter
ombyggnad. Det har inte identifierats något behov av stängsel. Vägräcken
samt bullerskydd på flera sträckor bedöms innebära tillräckligt med
försvårande omständigheter att stängsel inte behövs.
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Väg E22 föreslås få följande typsektion:

Principsektion väg E22 med additionskörfält (mått i meter).

För mer information och sektioner för avfartspamp, påfartsramp och
sidoområde se aktuell vägplan.
Sidovägar inom Lunds kommun
Till de planerade dagvattenmagasinen på västra sidan av väg E22, på ömse
sidor av Höje å, behövs servicevägar med vändplats. Dessa föreslås
anläggas med anslutning till Malmövägen (se blåmarkerade vägar). För att
upprätthålla gång- och cykelvägsförbindelsen mellan Staffanstorp och Lund
under tiden den befintliga bron för cykelvägen över väg E22 rivs, väg E22
breddas och den nya bron byggs, föreslås att en gång- och cykelväg anläggs
längs väg E22, från den gamla banvallen fram till befintlig gång- och
cykelväg vid Sydöstra vägen (se lilamarkerad väg). Denna gång- och
cykelväg kan sedan behållas permanent och ingår i aktuell detaljplan för
Hasslanda II, Stora Råby 32:13.

Översikt sidovägar samt gång- och cykelväg utmed väg E22. Servicevägar i blått och
tillfällig väg/ cg-väg i lila.
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Passage och förlängning av Höjeåstråket
För att stärka riksintressen för rekreation och friluftsliv planeras ett
rekreationsstråk anläggas längs Höje å. Broarnas längd har därför anpassats
så att en gångväg kan rymmas under broarna. Gångvägen kan anläggas
enligt gällande detaljplan för Lilla Råby 22:12 som anger Natur. Under de
båda broarna ska en passage (strandpassage) med en bredd på 2,5 m
anläggas på den norra sidan om Höjeån. Gångvägspassagen under broarna
kommer även fungera som en faunapassage för lite större däggdjur, som
exempelvis rådjur. På Höje ås södra sida planeras för en mindre
fauna/däggdjurspassage om 0,6 meter. Stråket som ej ingår i vägplanen
föreslås som en strövstig med en bredd på 2,5 meter. Höjden på passagen
bör avgöras av vilken vattennivå för Höje å som skall vara dimensionerande.
Placering av fördröjningsmagasin anpassas efter stråkets dragning. För att få
tillräcklig fri höjd under broarna och samtidigt få en gångväg som ligger i
nivå eller över årligt högsta högvatten i ån, så måste vägens profil höjas med
omkring 0,8 m vid ån.

Illustration över planerad förlängning av Höje å stråket (befintligt stråk i blått, förslag på
möjlig förlängning i orange)

Övrig trafik
Gång- och cykeltrafik
Befintlig gång- och cykelväg mellan Staffanstorp och Lund kommer vara
kvar i befintlig sträckning på gamla banvallen liksom förbi väg E22.
Befintlig bro över väg E22 måste rivas då vägen breddas. Bron ersätts med
en ny, längre bro för gång- och cykeltrafik i befintligt läge. På den
nordvästra sidan av väg E22 anläggs en anslutande gång- och cykelväg till
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Bragevägen. För att upprätthålla förbindelsen mellan Staffanstorp och Lund
under tiden den befintliga bron rivs, vägen breddas och den nya bron byggs,
föreslås att en gång- och cykelväg anläggs längs väg E22, från den gamla
banvallen fram till befintlig gång- och cykelväg vid Sydöstra vägen. Denna
gång- och cykelväg kan sedan behållas permanent.
Nya och ombyggda gång- och cykelvägar föreslås vara 3,0 m breda och ska
vara försedda med belysning. Tillgängligheten för gående och cyklister
bedöms inte påverkas nämnvärt av planerad ombyggnad, eftersom dessa
anses vara helt separerade i trafikplatsen och har alternativa vägar.
Kollektivtrafik
Längs väg E22 medför föreslagna additionskörfält att genomgående
busstrafik påverkas mindre av trafik som kör av och på i trafikplatserna än
idag, och även mindre än den skulle göra med sidoförlagda busskörfält. Med
additionskörfälten bedöms även trafiksäkerheten öka vilket leder till färre
olyckor och störningar, vilket medför bättre förutsättningar för busstrafikens
punktlighet.
För att öka framkomligheten i de tillfarter i trafikplatsens korsningar som
har högst belastning med störst risk för köbildning, och där också
omfattande busstrafik sker, har separata högersvängskörfält utanför
cirkulationsplatserna lagts till. Ytterligare prioritering för kollektivtrafiken
har inte föreslagits.
Utformning och gestaltning
Nedanstående beskrivningar och förslag till utformning ska ge vägledning
och ramar för fortsatt gestaltning av trafikplats Lund Södra, vid kommande
projekteringsskede och arbete med framtagandet av Förfrågningsunderlag
till entreprenad. I gestaltningsdialogen, vilken kommer fortlöpa genom hela
processen fram till färdigställande deltar Lunds kommun i samverkan med
Trafikverket som leder arbetet. För mer information om gestaltningsavsikter
se aktuellt Gestaltningsprogram för projektet.

27 (50)

ANTAGANDEHANDLING
PLANBESKRIVNING
2020-09-04

1281K-P233
PÄ 36/2016

Illustration som visar slänter, dagvattenmagasin, bullerskärmar samt förslag på placering
av pilevallar (Tyrens, 2017)

Utformningen av trafikplatsen vid Lund södra ger ett första intryck av
staden Lund och bidrar till stadens identitet. Genom att utforma en
trafikplats som är sammanhållen till sin yta minskas storleken på så kallade
restytor, där annars funktioner som industrier, lagerlokaler etc. vid en
omedveten utformning riskerar att placeras. Trafikplatsen ska utformas så
kompakt som möjligt även av anledningen att den ska ta så litet som möjligt
av den högklassiga åkermarken och den landskapsbildsskyddade marken i
anspråk. För att förstärka närheten till staden är materialvalen
platsanpassade och detaljeringen av utformningen är därmed av urban
karaktär vid trafikplatsen och med historisk anknytning längs med väg E22.
Vägen ska placeras i så nära anslutning till omgivande nivåer som möjligt
för att skapa kontakt med landskapet. Broars utformning vid trafikplatsen
ska ej anläggas för höga i förhållande till sin omgivning för att inte störa
möjligheten till utblickar. För att kompensera för eller förbättra biologisk
mångfald kan ytor inom vägområdet, såsom restytor vid trafikplats Lund
södra, användas för att genom medveten plantering och frösådd främja
biologisk mångfald (Trafikverket, 2017).
Nya broar
Längs sträckan vid E22 rivs de fyra befintliga broarna över vägen, samt de
två över Höje å, i och med ombyggnaden av vägen och trafikplatsen.
Breddningen av vägen gör det inte möjligt att behålla de befintliga och fyra
nya broar byggs, en vid Höjebromölla, en vid trafikplats Lund Södra och två
över Höje Å. De två broarna över Höje Å kommer vara plattbroar.
Brostöden går i en rak linje under både den västra och östra bron. En
faunapassage skapas på ena sidan av ån.
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Principsektion för plattbro över Höjeå med fri passage på norra sidan och
däggdjurspassage på södra sidan.

De två broarna vid trafikplatsen ersätts med en ny. Ovansidan av brons
utformning är stadsmässig för att påminna om närheten till Lund. Räcken
ska målas en färg som kan beskrivas som havregrön. Från sidan och
underifrån kan bron efterlikna de befintliga genom en öppen lösning med
rektangulära mittstöd. Bron ska vara i betong och ha rundade vingar i
betong vid ändstöden.

Principsektion för plattbro vid trafikplatsen med genomgående slänt respektive utan
genomgående slänt.

Vid Höjebromölla ersätts gång- och cykelbron med en ny fackverksbro i
stål. Avslutet på fackverket ska vara sluttande. Färgen på fackverket föreslås
till havregrön. För att knyta an till platsens kulturhistoria ska de stensatta
konerna som finns under broarna idag efterliknas. Räcken på bron ska
ansluta till bullerskydd. Bron belyses med integrerad belysning i
konstruktionen. Fackverksbron ska gestaltas i samverkan med
Hardebergabron, där de båda fackverksbroarna kan ses som syskon med
gemensamma utformningsdrag. För mer information om broarnas tilltänka
gestaltning se aktuellt Gestaltningsprogram för projektet.
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Förslag på utformning av fackverksbron med belysta koner och fackverk samt punktvis
belysning från räcke.

Befintliga stenkoner på brostödet vid Trelleborgsbanan som avses bevaras till
gestaltningen av den nya fackverksbron.

Bullerskydd
Längs med väg E22, främst på västra sidan, samt vid västra sidan av ny
trafikplats Lund södra kommer bullervall och bullerskydd att uppföras för
att minska bullernivåerna för de boende i närheten. Bullerskärmarna
kommer vara 2-4 meter över vägbanan längs väg E22. Bullerskärmarna
kommer att påverka utblickarna och dess utformning ska därmed anpassas
så att de inte drar till sig mer uppmärksamhet än nödvändigt. Genomskinliga
bullerskydd eller järnvitriolbehandlat trä föreslås och redovisas i de följande
fotomontagen. De täta planken föreslås få ett uttryck likt Noisstop wood
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madeira för att få ett enhetligt intryck gemensamt med bullerplank vid
Trafikplats Ideon. De genomsiktliga bullerskydded föreslås på sträckan
längs Höjebro och över Höje å för att bevara siktlinjerna i området. De
genomsiktliga skydden föreslås med inflygningsskydd för fåglar i form av
prickar.

Planerade bullerskydd, genomsiktliga bullerskydd (gult) och tätt plank/ vall (orange)

Förslag på bullerskydd för att få ett enhetligt uttryck längs E22an i samordning med
ombyggnaden av Trafikplats Ideon.
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Fotomontage med genomsiktliga bullerskärmar inom Höjebro och över Höjeå för att
bevara de viktiga siktlinjerna ut i det öppna landskapet mot Norra Knästorp samt över
Höjeå.

Utformning av fördröjningsmagasin och serviceväg
Där det finns möjlighet till att avvattna vägbanan mot de vegeterade ytorna
vid Trafikplats Lund Södra ska öppna dagvattenmagasin placeras. De
lokaliseras vid restytorna vid trafikplatsen och på båda sidorna av väg E22
vid Höje å. Magasinen kommer vara synliga för trafikanterna på trafikplats
Lund Södra, men de blir även synliga för de som rör sig på Malmövägen
samt över väg E22 på gång-och cykelbron som finns norr om vägområdet.
Dagvattenmagasinen kommer vara torrlagda under större delen av tiden och
enbart översvämmas vid riktigt kraftiga 10-årsregn 2-3 gånger vart tionde
år. Bottnen i magasinen kommer att ha en svag lutning som sprider ut
vattnet över anläggningen och leder det mot utloppen. Magasinen kommer
vara helt tätade med lera och substratet är därmed inte genomsläppligt utan
vattenhållande.
Dagvattenmagasinens slänter vid trafikplatsen beklädes med
ängsfröblandning anpassad till att klara både torra förhållanden och
översvämningar.

Platser för planerad placering av fördröjningsmagasin.
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Inom närliggande fastighet Loke 4 prövas lämpligheten för naturändamål.
Syftet med detaljplanen är att ta hand om och rena dagvatten innan utlopp i
Höje å, vilket inte sker i dagsläget. Planförslaget syftar även till att stärka
riksintressen för rekreation och friluftsliv genom att förbättra åtkomsten till
Höje å.

Illustration från detaljplan Loke 4.

Grönska och plantering
Vid trafikplats Lund Södra kommer ytorna som skapas mellan vägbanorna
vara vegeterade. En frösådd med ängsflora föreslås för att främja biologisk
mångfald. Även vägslänter och diken längs väg E22 besås med anpassad
gräsfröblandning som är speciellt framtagen för trafikmiljöer. Övrig
vegetation i området ska vara låg och berika vägrummet, samt gynna den
biologiska mångfalden, med blomning och/eller bärsättning och placeras i
mindre grupper så de inte skymmer utsikten över landskapet. Placeringen av
vegetationen beaktar en rationell skötsel, drift och underhåll.
Teknisk försörjning
Vatten-, avlopp- och dagvattenhantering
Området ligger inom verksamhetsområde för VA. VA SYD ansvarar för att
ta hand om dagvattnet. VA SYDs utlopp för dagvatten kommer att
omplaceras i samverkan med Trafikverket.
El, tele och bredband
Ombyggnaden av väg E22 innebär kollisioner med markförlagda, ledningar
som el, tele, och opto-ledningar. Flytt av ledningar kommer att hanteras
inom Trafikverkets projekt i samråd med respektive ledningsägare.
I Trafikverkets handlingar framgår en mer detaljerad beskrivning av
ledningarnas lägen.
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GENOMFÖRANDE
Ansvarsfördelning
Lunds kommun är fastighetsägare för Lilla Råby 18:38, Trafikverket är
fastighetsägare för Lilla Råby 21:9 och Lilla Råby 22:12. Hemsö Öresund är
fastighetsägare för Klostergården 2:14. Trafikverket ansvarar för att
genomföra och anlägga planerade åtgärder inom vägplanen.
Organisatoriska åtgärder
Genomförandetid
Planen har en genomförandetid på 5 år från det datum den vinner laga kraft.
Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares
bestridande detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt
på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses
vid planläggningen.
Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att
rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. (4 kap 40 § PBL).
Huvudmannaskap för allmänna platser
Trafikverket är väghållare för väg E22 och väg 108 samt avfarter. Lunds
kommun är väghållare för Malmövägen. Kommunen är huvudman för
allmän plats.
Avtal
Avtal ska tecknats mellan Trafikverket och Lunds kommun för
genomförande av detaljplanen.
Överenskommelse om fastighetsreglering ska tecknas mellan Lunds
kommun och ägarna till fastigheten Klostergården 2:14 inom Lunds
kommun, som delvis berörs av inlösen gällande området med vägrätt.
Tillståndsprövning och dispenser
Följande tillstånd i urval krävs för genomförande av planen. Trafikverket
ansvarar för samtliga tillstånds prövningar och dispenser.
 Tillstånd om anläggning inom Strandskyddat område
 Tillstånd till vattenverksamhet
 Anmälan om vattenverksamhet
 Skydd för fornlämningar - Tillstånd enligt kulturminneslagen
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Tekniska och ekonomiska åtgärder
Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av allmänna
anläggningar
Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar nyanläggs/byggs om:



ombyggnation av cirkulationsplats, motorvägsavfart, breddning av E22,
uppförande av nya broar, öppning längs Höjeå samt anpassning av
anslutning mot Malmövägen.
anläggande av gång- och cykelväg längs E22 inom Stora Råby 32:13

Trafikverket ansvarar och bekostar samtliga åtgärder inom projektet.
Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av
gemensamma tekniska anläggningar
Planförslaget innebär att följande gemensamma anläggningar nyanläggs/byggs
om:
 Ombyggnaden av motorvägen innebär kollisioner med befintliga utlopp
och markförlagda ledningar såsom VA, el, opto mm.
Flytt av ledningar samt nödvändiga åtgärder hanteras inom Trafikverkets
projekt i samråd med ledningsägarna. Åtgärder som krävs för att säkerställa
Skanovas kabelanläggningars funktion ska bekostas av exploatören/
fastighetsägaren.
Kostnad för framtagande av detaljplan
Lunds kommun ansvarar för kostnaden för framtagande av detaljplanen.
Inlösen, ersättning
Mark som enligt detaljplan ska utgöra GENOMFART och som i vägplan
fastställs som vägområde ska lösas in av Lunds kommun.
Avtal som reglerar inlösen och kostnaden ska tecknas mellan kommunen
och Trafikverket samt berörda fastighetsägare. Lantmäterimyndigheten har
dessutom möjlighet att, med stöd av laga kraftvunnen detaljplan, besluta om
att Lunds kommun får överta mark även om det inte finns någon
överenskommelse. Ersättning för mark som tas i anspråk för allmän plats
ska bestämmas enligt reglerna i 4 kap. ExL (5 kap 10 a § andra stycket
FBL). Lantmäterimyndighetens beslut kan överklagas till domstol.
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har
fastighetsägare rätt till ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte
utnyttjas.
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Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildningsåtgärder
Detaljplanen innebär att mark inom planområdet läggs in som vägområde.
När detaljplanen har vunnit laga kraft har kommunen rättighet att lösa in
denna mark och skyldighet att iordningsställa den enligt vad som sägs i
detaljplanen. Mark som löses in av denna anledning fastighetsregleras till en
kommunal fastighet, förslagsvis Stora Råby 18:38.
Ansökan om fastighetsbildning m m
Det ankommer på Lunds kommun och berörda fastighetsägare att hos
Lantmäterimyndigheten i Lund ansöka om erforderlig fastighetsbildning.
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KONSEKVENSER
Miljökonsekvenser
Miljöbedömning enligt miljöbalken
Länsstyrelsen fattade beslut (2002-06-20) att projektet kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan. Inom ramen för det samordnade förfarandet för
vägplanen och detaljplanen har Trafikverket upprättat en
miljökonsekvensbeskrivning för projektet. I den samlade bedömningen i
denna framgår att ombyggnaden av väg E22 inte bedöms medföra negativa
miljökonsekvenser. Miljökonsekvensbeskrivningen godkändes av
Länsstyrelsen 2018.
AVVÄGNING INTRESSEN
Samlad bedömning
Den föreslagna utbyggnaden kommer att innebära både positiva och
negativa effekter och konsekvenser jämfört med nollalternativet (en
framtida situation där utbyggnadsprojektet inte genomförts). Exempelvis
bedöms utbyggnaden innebära intrång i natur- och kulturmiljövärden som
innebär negativa konsekvenser, medan bullerskyddsåtgärder planeras som
beräknas innebära positiva effekter i form av lägre bullernivåer (jämfört
med nollalternativet) för boende i närheten av vägombyggnaden.
Ur naturresurssynpunkt innebär utbyggnaden att värdefull jordbruksmark tas
i anspråk, vilket bedöms som negativt, medan de åtgärder som planeras för
omhändertagande av vägdagvatten bedöms ha en positiv inverkan och
kunna medverka till en bättre vattenkvalitet i Höje å. De negativa
konsekvenserna som uppkommer ska också ställas i relation till den
betydande förbättringen beträffande framkomlighet för alla trafikslag,
även kollektivtrafiken, samt den ökade trafiksäkerhet som utbyggnaden
medför.
Konsekvenser för övriga omkringliggande fastigheter
Förtätningen innebär en förändrad närmiljö och utsikter för intilliggande
fastigheter. Bullersituationen kommer att förbättras för omkringliggande
bostäder. Kommunens bedömning är att åtgärderna inte innebär någon
betydande olägenhet enligt den mening som avses i 2 kap. 9 § PBL.
Påverkan på riksintressen
Sammantaget bedöms inte planförslagets genomförande medföra någon
betydande påverkan på riksintressena.
De planerade nya broarna för väg E22 över Höje å utformas med en passage
som också kan nyttjas för rekreation och friluftsliv utmed åns norra sida (det
planeras för övrigt även en strandpassage under de nya broarna för mindre
däggdjur på den södra sidan av ån). Även de planerade servicevägarna till
dagvattenmagasinen vid Höje å, på ömse sidor om väg E22, bedöms öka
tillgängligheten till riksintresset för rekreation och friluftsliv (stråket utmed
Höje å). Tillgängligheten för rekreation och friluftslivet bedöms därmed
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påverkas positivt till följd av utbyggnadsalternativet. Utbyggnadsalternativet
omfattar även bullerskydd på de nya broarna (både östra och västra sidan)
samt både norr och söder om bron på den västra sidan om väg E22.
Bullerskydden innebär att bullernivåerna inom riksintresseområdet för
friluftsliv blir betydligt lägre i utbyggnadsalternativet än i nollalternativet
(MKB, 2018).
Gällande riksintresset för kommunikationer och beträffande förbättrad
framkomlighet bedöms utbyggnadsalternativet innebära en generellt ökad
framkomlighet i trafikplats Lund Södra. Risken minskar avsevärt för
omfattande köbildning på avfartsramperna som fortsätter ner på väg E22.
Genom att risken för körelaterade olyckor minskar bedöms trafiksäkerheten
öka. Vad gäller framkomligheten för busstrafiken så ökar den.
Sammantaget bedöms utbyggnadsalternativet medföra måttligt positiva
konsekvenser ur rekreations- och friluftslivssynpunkt.
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för
svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10). Enligt
miljöförvaltningens uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna inom
Lunds kommun. Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom
planområdet. Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär
bedöms inte förändra nivåerna för befintlig bebyggelse. Läs mer under Luft.
I stort sett allt dagvatten i Lunds kommun rinner till Höje å och Kävlingeån
via dagvattenledningar, diken och små vattendrag. Enligt Vattenmyndighetens beslut om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för ytvatten
har Höje å dålig ekologisk status med kravet att uppnå god ekologisk status
2027, Kävlingeån har otillfredsställande ekologisk status med kravet att
uppnå god ekologisk status 2027. De olika vattendragen i Lunds kommun
som fungerar som dagvattenrecipienter har klassificerats efter hur stort flöde
och vilka mängder av närsalter och föroreningar recipienterna kan tåla/ta
emot beroende på deras speciella förutsättningar. I dagvattenstrategin
redovisas klassificering av de olika recipienternas känslighet. Planområdet
ingår i avrinningsområdet Höje å.
Naturvärden
Breddningen och förskjutningen mot väster, profiljusteringen av väg E22
samt anläggande av dagvattenmagasin för vägdagvattnet innebär (utöver
intrång i biotopskyddade objekt, se nedan) intrång i naturvärdesobjekt nr 4
(Höje å), objekt nr 26 (Strandskog), nr 27 (Ohävdad betesmark mellan väg
E22 och Malmövägen) och nr 33 (Sydostvänd vägkant vid E22). Utifrån
värdet på objekten som berörs samt att arealen är relativt begränsad bedöms
effekten för naturmiljön och den biologiska mångfalden totalt sett bli liten
och konsekvenserna bedöms som små. Nybyggnad av broar över Höje å
innebär (utöver intrång i biotopskyddade objekt, se nedan) intrång i
naturvärdesobjektet nr 4 (Höje å), objekt nr 26 (Strandskog) och nr 27
38 (50)

ANTAGANDEHANDLING
PLANBESKRIVNING
2020-09-04

1281K-P233
PÄ 36/2016

(Ohävdad betesmark mellan väg E22 och Malmövägen). Detta intrång
bedöms innebära små negativa effekter på den biologiska mångfalden
genom arealförluster där vägen tar mark i anspråk samt till följd av
schaktning för brostöd och smärre omgrävningsarbeten i ån. De nya broarna
kommer att förses med faunapassager för småmedelstora däggdjur
(exempelvis utter) utmed vattendraget under vägen. Det planeras också för
en gångväg under broarna (på den norra sidan av Höje å), som även bedöms
kunna fungera som en faunapassage för lite större däggdjur som exempelvis
rådjur. Dessa passager bedöms innebära en positiv effekt för djurlivet i
området jämfört med nuläge och nollalternativ där sådana, för viltet
anpassad passagemöjligheter saknas. Konsekvenserna för Höje å med
omgivande naturvärdesobjekt bedöms totalt sett, utifrån de antagna
effekterna samt åtgärden med faunapassager, som små. När de befintliga
broarna rivs och ersätts med nya kommer arbeten inom åns vattenområde bli
aktuellt, vilket bedöms kräva tillstånd till vattenverksamhet (MKB, 2018).
Biotopskydd
Utbyggnaden kommer att innebära intrång i de biotopskyddade
naturvärdesobjekten 51 (Ung lindallé längs Malmövägen), objekt ”h”
(pilevall norr om Höje å) och ”k” (trädrad av popplar).
För objekt 51 innebär utbyggnaden att 3-4 träd på vardera sidan om
Malmövägen, närmast cirkulationsplatsen, samt 2 träd vid slutet av
trädraden mot Höje å på den östra sidan av Malmövägen kommer att behöva
tas bort. Effekten ur miljösynpunkt bedöms bli liten då det handlar om unga
träd och då värdet är lågt bedöms konsekvensen som liten.
Breddning och förskjutning av väg E22 mot väster samt anläggande av
bullerskyddsvallar kommer innebära att en del av trädraden ”h” (6-7 träd)
tas bort. Den tillfälliga nyttjanderätten utmed ny gång- och cykelvägsanslutning mot norr innebär att ca 6 meter i änden av trädraden ”k” (delen
som går vinkelrät mot väg E22) behöver tas ner för att ge plats för gång- och
cykelvägen.
Konsekvensen för intrånget i trädraden ”h”, vars värde är högt, bedöms
utifrån effekten som liten till måttlig medan konsekvensen av att trädraden
”k” (med lågt värde) berörs bedöms som liten. För att kompensera för en del
av de förlorade generella biotopskydden undersöks möjligheten till
plantering av nya träd eller trädrader i den fortsatta processen. Det bör
exempelvis finnas goda möjligheter för sådana planteringar i anslutning till
bullerskyddsvallar eller dagvattenmagasinen där Trafikverket har tillgång
till mark i form av vägområde. Då utbyggnadsprojektet utgör en
exploatering av stort allmänt intresse får särskilda skäl anses föreligga för de
ovan beskrivna intrången i biotopskyddade objekt (MKB, 2018).
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Skyddade arter
Kungsfiskaren är knuten till rinnande vatten och kommer inte att påverkas
negativt såvida det inte sker någon drastisk försämring av vattenkvaliteten i
Höje å, vilket inte bedöms vara fallet.
Utter är ett djur som är ganska starkt knuten till vattenmiljön utmed Höje å.
Men eftersom de inte gärna simmar under broar går de hellre över vägen
och sedan ner i vattnet på andra sidan vägen, och riskerar då att trafikdödas.
Vid byggande av de nya broarna över Höje å planeras faunapassager på
ömse sidor om ån, vilket bedöms innebära en positiv effekt för eventuella
uttrar och annat småvilt som kan använda passagerna.
Spjutsporre är noterad i åkermark som ligger i närheten av en föreslagen ny
dagvattendamm (objekt nr 58), med ca 2000 plantor inrapporterade i
artportalen 2017. Planläggningen av intilliggande fastighet Loke 4 med
allmän platsmark Natur bedöms ge Spjutsporren förbättrade möjligheter till
fortlevnad på platsen. En bit åkermark avses sparas och skötseln av denna
kan säkerställas då marken övergår till kommunal naturmark. Arten bedöms
därmed inte påverkas i någon betydande omfattning som en följd av vägens
markanspråk. En fortsatt förekomst av Spjutsporre är helt beroende av hur
åkermarken sköts i framtiden. Igenväxning är det allvarligaste hotet då arten
är beroende av kontinuerlig omrörning av marken. Här kan för övrigt
noteras att den åkermark där fynden är noterade är detaljplanelagd som
byggnadskvarter med markanvändningen ”bilhandel” (MKB, 2018).
Strandskydd
Vägombyggnaden innebär intrång i det strandskyddade stråket utmed Höje å
på ömse sidor om väg E22. Även nya dagvattenmagasin och servicevägar
till dessa kommer att beröra det strandskyddade området. Intrången får viss
omfattning men bedöms inte innebära några konsekvenser för allmänhetens
tillgång till strandzonerna eller inverka nämnvärt negativt på den biologiska
mångfalden. Då utbyggnadsprojektet utgör en exploatering för att tillgodose
ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området får
särskilda skäl anses föreligga för de ovan beskrivna intrången i
strandskyddet. Då det ges utrymme för att anlägga en rekreationsstråk längs
Höje å med passage under väg E22 anses allmänhetens tillgång till området
förbättras.
Mark och grundläggning
Anläggandet av vägen inom både Lund och Staffanstorps kommun
genererar totalt schaktmassor med en volym på ca 232 000 m3. Av dessa
massor kan ca 81 000 m3 användas för fyllnadsåtgärder som t.ex.
bullervallar medan ca 12 000 m3 kan användas till en bullervall i det
angränsande projektet, väg 108 Staffanstorp – Lund. Projektet genererar i så
fall ett totalt överskott på ca 139 000 m3. Återanvändning av massor
kommer att ske där så är möjligt. Eventuella överskottsmassor ska
transporteras så korta sträckor som möjligt och i första hand, om
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möjligt, användas som en resurs i andra närliggande projekt såsom
utbyggnad av väg 108 till 2+2 körfält. Resten av massorna behöver gå till
deponi, läggas på upplag eller tas omhand på annat sätt.
Grundläggning av broar
Brokonstruktioner kan grundläggas frostfritt på underlag av naturligt avsatt
lermorän eller sand, fri från organiskt innehåll. Grundläggning kan utföras
med plattor. För bron över Höje å kan pålgrundläggning bli aktuellt, där
laster förs ned till den underliggande lermoränen, vilken underlagrar
svämsediment 3-4 m under befintlig markyta, motsvarande nivån ca +6.
Utförda hejarsonderingar i anslutning till Höje å har avslutats med
metodstopp på djup om ca 13-16 m, vilket ger en indikation om
motsvarande pållängder.
Schakt- och fyllningsarbeten
Vid schaktning i fyllning kan slänter utföras säkert i lutning 1:1,5. För
djupare schakter i den underliggande lermoränen föreskrivs slänter med
lutning 1:1. Slänter i sand kan ställas säkert i lutning 1:1,5 och schaktslänter
i silt utförs med lutning 1:2. För schaktarbete i Höje å erfordras spont.
Angivna släntlutningar gäller under förutsättning att länshållning är utförd
samt att släntkrön är obelastade.
Schaktarbete ska utföras i torr väderlek. Finkorniga jordarter är erosionsbenägna
och uppnår uppmjukande egenskaper i kontakt med vatten. Även grovkornig
jord erhåller försämrade hållfasthetsegenskaper i vattenmättat tillstånd.
Frischaktade terrassytor ska därför skyddas mot nederbörd (Trafikverket, 2018).
Vibrationer
De dominerande jordarterna i området utgörs av lermoräner som generellt inte
är vibrationskänsliga. Markförhållandena i kombination att trafikmängden
dessutom är densamma i utbyggnadsalternativet som i nollalternativet och
avstånd till bostäder inte förändras nämnvärt bedöms inte vibrationerna öka i
utbyggnadsalternativet jämfört med nollalternativet (MKB, 2018).
Markföroreningar
Beträffande föroreningar i marken har inte funnits anledning att misstänka att
det skulle finnas föroreningar i någon omfattning i området. Den miljötekniska
markundersökning som gjorts visar att i den undersökta jorden är nivåerna av
metaller, alifater, aromater och PAH generellt under jämfört riktvärde för mindre
känslig markanvändning, bortsett från en provpunkt med förhöjda halter PAH.
Den förorenade jorden bör omhändertas som icke-farligt avfall och bedömningen
är då att detta bör innebära en liten positiv effekt till följd av att risken för
spridning till omgivningen minskar (MKB, 2018).
Luft
Då trafikplatsen och de aktuella vägarna ligger i ett fritt och öppet läge bedöms
halterna luftföroreningar på lokal nivå i nära anslutning till vägen (t ex vid
närmsta bostad) inte överstiga miljökvalitetsnormerna för utomhusluft vare sig i
nuläget eller vid framtida prognosår för miljökonsekvensbeskrivningen (2043).
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Beräkning har gjorts med hjälp av SMHI:s beräkningsverktyg VOSS (Verktyg för
Objektiv Skattning med Spridningsmodellering).Bedömningen stöds även av den
kartläggning av luftföroreningar i Skånes kommuner som Skånes
Luftvårdsförbund låtit göra (Skånes Luftvårdsförbund 2014). Beräkningar som
trafikverket genomfört tidigare visar dessutom att utsläppshalterna av både
kvävedioxid och partiklar kommer att minska jämfört med nuläget utmed väg
E22 i Lund i framtidscenarier (2030), med uppräknad trafikmängd (Ramböll
2016). (MKB, 2018)
Dagvatten
En stor del av föroreningarna i vägdagvatten är partikelbundna och kan därmed
avskiljas och bindas i närområdet kring vägen genom infiltration. Den andel
partiklar som tar sig ut i slänt och dike fastläggs till stor del i marken, där även
näringsämnen kan tas upp av vegetation. Genom att slutligen fördröja
vägdagvattnet i dagvattendammar bedöms endast en mindre andel av
föroreningarna transporteras vidare till ytvattenrecipienten.
För att hantera den ökande trafikbelastningen föreslås att den nuvarande
dagvattenhanteringen med vägdiken kompletteras med fem så kallade
torrdammar, varav tre planeras inom Lunds kommun för att minska påverkan på
Höje å. Torrdammar innebär att de för det mesta kommer vara torra och att
det bara kommer stå vatten i dammarna vid kraftiga regn. Då utloppen är
reglerade/strypta (se vidare nedan) kan det sedan ta 1-2 dygn innan de är helt
tömda.

Schematisk dagvattenhantering för utbyggnadsalternativet.
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Syftet med dammarna är att förbättra dagvattenhanteringen för Trafikplats Lund
södra både avseende rening och flödesutjämning. Maxflödet ut från
dagvattendammarna bör inte överstiga 1,5 l/s/ha då detta är rekommendationerna
från vattenrådet för Höje å. Samtliga dammar bör därför utformas med strypt
utlopp för att uppnå denna flödesutjämning, men samtidigt förses med bypass för
att hantera extremflöden, vilket också innebär en risk att orenat vatten leds till
recipient. Samtliga nödutlopp dimensioneras för regn med en återkomsttid på 20
år då omgivande mark är obebyggd och utgörs av våtmark/översvämningsyta eller
naturmark. Samtliga dammar bör också förses med avstängningsventil och
oljeavskiljare vid utloppen för att hantera eventuella framtida olyckor. Med
avstängningsventiler kan utloppen tillfälligt stängas så att sanering kan utföras
innan eventuella föroreningar från olyckor når vattendraget.
Kombinationen av att leda dagvattnet genom vägdiken och fördröja det i
dagvattendammar leder till en betydande rening av vägdagvattnet. Med de
föreslagna dagvattendammarna har föroreningsbelastningen beräknats minska
jämfört med nollalternativet för såväl näringsämnen som metaller. Detta bedöms
även som ett steg i rätt riktning för att öka möjligheterna att uppnå målet med
miljökvalitetsnormen för ekologisk och kemisk status i ytvattenförekomsten Höje
å. Beträffande grundvatten så domineras det aktuella området av olika lermoräner
och dessa bedöms fullgoda för att skydda underliggande vattenförande lager,
grundvattenförekomsten. Totalt sett så bör den planerade dagvattenhanteringen
(med diken och dammar) påverka Höje å positivt jämfört med
dagvattensituationen i nuläget och nollalternativet och några negativa effekter för
grundvattnet bedöms inte uppkomma. Konsekvensen för vattenaspekten bedöms
som måttligt positiv (MKB, 2018).
Hushållning med naturresurser
Inom det aktuella området omges vägarna till relativt stor del av
jordbruksmark. Enligt länsstyrelsens klassificering utgörs den
jordbruksmark som berörs av klass 10 (högsta klassen på en tiogradig
skala). Jordbruk är enligt miljöbalken också av nationell betydelse och där
anges att ”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i
anspråk”.
Den totala tillkommande arealen jordbruksmark som tas i anspråk (jämfört
med idag och nollalternativet) blir ca 7 hektar, varav ca 1,3 hektar inom
Lunds kommun. Intrånget på jordbruksmark totalt för projektet blir således
ganska omfattande (motsvarar ca 10 fotbollsplaner), främst till följd av
relativt stora restytor inom trafikplatsen. Utöver dessa ytor tas även
jordbruksmark tillfälligt i anspråk under byggtiden för upplag, arbetsytor
mm. se vidare i kapitel 4.6 nedan. I och med att de gamla vägdelarna som
tas bort föreslås återförs till jordbruksmark bedöms utbyggnaden inte leda
till någon omfattande fragmentering av odlingsenheter och bedöms därför
inte heller i någon större utsträckning försvåra brukandet av kvarvarande
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jordbruksmark. Ett visst byte av mark eller arrende kan dock behövas för att
få effektiva brukningsenheter. Att ta högvärdig jordbruksmark i anspråk
innebär emellertid alltid en negativ effekt ur ett hushållningsperspektiv.
Effekten bedöms här som måttlig då det handlar om relativt stor areal. Då
värdet är högt och effekten bedöms som måttlig bedöms konsekvensen
utifrån detta sammantaget som måttlig (MKB, 2018).
Stadsbild/landskapsbild
Projektet innebär ombyggnad av befintliga vägar och befintlig trafikplats,
vilket bedöms ge begränsad påverkan på landskapsbilden. För att minimera
effekten av utbyggnaden har trafikplatsen utformats så kompakt som
möjligt, vilket även är angeläget för att den ska ta så litet som möjligt av den
högklassiga åkermarken och den landskapsbildsskyddade marken i anspråk.
För att minska påverkan har det också varit en ambition att hålla nere
trafikplatsen och väg E22 i höjdled för att bevara goda utblickar över
landskapet. Landskapsbildsaspekten hanteras dessutom genom att det tas
fram ett gestaltningsprogram inom ramen för vägplanen. Längs med väg
E22, främst på västra sidan, samt vid västra sidan av ny trafikplats Lund
södra kommer bullervall och bullerskydd att uppföras. Bullerskydden
kommer att påverka utblickarna i olika omfattning och dess utformning ska
därmed anpassas så att de inte drar till sig mer uppmärksamhet än
nödvändigt. För de bullerskyddsskärmar, framför allt sådana som har viktiga
siktlinjer uppförs genomsiktliga bullerskydd. Sammantaget kommer
landskapsbilden att påverkas i viss utsträckning av utbyggnadsförslaget,
främst kring själva trafikplatsen och till följd av bullerskydd som kan
påverka utblickar. Intrången och effekterna bedöms totalt sett ändå bli
relativt begränsade och konsekvenserna bedöms därmed som små (MKB,
2018).
Regionalt Kulturmiljöstråk ‐ ”första motorvägen Malmö‐Lund”
Ombyggnaden av trafikplats Lund södra och väg E22 bedöms medföra vissa
intrång i det regionala kulturmiljöintresset. Effekterna bedöms
främst innebära smärre visuella förändringar till följd av ny/modernare
väganläggning med tillkommande delar såsom nya anslutningsramper och
bullerskyddsåtgärder, på värden som kan anses vara måttliga till höga.
Dessa effekter bedöms som relativt små och inte påverka de angivna
bevarandemotiven för intresset på ett betydande sätt (MKB, 2018).
Konsekvensen bedöms därmed som liten (exklusive de kulturhistoriskt
värdefulla broarna som beskrivs separat nedan).
Kulturhistoriskt värdefulla broar
Vägombyggnaden enligt utbyggnadsalternativet innebär att samtliga broar
över aktuell del av väg E22 kommer att rivas och delvis ersättas med nya.
Bron för den enskilda vägen vid Höjebromölla (och även den gamla
järnvägsbron strax intill) föreslås rivas och ersättas med en modern gångoch cykelbro. Beträffande bron för den enskilda vägen, med
bevarandekategori A, ska det enligt Trafikverkets bevarandeplan tas ett
samråd med bro- och materialhistoriskt kunnig personal vid planering av
underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Dokumentationer och
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sammanställningar ska genomföras av antikvarisk expertis. Broarna i denna
kategori omfattas av fullständigt dokumentationskrav där text, bild, ritningar
och eventuella analysresultat och rapporter ska redovisas i respektive bros
arkiv. Då värdet för bron är högt och effekten stor bedöms konsekvensen
som stor. Den gamla järnvägsbron (som idag är en gång- och cykelbro)
bedöms ha i princip samma värde som den intilliggande vägbron, men finns
inte med i Trafikverkets bevarandeplan då den inte längre är en statligt
förvaltad bro. De båda broarna vid trafikplats Lund södra föreslås rivas och
ersättas med en ny bro. För dessa broar, med bevarandekategori B, ska det
enligt Trafikverkets bevarandeplan tas ett samråd med bro- och
materialhistoriskt kunnig personal vid planering av underhålls och
ombyggnadsåtgärder.
Dokumentationer och sammanställningar ska genomföras av antikvarisk
expertis. Även dessa broar ska dokumenteras inför och under eventuella
åtgärder. Då värdet för broarna har bedömts som måttligt och effekten är
stor bedöms konsekvensen som måttlig (MKB, 2018).
Arkeologi
Utbyggnaden påverkar, enligt den arkeologiska förundersökningen,
fornlämningar inom en yta (område 1 ) som har undersökts vidare i en

arkeologisk undersökning (slutundersökning). Effekten av en vägutbyggnad
bedöms bli att delar av de fornlämningar som finns kommer att behöva tas
bort, vilket bedöms ge en måttlig negativ effekt. Värdet på dessa mer eller
mindre okända fornlämningar bedöms i nuläget som måttligt och
konsekvenserna bedöms i nuläget också som måttligt.
Befintligt teknisk försörjning
Ombyggnaden av motorvägen innebär kollisioner med befintliga
markförlagda ledningar och utlopp såsom VA, el, opto mm.
Flytt av ledningar samt nödvändiga åtgärder hanteras inom Trafikverkets
projekt i samråd med ledningsägarna.
Hälsa och säkerhet
Risk
I den riskanalys som genomförts för aktuellt avsnitt av väg E22 och
trafikplats Lund Södra görs bedömningen att risknivån blir något lägre för
utbyggnadsalternativet jämfört med nollalternativet. Detta beror bland annat
på förbättringsåtgärder som resulterar i ökad trafiksäkerhet samt ett
förbättrat dagvattensystem som har positiv inverkan på eventuella
olyckskonsekvenser för miljö exempelvis vid läckage av miljöfarligt ämne,
olycka med farligt gods eller spridning av förorenat brandvatten (MKB,
2018).
Buller
Riksdagen har angett riktvärden för trafikbuller (Proposition 1996/97:53:
Infrastrukturinriktning för framtida transporter). Följande riktvärden för
trafikbuller bör normalt inte överskridas vid nybyggnad eller väsentlig
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ombyggnad av trafikinfrastruktur (vilket är det planeringsfall som tillämpas
i den nu aktuella vägplanen):
 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
 70 dBA maximalnivå vid en uteplats i anslutning till en bostad.
Trafikverkets riktlinjer (TDOK 2014:1021) för tillämpning av riktvärdena
för vägtrafik innebär bland annat att:
 riktvärdet 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid får överskridas
högst fem gånger per natt (kl 22–06)
 70 dB(A) maximalnivå vid en uteplats i anslutning till en bostad får
överskridas högst fem gånger per timme (kl 06-22)
 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) ska även tillämpas på
uteplats i anslutning till bostad
 riktvärdet 55 dB(A) ekvivalent och 70 dB(A) maximalnivå ska också
tillämpas för skolgårdar och för inomhusnivå i skolor tillämpas 30
dB(A) ekvivalent och 45 dB(A) maximalnivå.
Nedanstående beräknade trafikmängder, andel tung trafik och skyltad
hastighet har använts vid utförda bullerberäkningar (Tyrens, 2017). Nuläget
avser dagens förutsättningar, för nollalternativet och utbyggnadsalternativet
har trafikprognos för år 2043 använts. Observera att efter ombyggnad så är
skyltad hastighet 100 km/h på motorvägen eftersom det blir en
”stadsmotorväg” (motorväg genom stadens bebyggda delar).

Tabell över trafikmängd, andel tung trafik och skyltad hastighet ( PM trafikprognos 2017).
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Beräknade ljudnivåer från väg vid utbyggnadsalternativet utan åtgärder,
inkl fasadreflex i egen fasad (Tyrens, 2017)

Beräknade ljudnivåer från väg vid utbyggnadsalternativet med åtgärder,
inkl fasadreflex i egen fasad (Tyrens, 2017)
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De beräknade trafikbullernivåerna redovisas mer ingående i utförd
bullerutredning (Tyrens, 2017) och i Miljökonsekvensbeskrivningen på
karta i bilaga 1-8 och i tabell för berörda fastigheter i bilaga 9.
För att dämpa bullret föreslås att en rad nya bullerskyddsvallar och/eller att
bullerskyddsskärmar anläggs utmed vägen. Med dessa åtgärder reduceras
antalet berörda fastigheter kraftigt där 55 dBA överskrids vid
bottenvåningen. Däremot kvarstår relativt många berörda bostäder där
riktvärdet överskrids enbart vid ovanvåningen. Förslaget med
bullerskyddsvallar och/eller bullerskyddsskärmar resulterar i 12 berörda
bostadsfastigheter som har trafikbullernivåer över riktvärdet för
ekvivalentnivå 55 dBA vid både botten- och ovanvåningens fasad.
Dessutom tillkommer 43 berörda bostadsfastigheter som har
trafikbullernivåer över riktvärdet för ekvivalentnivå 55 dBA vid
ovanvåningens fasad (för dessa innehålls riktvärden vid bottenvåning).
Dessutom är det 5 skolor/förskolor som har trafikbullernivåer över 55 dBA
utomhus. Riktvärdet för maximalnivå vid uteplats, 70 dBA, uppfylls vid
samtliga berörda fastigheter. Samtliga berörda fastigheter där
riktvärdesnivåerna överskrids (trots bullerskyddsåtgärderna med
bullerskyddsvallar och/eller bullerskyddsplank) har inventerats på plats för
att klarlägga de faktiska förhållandena samt utreda behovet av fastighetsnära
åtgärder för att klara riktvärdena inomhus och vid uteplatser. Det kan handla
om fönsteråtgärder, byte av fönster och avskärmning av uteplats.
Åtgärdsförslagen för respektive fastighet redovisas i
Miljökonsekvensbeskrivningen.
För att innehålla samtliga riktvärden med enbart vägnära bullerskyddsvall
eller bullerskyddsskärmar skulle dessa behöva vara orimligt omfattande i
längd och höjd. Bedömningen är att nyttan inte skulle motsvara kostnaden
samt att det även skulle innebära en mycket stor negativ påverkan på
landskapsbilden i området. Med föreslagna åtgärder innehålls riktvärdena
som gäller för inomhusnivå och uteplatser vid nybyggnad eller väsentlig
ombyggnad av trafikinfrastruktur. Sammantaget ger de föreslagna
bullerskyddsåtgärderna en god bullerdämpande effekt för ett stort antal
bostäder. Även bostäder i omgivningen, som inte ligger över
riktvärdesnivå, får sänkta bullernivåer och även utemiljön i stort i anslutning
till vägen får sänkta bullernivåer. De fastighetsnära åtgärderna ger därutöver
god kompletterande effekt där behov föreligger för inomhusmiljön och
uteplatser så att riktvärdena kan uppnås där. Utifrån detta bedöms projektet
medföra måttliga positiva konsekvenser ur bullersynpunkt.
Bullerskyddsåtgärder ska utföras, se utformningsförslag under Utformning
och gestaltning, Bullerskydd. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras så
att riktvärden nås bör inriktningen vara att riktvärden inomhus ska
uppfyllas. För befintliga vägar är den långsiktiga målsättningen den samma
som för väsentlig ombyggnad. Befintliga miljöer åtgärdas enligt
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åtgärdsprogram, där den första etappen omfattar bostadsmiljöer med
dygnsekvivalent trafikbullernivå över 65 dBA utomhus vid bostäder.
Farligt gods
Planområdet omfattar rekommenderad färdväg för farligt gods enligt
”Bebyggelseplanering och farligt gods - Strategi för bebyggelseplanering
intill rekommenderade färdvägar för transport av farligt gods, antagen av
byggnadsnämnden 2015-11-19”. De rekommenderade skyddsavstånd som
redovisas i denna rapport har tagits fram med en fördjupad riskbedömning
och kan således användas vid utformning av kommande detaljplaner utan att
det finns behov av ytterligare riskanalyser.
Sociala konsekvenser
God bebyggd miljö
Ombyggnaden av trafikplats Lund södra och väg E22 innebär inte någon
betydande negativ påverkan ur barriärsynpunkt. Några enstaka fastigheter
kan få längre tillfartsvägar, men en ny planskild korsning för
Knästorpsvägens korsning med väg 108 innebär en betydande minskning av
barriäreffekten för trafikanter som idag har svårt att korsa eller svänga ut på
väg 108 (MKB, 2018).
Bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö och en god
hushållning av mark, vatten, energi och andra naturresurser ska främjas.
Vägens främsta påverkan på boendemiljön utgörs av buller. I anslutning till
vägen beräknas bullerskyddsåtgärder utföras som, jämfört med
nollalternativet, ger en betydande minskning av antalet bostäder som utsätts
för bullernivåer över riktvärdesnivå. Därutöver planeras åtgärder i
anslutning till berörda bostäder med i syfte att klara riktvärdesnivån
inomhus och vid uteplatser. Vägprojektet bedöms således totalt sett kunna
medverka till målet (MKB, 2018). Med en passage under E22an där
Höjeåstråket kan förlängas längs Höjeå förbättras tillgängligheten till
rekreation och friluftsliv i enighet med Riksintresset för Friluftsliv.
Barnperspektivet
Barn berörs av planärendet främst som bilresenärer och kollektivresenärer
samt då detaljplaneförslaget omfattar gc-vägar som används av barn, bland
annat som skolvägar. Det finns även förskolor och andra lokaler för barn
inom det område som påverkas av bullret från väg E22. Planförslaget har
endast en liten påverkan på dessa gentemot dagens situation. Planområdet är
ingen lämplig vistelseyta för barn med undantag för passagen under E22an
längs Höje å samt gång- och cykelvägen över E22an vid Trelleborgsbanan.
Dessa ska utformas som trygga och säkra färdvägar separerade från
biltrafik. Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen,
behov och situation i enlighet med barnkonventionen tagits.
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Säkerhet, framkomlighet och trygghet
Projektet syftar till att ge en ökad framkomlighet gällande biltrafik och
kollektivtrafik i tillfarter, längs E22an och i trafikplatsen.
Gällande framkomligheten gäller följande:
• Kapaciteten ökar, dvs inga köer på avfartsrampema, men köbildning
uppkommer på Malmövägen under både för- och eftermiddag
• Trafiksäkra korsningsutformningar med låg skaderisk
• Traditionell trafikplatsutformning, relativt låg komplexitet, men kan
upplevas något svårorienterad med många körfält i bredd, fria
högersvängar och relativt korta växlingssträckor
• Något försämrad bekvämlighet för trafikanter som svänger av väg
E22 i trafikplatsen
• Den upplevda tryggheten är i stort likvärdig dagens situation för
gång- och cykeltrafikanter på bron över E22an vid Trelleborgsbanan.
En ny och medveten gestaltning av fackverksbron kan upplevas som
en tryggare passage över motorvägen mot hur det är idag.
• Ökad tillgänglighet och säkerhet för oskyddade trafikanter som vill
ta sig längs Höjeåstråket i östlig riktning längs Höjeå genom en ny
passage.
Under byggtiden kommer framkomligheten tidvis påverkas negativt, både i
trafikplatsen såväl som längs väg E22, till följd av hastighetsnedsättningar,
avsmalningar, avstängda körfält mm.
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Ole Kasimir
planchef

Elinor Thomblad
planarkitekt

50 (50)

1 (10)

GRANSKN INGSUTLÅTAN DE

2020-09-04

LUNDS

PÄ 36/2016

Aktb il

KOMMUN

1/JpÄ

Inkom 202o - att')

Detaljplan för Lilla Råby 22:12 m fl

tY6 1o201t
-0'-/

BYGGf~ADSNÄMN DEN I LUND

(Trafikplats Lund södra) i Lund, Lunds kommun
BAKGRUND OCH SAMMANFATTNING
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att
pröva om ett givet förslag till markanvändning är lämpligt. I processen
ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Under
samråds- och granskningsskedet ges möjlighet att skriftligen yttra sig. I
detta dokument, redovisas en sammanfattning av de synpunkter som
inkommit i granskningsskedet. För synpunkter som inkommit i
samrådet, se Trafikverkets samrådsredogörelse (Trafikverket 2017-1124). Synpunkterna finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer och ställningstagande redovisas
i kursiv stil efter varje yttrande.
Samordnat förfarande

Detaljplanen handläggs med samordnat förfarande enligt PBL
(2010:900) 5 kap 7a §. Samordnat förfarande används när kommunen
ska göra en detaljplan för ett ärende som även prövas enligt
miljöbalken och väglagen, då förfarandena enligt de olika lagarna kan
samordnas.
Samordnat förfarande tillämpas då planförslaget enbart gäller en
verksamhet som tillståndsprövas enligt miljöbalken och prövas i
vägplan E22 Ny trafikplats Lund södra 148273. Detta innebär att
processen förenklas genom att handlingar, utredningar och likartade
moment i ärendena så som samråd och granskning samordnas mellan
Trafikverket och Lunds kommun. Under planprocessen har
Trafikverket och Lunds kommun en löpande samverkan.
De miljöaspekter som bedömts kunna innebära en betydande påverkan
gällande naturmiljö, kulturmiljö, buller och naturresurser i form av
jordbruksmark samt vatten inom planområdet har särskilt belysts i en
Miljökonsekvensbeskrivning, vilken har godkänts av Länsstyrelsen.

Samråd

Förslaget till vägplan hölls tillgänglig för samråd av Trafikverket under
2017-10-02 till 2017-10-16. Samrådsmöte hölls den 2 oktober kl 14-19
på Park Inn, Lund, där representant från Lunds kommun deltog. Då
Trafikverkets samrådsutskick inkluderat all information som berör
samrådsförslaget till detaljplan har Lunds kommun inte genomfört ett
eget samrådsutskick enligt PBL (2010:900) 5 kap 7a §. Se bifogad
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samrådsredogörelse (Trafikverket, 2017-11-24) för inkomna
synpunkter med kommentarer och ställningstagande.

Granskning
Enligt byggnadsnämndens delegationsbeslut har rubricerad detaljplan,
upprättad 2018-08-06, hållits tillgänglig för samordnad granskning av
Trafikverket och Lunds kommun under tiden 13 augusti - 13
september 2018 samt remitterats till berörda myndigheter, nämnder
m fl och kungjorts gemensamt med Trafikverket i dagstidning. Det finns
två granskningsutlåtanden, ett för Trafikverkets vägplan och ett för
kommunens detaljplan. Under granskningen inkom 9 yttranden
gällande detaljplanen till Lunds kommun.
Betydande miljöpåverkan
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att planen inte innebär
betydande miljöpåverkan.
Samlad bedömning
Inom ramen för det samordnade förfarandet för vägplanen och
detaljplanen har Trafikverket upprättat en miljökonsekvensbeskrivning
för projektet. I den samlade bedömningen i denna framgår att
ombyggnaden av väg E22 inte bedöms medföra negativa
miljökonsekvenser. Miljökonsekvensbeskrivningen godkändes av
Länsstyrelsen 2018.
Sammantaget bedöms inte planförslagets genomförande medföra
någon betydande påverkan på riksintressena. Utbyggnadsalternativet
bedöms medföra positiva konsekvenser ur rekreations- och
friluftslivssynpunkt.
Bullersituationen kommer att förbättras för omkringliggande bostäder.
Kommunens bedömning är att åtgärderna inte innebär någon betydande
olägenhet enligt den mening som avses i 2 kap. 9 § PBL.
Planförslaget bedöms vara förenligt med Lunds översiktsplan då den
anger ett markreservat för utbyggnad av trafikplats Lund södra (ÖP
2010). Stadsbyggnadskontoret anser sammanfattningsvis att förslaget
till detaljplan är förenlig med bestämmelserna i plan- och bygglagen
och föreslår byggnadsnämnden att anta detaljplanen.

YTTRANDEN
Myndigheter1 statliga verk m fl

Länsstyrelsen Skåne
Yttrande i granskning (aktbilaga 3 3)
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Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande
information inte några synpunkter på planförslaget utifrån 11 kap 1011 §§ PBL
Kommentar
Yttrandet föranleder ingen åtgärd.

Region Skåne
Yttrande i granskning (aktbilaga 37)
Region Skåne har inga synpunkter utifrån det regionala
utvecklingsansvaret.
Kommentar
Yttrandet föranleder ingen åtgärd.

Trafikverket
Yttrande i granskning (aktbilaga 30)
Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna och har inga
formella synpunkter på detaljplanen.
Kommentar
Yttrandet föranleder ingen åtgärd.

Nämnder och styrelser

Tekniska nämnden
Yttrande i granskning (aktbilaga 3 2)
Tekniska nämnden framför genom delegationsbeslut synpunkter
gällande arten spjutsporre.
Förvaltningen menar att lokalen med hotade åkerogräs, bl a
spjutsporre, norr om Höje å intill Malmövägen, förmodligen berörs
bland annat av en dagvattendamm. Åtgärder behöver utföras så att
floran garanteras en annan växtplats inom den av kommunen ägda
åkermarken.
Tekniska nämnden beslutar genom delegations beslut
att tillstyrka bifall till planförslaget.
Kommentar
Inom detaljplan för Lake 4 åtgärdas växtplatsen för Spjutsporren.
Yttrandet föranleder ingen åtgärd.
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VASYD
Yttrande i granskning (aktbilaga 31)
VA SYD motsätter sig att förslaget till vägplan samt förslaget till
detaljplan fastställs. Om planerna fastställs enligt förslaget kommer det
att få omfattande konsekvenser för boende och flera verksamheter
inom södra delarna av Lunds stad. De områden som tas i anspråk
genom planen kommer att förhindra VA SYD från att fortsatt avleda
dagvatten från stora områden i södra Lund. Enligt planförslagen tas all
mark dit befintligt dagvattenutlopp skulle kunna ligga i anspråk för
vägområde.
Området som är möjligt att använda för så väl Trafikverkets och VA
SYDs dagvattenavledning är mycket litet. Området omfattas också av
flera olika skydd, bl.a. finns en biotopskyddad alle på platsen som
påverkar möjligheterna till var ett nytt utlopp kan placeras. Med det
förslag om var dagvattenmagasin kommer att läggas, samt hur
bullervall mellan trafikplats Lund södra och Råby, västra sidan, kommer
att utformas finns inte något tillgängligt utrymme som är stort nog för
VA SYD att flytta vårt befintliga utlopp till. Utloppen, så väl som den
befintliga dagvattenledningen måste också ha utrymme nog för att vi
ska kunna nå dessa för att genomföra åtgärder och underhåll vid behov.
Ett möjligt utrymme för befintliga dagvattenutlopp och
dagvattenhantering behöver tas fram och båda planerna måste
revideras så att befintlig avledning av dagvatten kan fortsätta även
framöver.
VA SYD ser att projektet är positivt ur samhällssynpunkt och utgår från
att en lösning ska kunna nås.
Kommentar
Trafikverket har i dialog med VA SYD och Lunds kommun tagit fram en
dagvattenutredning som visar på behovet av fördröjning och rening av
dagvatten till följd av att VA SYDs utlopp flyttas. Upprättad detaljplan för
Lake 4 som medger ändamål Natur (dagvattenhantering) är godkänd i
Byggnadsnämnden i augusti 2020 och ett genomförande av den planen
säkerställer dagvattenhantering vid aktuellt utlopp. Utformning av
dagvattenmagasin samt servicevägar tas fram av VA SYD i dialog med
Lunds kommun och Trafikverket.

Ledningsrättshavare m /I

Kraftringen
Yttrande i granskning (aktbilaga 36)
Kraftringen har flera olika ledningstyper inom området som berörs av
ombyggnaden och flytt krävs, vilket bekostas av exploatören.
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Kraftringen har dialog med Trafikverket om ombyggnaden. Vi har ingen
erinran mot planförslaget.

Kommentar
Yttrandet föranleder ingen åtgärd.

TeliaSonera Skanova Access AB
Yttrande i granskning (aktbilaga 35)
Skanova har kabelanläggningar inom berört planområde, vilka kommer
att beröras av planens genomförande. Skanova har med anledning av
detta följande synpunkt som vi vill få införd i genomförandebeskrivningen: "Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att
säkerställa Skanovas kabelanläggningars funktion ska bekostas av
exploatören/fastighetsägaren."

Kommentar
Yttrandet medför att planbeskrivningen kompletteras enligt förslag i
yttrande.

Organisationer och föreningar

TetraPakAB
Yttrande i granskning (aktbilaga 34)
Tetra Pak AB framför i yttrande synpunkter gällande bl.a. buller, gångoch cykelvägar, vibrationer, dagvattenhantering och grundkarta.
Det är angeläget för Tetra Paks verksamhet att ljudutbredningen från
E22 inte ökar och Tetra Pak anser därför att bullerskärm bör uppföras
fram till plangränsen mot nordöst. Tetra Pak kräver att de åtgärder som
aktuellt planförslag omfattar inte inverkar negativt på luftkvalitet,
dagvattenhantering eller vibrationer i sådan omfattning att det
påverkar Tetra Paks verksamhet idag eller i framtiden.
I Lunds kommuns förslag till ny översiktsplan anges en ny gång- och
cykelkoppling mellan fastigheten Råbyholm 3 och E22. Tetra Pak anser
att denna bör säkerställas i detaljplanen. Tetra Pak anser att befintlig
gång- och cykel väg som sträcker sig från Norra Knästorpsvägen till
Råbyholm 3 bör säkerställas i detaljplanen.
I Lunds kommuns förslag till ny översiktsplan anges ett blå-grönt
huvudstråk utmed E22 mellan Råbyholm och Höje å. Tetra Pak anser att
detta bör säkerställas i detaljplanen.
Kartorna som används i detaljplanen visar inte faktisk utformning av
befintlig miljö. Exempelvis är parkeringen i södra delen av Råbyholm
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större än vad som framgår av kartorna och spårområdet har delvis
tagits bort.
Kommentar
Detaljplanen för Lilla Råby 22:12 mjl samordnas med Trafikverkets
vägplan, detta innebär att detaljplanen följer samma utbredning som
vägplanen och endast inkluderar områden inom Lunds kommun. En ny
gång- och cykelbro i Trelleborgsbanans sträckning säkerställer koppling
till Staffanstorps kommun. En förlängning av Höje å stråket medges av
detaljplanen och samordnas med servicevägen till dagvattenmagasin
norr om Höje å.
En bullerutredning har tagits fram inom ramen för vägplanen.
Föreslagna bulleråtgärder som redovisas i vägplanen och
planbeskrivningen uppfyller gällande krav och riktlinjer för buller.
En dagvattenutredning har tagits fram inom ramen för vägplanen.
Föreslagna åtgärder gällande dagvatten finns redovisade i vägplanen och
planbeskrivningen och bedöms ge en förbättrad dagvattenhantering
inom området och positiv påverkan på Miljökvalitetsnorm för vatten i
Höje å..
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB, 2018) har tagits fram vilken
beskriver förslagets konsekvenser gällande vibrationer och luftkvalitet.
Vibrationerna bedöms inte öka i utbyggnadsalternativet jämfört med
nollalternativet och bedöms vidare inte påverka Tetra Paks verksamhet
negativt. Då trafikplatsen och de aktuella vägarna ligger i ett fritt och
öppet läge bedöms halterna luftföroreningar på lokal nivå i nära
anslutning till vägen (tex vid närmsta bostad) inte överstiga
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft vare sig i nuläget eller vid
framtida prognosår för miljökonsekvensbeskrivningen {2043).
Beräkningar som Trafikverket genomfört visar dessutom att
utsläppshalterna av både kvävedioxid och partiklar kommer att minska
jämfört med nuläget utmed väg E22 i Lund utifrånframtidscenarier
{MKB, 2018).
Detaljplanens grundkarta uppdateras till antagandet.

Lunds universitet, Stiftelsen Akademihemman
Yttrande i granskning (aktbilaga 38)
Stiftelsen Akademihemman framför i yttrande synpunkter gällande bl.a.
cykel och gångtrafik samt förslag till ny infart till deras fastighet.
Redovisning saknas gällande hur utfarten och tillgängligheten för vår
fastighet Norra Knästorp 1:1, Staffanstorps kommun, skall lösas.
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Fastigheten Norra Knästorp 1:1 Staffanstorps kommun har sedan 1700
talet och fram till idag haft utfart till stora vägen mellan Lund och
Malmö. Förslaget till ny utfart från fastigheten kan inte godkännas.
Cyklister och andra bilar kommer att ta föreslagen väg genom deras
fastighet, bostad och ekonomibyggnader för att lättare ta sig till
Staffanstorp fast det är privat väg. Stiftelsen kommer inte att tillåta att
man använder denna väg för detta ändamål.
Stiftelsen anser därför att befintlig bro över E22 skall ersättas med bro
som klarar enligt bärighetskraven tung trafik. Stiftelsen motsätter sig
därför förslaget i detaljplanen i denna del.
Kommentar
Aktuellt yttrande har diskuterats med Stiftelsen Akademihemman vid ett
samtal hos Stadsbyggnadskontoret.
Detaljplanen för Lilla Råby 22:12 mjl samordnas med Trafikverkets
vägplan, detta innebär att detaljplanen följer samma utbredning som
vägplanen och endast inkluderar områden inom Lunds kommun. En ny
gång- och cykelbro (ej för bil eller tung trafik) i Trelleborgsbanans
sträckning säkerställer gång- och cykelkoppling inom Lunds kommun
fram till Staffanstorps kommun. I vägplanen, inom Staffanstorps kommun
föreslås en serviceväg som säkerställer ny infart till fastigheten Norra
Knästorp 1:1. Synpunkter gällande den nya servicevägen som föreslås
utgöra ny infart till fastigheten hänvisas till Trafikverket samt
Staffanstorps kommun. För åtgärder gällande förbättrade kopplingar för
gång- och cykeltrafik inom Lunds kommun och som åtgärd för att avlasta
Norra Knästorpsvägen se detaljplanerna Stora Råby 32:13 mjl
(Hasslanda Il) samt Stora Råby 32:22 mjl (Hasslanda IV).
Övriga

Mårten Persson
Yttrande i granskning (aktbilaga 39)
Ovanstående framför i yttrande synpunkter gällande bl.a.
fastighetsintrång, Höje å stråket, utformning av trafikplats och
cykel vägar.
Den i Lunds kommuns detaljplan omnämnda gångtunneln under E22
kommer att sluta i undertecknads gräsmatta och privata tomt. Ingen
passage för människor på Norra sidan av Höje å bör medges.
Ur både ett perspektiv utifrån exploaterings- och åkermarksområde så
är inte lösningen på en ny trafikplats optimal. Mycket mark tas i
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anspråk och mycket av trafikproblemen från 108 i söder kvarstår. En
större rondell ovan E22 är bättre.
En permanentning av cykelvägen längs E22 är inte önskvärd.
Redovisning av utformning av GC-vägar och busshållplatser vid
trafikplatsen önskas. Det är även viktigt att pendlarparkeringar
utformas.
I den nu föreslagna ombyggnaden av E22 kommer stora arealer att tas
från en redan liten jordbruksfastighet. Mark som idag tillhör
Höjebromölla kommer att hamna på 'fel' sida och kan fastighetsregleras
till grannar. Värdet på fastigheten kommer att minska kraftigt ju mindre
den blir och med mer trafik, vägar och buller.
Undertecknad ser fram emot en fortsatt trevlig och givande
kommunikation och hoppas på möten i ovanstående frågor inom en
snar framtid.
Kommentar
Aktuellt yttrande har diskuterats med undertecknad vid ett samtal hos
Stadsbyggnadskontoret.
Detaljplanen för Lilla Råby 22:12 mfl samordnas med Trafikverkets
vägplan, detta innebär att detaljplanen följer samma utbredning som
vägplanen och endast inkluderar områden inom Lunds kommun, ej
områden inom Staffanstorps kommun. Synpunkter gällande utformning
av vägområdet inom Staffanstorps kommun hänvisas till Trafikverket och
Staffanstorps kommun.
Det är ett starkt allmänt intresse att säkerställa goda gång- och
cykelkopplingar samt åtkomst till rekreation inom Lunds kommun.
Planområdet och Höje å omfattas av strandskydd vilket innebär att fri
passage längs vatten ska säkerställas. Skyddet syftar bl.a. till att bevara
allmänhetens tillgång för friluftsliv. Enligt 7 kap. 18 f § miljöbalken ska
område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller
anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda
livsvillkor för djur- och växtlivet. Passagen ska vara och upplevas som
tillräckligt bred för att människor inte ska avhålla sig från att vistas på
platsen och passera.
Planområdet är utpekat som Riksintresse för rörligt friluftsliv och
beskrivs som område med särskilt goda förutsättningar för berikande
upplevelser i natur och kulturmiljöer. Förslaget att förlänga Höje å
stråket längs Höje å med passage under väg E22 fram till
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kommungränsen stärker Riksintresset för rörligt friluftsliv. Detaljplanen
reglerar ej förlängning av stråket inom Staffanstorps kommun.
Allemansrätten ger tillträde för gående att bruka privata vägar och
broar, men ej inom den privata hemfridszonen. Hemfridszonen kan
säkerställas genom att villkor i beslut om strandskyddsdispens från
Länsstyrelsen.
För frågor gällande fastighetsreglering, värdeminskning och ersättning
vid markintrång inom Staffanstorps kommun hänvisas till Trafikverket
och Staffanstorps kommun.

SAMLAD BEDÖMNING
Inom ramen för det samordnade förfarandet för vägplanen och
detaljplanen har Trafikverket upprättat en miljökonsekvensbeskrivning
för projektet. I den samlade bedömningen i denna framgår att
ombyggnaden av väg E22 inte bedöms medföra negativa
miljökonsekvenser. Miljökonsekvensbeskrivningen godkändes av
Länsstyrelsen 2018.
Sammantaget bedöms inte planförslagets genomförande medföra
någon betydande påverkan på riksintressena. Utbyggnadsalternativet
bedöms medföra positiva konsekvenser ur rekreations- och
friluftslivssynpunkt genom att allmänhetens tillgång till Höje åstråket
förbättras.
De planerade nya broarna för väg E22 över Höje å utformas med en
passage som också kan nyttjas för rekreation och friluftsliv utmed åns
norra sida. Även en strandpassage mindre däggdjur planeras på den
södra sidan av ån. Planerade servicevägar till dagvattenmagasinen vid
Höje å, på ömse sidor om väg E22, bedöms öka tillgängligheten till Höje
å stråket och därmed stärka riksintresset för rekreation och friluftsliv.
Riksintresset för rekreation och friluftsliv bedöms därmed påverkas
positivt till följd av utbyggnadsalternativet. Utbyggnadsalternativet
omfattar även bullerskydd på de nya broarna (både östra och västra
sidan) samt både norr och söder om bron på den västra sidan om väg
E22. Bullerskydden innebär att bullernivåerna inom
riksintresseområdet för friluftsliv blir lägre i utbyggnadsalternativet än
i nollalternativet (MKB, 2018).
Gällande riksintresset för kommunikationer och beträffande förbättrad
framkomlighet bedöms utbyggnadsalternativet innebära en generellt
ökad framkomlighet i trafikplats Lund Södra. Risken minskar avsevärt
för omfattande köbildning på avfartsramperna som fortsätter ner på
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väg E22. Genom att risken för körrelaterade olyckor minskar bedöms
trafiksäkerheten öka. Framkomligheten för busstrafiken ökar.
Bullersituationen kommer att förbättras för omkringliggande bostäder.
Kommunens bedömning är att åtgärderna inte innebär någon betydande
olägenhet enligt den mening som avses i 2 kap. 9 § PBL.
Planförslaget bedöms vara förenligt med Lunds översiktsplan då den
anger ett markreservat för utbyggnad av trafikplats Lund södra (ÖP
2010). Stadsbyggnadskontoret anser sammanfattningsvis att förslaget
till detaljplan är förenlig med bestämmelserna i plan- och bygglagen
och föreslår byggnadsnämnden att godkänna detaljplanen.

Följande justeringar har gjorts:
Plankarta:
Reviderad utbredning och utformning av dagvattenmagasin
samt serviceväg norr om Höje å
Planbeskrivning:
Komplettering gällande dagvattenhantering
Komplettering gällande förekomst och hantering av Spjutsporre
Komplettering gällande syfte och innehåll i intilliggande
detaljplan för Loke 4, vilken ska antas före aktuell detaljplan för
att säkerställa dagvattenhantering inom området.

STADSBYGGNADSKONTORET I LUND

Ole Kasimir
planchef

Elinor Thornblad
planarkitekt
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I samrådsredogörelsen sammanställs och sammanfattas hur samrådet bedrivits, vilka
synpunkter som kommit in från enskilda, myndigheter och organisationer samt var
yttrandena, minnesanteckningar och protokoll från samrådet finns i sin helhet. I
samrådsredogörelsen kommenterar Trafikverket de inkomna synpunkterna.

Sammanfattning
Denna vägplan är påbörjad i den gamla planeringsprocessen med en förstudie och med de
samråd enligt Väglagen och miljöbalken som gällde då. Den 1 januari 2013 inträdde en ny
planeringsprocess för vägar och järnvägar. Den tidigare processen var uppdelad i tre skeden:
förstudie, vägutredning och arbetsplan. Den nya planläggningen innebär en sammanhållen
process där hela processen kallas vägplan vad gäller vägar. Under processens gång har
planen olika status; Samrådsunderlag, Samrådshandling, Granskningshandling och
Fastställelsehandling. Samråden ska starta tidigt som en del av hela processen och den
innehåller färre inslag av formell karaktär.
Planeringsprocessen enligt den nya lagstiftningen startade i augusti 2015 för projektet.
Vägplanen (Samrådshandling inklusive vattenverksamhet för omgrävning av Höje å och ny
bro) har hållits tillgänglig på Trafikverkets hemsida och kontor i Malmö i två veckor mellan
2016-03-09--2016-03-23 då Länsstyrelsen i Skåne, Lunds och Staffanstorps kommun,
myndigheter, ledningsägare, organisationer/ föreningar, företag och privatpersoner har haft
möjlighet att lämna synpunkter på vägförslaget. Ett möte för inbjudna berörda sakägare och
allmänheten har genomförts den 9:e mars 2016. Kontakter har tagits under arbetets gång
med Länsstyrelsen i Skåne, Lunds och Staffanstorps kommun, Skånetrafiken,
räddningstjänsten, ambulans och ledningsägare, berörda fastighetsägare. Inkomna
synpunkter har inneburit att utformningen har omarbetats och ett nytt samrådsförfarande
har genomförts mellan 2:e oktober till 17 oktober 2017. Ett möte för inbjudna berörda
sakägare har genomförts den 2:e oktober 2017.

Planläggningsbeskrivning
I planläggningsbeskrivningen klarläggs syftet med samråd, vilka samrådsformer som
planeras, när samråd är tänkt att genomföras och vilken samrådskrets som avses.
Planläggningsbeskrivningen ska användas som stöd för styrning och genomförande av
kommunikationen som sker med både interna och externa intressenter. Syftet är att redan i
ett tidigt skede av planläggningsprocessen tydliggöra vad arbetet innebär och vilka
ytterligare samråds- och beslutstillfällen som är att förvänta.
Planläggningsbeskrivningen för det här projektet har uppdaterats vid följande tillfällen:
2015-12-07, 2016-02-24, 2017-08-25.
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Samrådskrets
Samrådskretsen är länsstyrelsen i Skåne, Lunds och Staffanstorps kommun, myndigheter,
ledningsägare, organisationer/föreningar, företag och privatpersoner som berörs av det nya
vägförslaget och vattenverksamhet. Samrådskretsen är utökad med övriga berörda statliga
myndigheteter då Länsstyrelsen bedömt att projektet kan antas medföra betydande
miljöpåverkan, se bilaga checklista samrådskrets.
Intrång föreslås på ca 10 fastigheter som därför anses vara direkt berörda.

Samråd – Samrådsunderlag
Förstudien från 2001 för E22 utgör skede samrådsunderlag, se tidigare samrådsredogörelse
2002-09-12, Dnr PP20 2002:345. Följande samråd har ägt rum.
Datum

Möten

2002-03-01 till 2002-04-29

Allmänheten samråd
Myndigheter och organisationer samråd

2002-03-12

Lunds och Staffanstorps kommun

2001-03-08

Länsstyrelsen i Skåne

Information om samråd utfördes med annons i Skånska dagbladet och Sydsvenska
dagbladet. Under samrådstiden fram till den 29 april 2002 fanns förstudien tillgänglig för
allmänheten och intresseorganisationer hos:
•

Vägverket Region Skåne, St. Varvsgatan 11N:2, Malmö

•

Lunds kommun, Stadsbyggnadskontoret, Bangatan 10A, Lund

•

Staffanstorps kommun, Plan- och byggkontoret, Nevisborg 25, Staffanstorp

•

Stadsbiblioteket i Lund

•

Staffanstorps bibliotek

Förstudien skickades den 2002-02-25 ut på remiss under samrådstid till myndigheter och
organisationer m.fl. Synpunkter insändes senast 29 april 2002 till Vägverket.
Länsstyrelsen beslutade den 20 juni 2002 att projektet kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan.
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Samråd - Samrådshandling
Samråd med berörd länsstyrelse
Samråd
Samrådsmöte har genomförts med länsstyrelsen i Skåne län 2015-12-09 och 2016-03-17.
Minnesanteckningar finns upprättade från mötena, diarienummer TRV 2015/9484.
Följande synpunkter framfördes:
•

Vilken inriktning har Trafikverket i miljöfrågan om en så pass stor trafikplats, med
stora intrång, kan motivera ett genomförande. En kvantifiering av
kapacitetsbehovet efterfrågas liksom en minimering av nödvändigt markanspråk.
Trafikverkets svar: Trafik- och kapacitetsutredning utförs som underlag till
utformningen av trafikplatsen.

•

Kan tillfälliga hastighetssänkningar utmed väg E22 övervägas under rusningstid?
Finns åtgärder som gagnar busstrafiken vid högtrafik?
Trafikverkets svar: Variabla hastigheter bör ses i ett större sammanhang förbi
Lund. Projektets mål är att öka framkomligheten för alla trafikanter. Planerad
utformning ger god framkomlighet i busstrafikens körvägar.

Samråd
Information om samråd har skickats med brev 2016-02-26 till länsstyrelsen i Skåne län.
Samrådshandlingen har man kunnat ta del av på Trafikverkets hemsida och på Trafikverkets
kontor i Malmö 2016-03-09--2016-03-23 och genom att närvara på samrådsmötet den
2016-03-09.
Följande synpunkter framfördes:
•

Inga synpunkter inkom

Trafikverkets svar: Noteras.

Samråd
Information om samråd har skickats med brev 2017-09-15 till länsstyrelsen i Skåne län.
Samrådshandlingen har man kunnat ta del av på Trafikverkets hemsida och på Trafikverkets
kontor i Malmö 2017-10-02--2017-10-16 och genom att närvara på samrådsmötet den 201710-02.
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Följande synpunkter framfördes:
•

Miljökonsekvensbeskrivningen till tillståndsansökan avseende omgrävning av Höje
å ska innehålla en gestaltningsplan så att det nya avsnittet får samma morfologi som
dagens sträcka och erosionsskydd ska undvikas eller utformas så att ån inte
försämras. Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en tydlig beskrivning varför
ån måste ändras, istället för att bron utformas på sådant sätt att ingrepp i ån kan
undvikas.

Trafikverkets svar: Noteras.
•

Blomsterlupin är en invasiv art och Trafikverket behöver redovisa hur massorna ska
hanteras för att förhindra att arten sprids.

Trafikverkets svar: Hanteras i MKB.
•

Trafikverket måste visa vilka åtgärder som kan genomföras för att säkerställa att
Spjutsporre inte påverkas negativt utan om möjligt positivt i samband med
exploateringen.

Trafikverkets svar: Hanteras i MKB.
•

Trafikverket behöver analysera, utveckla och beskriva tydligare vilka
kompensationsåtgärder som det är möjligt att genomföras t ex att återplantera träd.

Trafikverkets svar: Hanteras i MKB.
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Samråd med berörd kommun
Samråd
Samrådsmöte med Staffanstorps kommun har genomförts 2015-09-29 och 2015-12-11.
Minnesanteckningar finns upprättat från mötet, diarienummer TRV 2015/9484.
Följande synpunkter framfördes:
•

Önskar en gång- och cykelväg parallellt med väg E22 mellan Höjebromölla och
trafikplats Råby.

Trafikverkets svar: Vägplanen kompletteras med en permanent gång- och cykelväg
parallellt med väg E22 från bro vid Höjebromölla till busshållplatsen i trafikplats
Råby.
•

Önskemål om en gång- och cykelväg parallellt med ny väg 885 vid ny port under väg
108.

Trafikverkets svar: Bron utformas så att en eventuell utbyggnad av gång- och
cykelväg är möjlig i ett senare skede. Gång- och cykelvägen hanteras inte i detta
projekt.
•

Föredra utformningsalternativ 9 p.g.a. genare väg för gång- och cykeltrafiken
mellan Knästorps kvarn och Knästorps kyrkoväg.

Trafikverkets svar: Vägplanens inriktning är att arbeta vidare med och utveckla
alternativ 7 efter en bedömning och jämförelse mellan alternativen utifrån alla
tekniska effekter, miljöeffekter och kostnader.

Samråd
Samrådsmöte med Lunds kommun har genomförts 2015-10-01, 2015-12-10 och 2016-03-17.
Minnesanteckningar finns upprättat från mötet, diarienummer TRV 2015/9484. Efter
samrådsmötet den 2015-12-10 med Lunds kommun inkom kommunen med skriftliga
synpunkter.
Följande synpunkter framfördes:
•

Kollektivtrafik och cykeltrafik bör prioriteras samt att det är brist på
pendlarparkering.

Trafikverkets svar: Projektets mål är att öka trafiksäkerhet och framkomlighet med
fokus på kollektivtrafik. Projektet omfattar inte ny pendlarparkering.
•
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Önskar att alternativa utformningen inte medför mer trafik på Malmövägen.

Trafikverkets svar: En trafik- och kapacitetsutredning har utförts som underlag till
utformningen av trafikplatsen för att nå den optimala utformningen med avseende på
trafiksäkerhet och framkomlighet.
•

Motsätter sig de trafikprognoser som projektet arbetar utifrån. Det kommer leda till
kapacitetsproblem på det kommunala nätet.

Trafikverkets svar: Trafik- och kapacitetsutredningen utgår från de nationellt
framtagna trafikprognoser som finns tillgängliga för tillfället.
•

Föredra utformningsalternativ 7.

Trafikverkets svar: Vägplanens inriktning är att arbeta vidare med och utveckla
alternativ 7.
•

Är tveksam till additionskörfälten på E22 och vill se nyttan med dessa. Ser hellre
mer fokus på kollektivtrafiksåtgärder och komplettering av saknade länkar för gångoch cykelvägnät.

Trafikverkets svar: Men utgångspunkt för framtagen ÅVS har projektets
förutsättningar varit att anlägga additionskörfält.
•

Ser att bron vid Höjebromölla ersätts med en bro som dimensioneras för
jordbrukstransporter och harmoniserar med järnvägsstråket över E22.

Trafikverkets svar: Nuvarande bilbro kommer ej att ersättas med en ny bro. En
anslutningsväg anläggs ut mot Sydöstra vägen.
•

Önskar prioritering av busstrafiken med ett separat busskörfält från
cirkulationsplatsen in på Malmövägen som sedan kan utvecklas till nyttjande av alla
fordon vid en indikation på kapacitetsbrist.

Trafikverkets svar: Trafik- och kapacitetsutredningen visar inget behovet av
kollektrafikåtgärder i själva frånfarten mot Malmövägen. Det planeras en
frihögersvängsfil från väg 108 utanför cirkulationsplatsen in mot Malmövägen,
underlättar för busstrafiken.
•

Önskar att planerade dagvattendammar placeras i restytor inne i trafikplatsen.

Trafikverkets svar: Delar av trafikplatsens avvattning leds till dagvattendammar i
restytor i trafikplatsen.

Samråd
Information om samråd har skickats med brev 2016-02-26 till Lunds och Staffanstorps
kommun. Samrådshandlingen har funnits tillgänglig på Trafikverkets hemsida och på
Trafikverkets kontor i Malmö 2016-03-09--2016-03-23 samt vid samrådsmötet den 201603-09.
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Inkomna synpunkter/yttranden finns hos Trafikverket, diarienummer TRV 2015/9484.
Följande synpunkter framfördes av Staffanstorps kommun:
•

Önskar att korsningsanslutningen med väg 883 och väg 885 utformas som en
cirkulationsplats istället för ett 3-vägskäl p.g.a. planerad utbyggnad av ett
verksamhetsområde.

Trafikverkets svar: Utformningen är tillräcklig för den trafik som planeras att
belasta korsningen. Att utforma korsningen för eventuell planerad
verksamhetsutbyggnad som inte har påbörjats med sin kommunala planprocess är
inte motiverat.
•

Det är viktigt att den fortsatta planeringen görs med utgångspunkt från att de
boende inte drabbas av ökat buller eller störningar orsakade av belysning från
fordon.

Trafikverkets svar: Bullerskyddsåtgärder planeras för de fastigheteter som
överskrider rekommenderade riktlinjerna och vilka bullerskyddsåtgärder som blir
aktuella ska vara tekniskt möjliga och samhällsekonomiskt försvarbara. Planerade
bullerskyddsåtgärder ger till stor del även skydd mot störande belysning från fordon.
Eventuellt kvarvarande störningar från belysning från fordon hanteras vidare i
detaljprojekteringen.
•

Hänsyn tas till framkomligheten för cyklisterna vid trafikplatsen framförallt länken
som saknas mellan cykelvägen vid Knästorps Kvarn och Malmövägen.

Trafikverkets svar: Vägporten under väg 108 utformas så att en eventuell
utbyggnad av gång- och cykelväg är möjlig i ett senare skede. Gång- och cykelväg
längs väg 885 mellan Knästorps Kvarn och befintlig cykelväg vid Höjebromölla
hanteras inte i detta projekt. Det planeras inte för någon annan cykelväg i
trafikplatsen.
•

Bron vid Höjebromölla bör utformas med större hänsyn tagen till framkomligheten
och trafiksäkerheten för cyklisterna.

Trafikverkets svar: Befintliga broarna vid Höjebromölla rivs och ersätts med en ny
gång- och cykelbro i befintligt stråk.

Följande synpunkter framfördes av Lunds kommun:
•
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Är positiva till att en ombyggnad planeras. Utformning av kapacitetshöjande
åtgärder för biltrafiken leder till ökad miljö- och kapacitetsproblem på kommunala
gatunät. Kommunens inriktning är att dämpa biltrafiken och prioritera hållbara
färdmedel.

Trafikverkets svar: En trafik- och kapacitetsutredning har utförts som underlag till
utformningen av trafikplatsen för att nå den optimala utformningen med avseende på
projektmålen trafiksäkerhet och framkomlighet.
•

Är tveksam till additionskörfälten på E22 och vill se nyttan med dessa. Ser hellre
mer fokus på kollektivtrafiksåtgärder och komplettering av saknade länkar för gångoch cykelvägnät.

Trafikverkets svar: Men utgångspunkt för framtagen ÅVS har projektets
förutsättningar varit att anlägga additionskörfält.
•

Det är viktigt att bullerreducerande åtgärder vidtas.

Trafikverkets svar: Bullerskyddsåtgärder planeras för de fastigheteter som
överskrider rekommenderade riktlinjerna och vilka bullerskyddsåtgärder som blir
aktuella ska vara tekniskt möjliga och samhällsekonomiskt försvarbara.
•

Är positiva till att bron vid Höjebromölla ersätts med en ny bro. Den nya bron bör
dock placeras i samma läge och med samma linjeföring som befintlig cykelbro, dvs.
snedför att behålla genheten för cykeltrafiken och bevara den gamla
Trelleborgssträckningen.

Trafikverkets svar: Befintliga broarna vid Höjebromölla rivs och ersätts med en ny
gång- och cykelbro i befintligt stråk.
•

Det är värdefullt med en säker passage för mindre däggdjur under E22 vid Höje å.

Trafikverkets svar: Trafikverkets riktlinjer för broutformningen ska alltid
möjliggöra faunapassage för mindre däggdjur.
•

Impedimentsytorna i trafikplatsen ska i första hand användas för planerade
dagvattendammar.

Trafikverkets svar: Delar av trafikplatsens avvattning leds till dagvattendammar i
restytor i trafikplatsen.

Samråd
Samrådsmöte med Staffanstorps kommun har genomförts 2016-06-21. Minnesanteckningar
finns upprättat från mötet, diarienummer TRV 2015/9484.
Följande synpunkter framfördes:
•

Anslutningen från Sydöstra vägen mot Stora Knästorpsvägen, där delar finns med i
detaljplan Stora Råby 32:13 m fl. (Hasslanda II), kan vara en bra permanent lösning
istället för en bro vid Höjebromölla för motorfordon över E22.

Trafikverkets svar: Ny anslutningsväg till Sydöstra vägen planeras.
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Samråd
Samrådsmöte med Staffanstorps kommun har genomförts 2017-05-16. Minnesanteckningar
finns upprättat från mötet, diarienummer TRV 2015/9484.
Följande synpunkter framfördes:
•

Höje å ses som ett viktigt stråk pga. utvecklingen av området vid trafikplats Lund
Södra.

Trafikverkets svar: Utformningen har möjliggjort en eventuellt framtida passage
under bron för gång och cykel.

Samråd
Samrådsmöte med Staffanstorps kommun har genomförts 2017-06-13. Minnesanteckningar
finns upprättat från mötet, diarienummer TRV 2015/9484.
Följande synpunkter framfördes:
•

Inga synpunkter framfördes.

Trafikverkets svar: Noteras

Samråd
Samrådsmöte med Lunds kommun har genomförts 2016-06-21. Minnesanteckningar finns
upprättat från mötet, diarienummer TRV 2015/9484. Efter samrådsmötet den 2016-06-21
med Lunds kommun inkom kommunen med skriftliga synpunkter.
Följande synpunkter framfördes:
•

Gång- och cykelsträckningen utmed gamla järnvägssträckningen, diagonalt över
E22, är mycket viktig att behålla. I översiktsplan finns ett långsiktigt reservat för
spår mellan Lund och Staffanstorp utmed befintligt gång- och cykelstråk (den gamla
järnvägsbanken). Projekt får därför inte omöjliggöra spår utmed denna sträckning.

Trafikverkets svar: Planerad gång- och cykelbro över E22 kommer gå i samma
stråk som befintlig gång- och cykelbro.
•
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Anslutningen från Sydöstra vägen mot Stora Knästorpsvägen, där delar finns med i
detaljplan Stora Råby 32:13 m fl. (Hasslanda II), kan vara en bra permanent lösning
istället för en bro vid Höjebromölla för motorfordon över E22.

Trafikverkets svar: Ny anslutningsväg till Sydöstra vägen planeras.

Samråd
Samrådsmöte med Lunds kommun har genomförts 2017-02-24. Minnesanteckningar finns
upprättat från mötet, diarienummer TRV 2015/9484.
Följande synpunkter framfördes:
•

Impedimentsytorna i trafikplatsen bör användas för planerade dagvattendammar
alternativt dammarna som ligger vid Höje å öster om E22.

Trafikverkets svar: Delar av trafikplatsens avvattning leds till dagvattendammar i
restytor i trafikplatsen. Övriga delar leds till planerade dagvattendammar vid Höje å.
•

Efterfrågar ekologi och rekreationsstråk längs Höje å och möjligheten att passera
under E22 vid Höje å.

Trafikverkets svar: Trafikverkets riktlinjer för broutformningen ska alltid
möjliggöra faunapassage för mindre däggdjur. Utformningen av broar har
möjliggjort en eventuellt framtida passage under bron för rekreationsstråk.
•

Fyra detaljplaner påverkas av planerad utformning/vägplan och behöver ändras.
Tidplanen för detta arbete samordnas med Trafikverkets tidplan för vägplanen.

Trafikverkets svar: Noteras.
•

Kommunens diskuterar en förtätning vid befintlig drivmedelsstation fungerar inte
med sidoförskjuten utformning av E22.

Trafikverkets svar: Linjeföringen för väg E22 har utformats så att intrång mot
drivmedelstation minimeras så långt det var möjligt. Vid nya planerade verksamheter
ska skyddsavståndet säkerställa att så att riksintresse E22 upprätthålls.

Samråd
Samrådsmöte med Lunds kommun har genomförts 2017-03-13. Minnesanteckningar finns
upprättat från mötet, diarienummer TRV 2015/9484.
Följande synpunkter framfördes:
•

Kommunen ser inga problem med att trafikförsörjning sker till Sydöstra vägen när
bilbron över E22 rivs. Dock måste det utredas med markägarna.

Trafikverkets svar: Noteras
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•

Impedimentsytorna i trafikplatsen bör användas för planerade dagvattendammar
för bättre markanvändning.

Trafikverkets svar: Delar av trafikplatsens avvattning leds till dagvattendammar i
restytor i trafikplatsen. Övriga delar leds till planerade dagvattendammar vid Höje å.
•

Ej begränsa kommunens planer på en förtätning vid befintlig drivmedelsstation.

Trafikverkets svar: Linjeföringen för väg E22 har utformats så att intrång mot
drivmedelstation minimeras så långt det var möjligt. Vid nya planerade verksamheter
ska skyddsavståndet säkerställa att så att riksintresse E22 upprätthålls.
•

Bevara rekreationsstråk längs Höje å och möjligheten att passera under E22 vid
Höje å.

Trafikverkets svar: Trafikverkets riktlinjer för broutformningen ska alltid
möjliggöra faunapassage för mindre däggdjur. Utformningen av broar har
möjliggjort en eventuellt framtida passage under bron för rekreationsstråk.

Samråd
Samrådsmöte med Lunds kommun har genomförts 2017-04-28. Minnesanteckningar finns
upprättat från mötet, diarienummer TRV 2015/9484.
Följande synpunkter framfördes:
•

Impedimentsytorna i trafikplatsen bör användas för planerade dagvattendammar.

Trafikverkets svar: Delar av trafikplatsens avvattning leds till dagvattendammar i
restytor i trafikplatsen. Övriga delar leds till planerade dagvattendammar vid Höje å.
•

Planer finns på ett rekreationsstråk längs Höje å och önskar en möjlighet att
passerar under E22 vid Höje å och fortsätta med stråket österut längs Höje å.
Kommunen ska påbörja arbetet med en fördjupad översiktsplan för stråket.

Trafikverkets svar: Utformningen av broar har möjliggjort en eventuellt framtida
passage under bron för rekreationsstråk.
•

Vid val av bullerskyddsåtgärder är det viktigt att avvägningen mellan
landskapsbilden och rimligheten görs för varje åtgärd dvs. om det ska vara vägnära
alternativt fastighetsnära åtgärder.

Trafikverkets svar: Vid val av planerade bullerskyddsåtgärder har avvägningar
gjort bl.a. till landskapsbilden.
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Samråd
Samrådsmöte med Lunds kommun har genomförts 2017-05-16. Minnesanteckningar finns
upprättat från mötet, diarienummer TRV 2015/9484.
Följande synpunkter framfördes:
•

Viktigt med ett stråk längs Höje å med en passage under bron.

Trafikverkets svar: Utformningen har möjliggjort en passage under bron på norra
sidan för gång och cykel.

Samråd
Samrådsmöte med Lunds kommun har genomförts 2017-06-13. Minnesanteckningar finns
upprättat från mötet, diarienummer TRV 2015/9484. Efter samrådsmötet den 2016-06-29
med Lunds kommun inkom kommunen med skriftliga synpunkter.
Följande synpunkter framfördes:
•

Samtliga närliggande målpunkter i Lunds stad (som även är till gagn för
Staffanstorpsbor) ligger på Norra sidan av Höje å. För att knyta an till staden och
dess etablerade flöden bör det därför placeras på norra sidan för att anses
tillgängligt och ge störst samhällsvinster för allmänheten. Placeringen på norra
sidan kopplar stråket till det nät av stråk som kopplar samman ex. Södra Råbylund
och den framtida stadsdelen i Lund Sydväst. Det är olämpligt att anlägga ett
rekreationsstråk inom etablerat våtmarksområde då detta har höga biologiska
värden. Ett rekreationsstråk på spångar i våtmarken bedöms påverka djur och
växtliv negativt. Att etablera en däggdjuspassage på den södra sidan i anslutning till
våtmarken anses mer lämpligt då den ska anpassas till djurlivets naturliga
rörelsestråk, främst utter. Människors mer naturliga rörelsestråk bör etableras på
norra sidan.

Trafikverkets svar: Utformningen har möjliggjort en passage under bron på norra
sidan för gång och cykel.
•

Placeringen av fördröjningsmagasin bör anpassas efter rekreationsstråkets
planerade dragning och möjliggöra genomförandet.

Trafikverkets svar: Har hanterats i samrådshandlingen.
•

Intrång i fastigheterna inom Lunds kommun gällande mark som tas i anspråk för
vägbana, bullerskydd och fördröjningsmagasin bör tydligare redovisas med hänsyn
till landskapsbilden innan utlåtande kan göras.

Trafikverkets svar: Har hanterats i samrådshandlingen.

15

Samråd
Samrådsmöte med Lunds kommun har genomförts 2017-06-19. Minnesanteckningar
finns upprättat från mötet, diarienummer TRV 2015/9484.
Följande synpunkter framfördes:
•

Planerad utformning innebär upphävning av planen Sydöstra vägen vilket den hade
blivit ändå p.g.a. andra förändringar. Upphävande av detaljplanen tar cirka 3
månader.

Trafikverkets svar: Noteras.
•

Är markägarna överens med Trafikverket angående gång- och cykelvägarna inom
detaljplan Hasslanda II området ställer sig Lunds kommun bakom det.

Trafikverkets svar: Noteras.

Samråd
Information om samråd har skickats med brev 2017-09-15 till Lunds och Staffanstorps
kommun. Samrådshandlingen har funnits tillgänglig på Trafikverkets hemsida och på
Trafikverkets kontor i Malmö 2017-10-02--2017-10-16 samt vid samrådsmötet den 2017-1002.
Följande synpunkter framfördes av Staffanstorps kommun:
•

Kommunen vidhåller sina tidigare synpunkter som lämnades vid förra samrådet
den 2016-03-09.

•

De vill påpeka att utformningen med anslutning väg 885 och väg 887 ska ta hänsyn
till planerade utbyggnadsområde på fastighet Höjebromölla 1:1.

Trafikverkets svar: Trafikverket kan inte ta hänsyn till utformning när ingen
officiell plan finns tillgänglig.

Följande synpunkter framfördes av Lunds kommun:
•

Kommunen blir direkt berörd som väghållare av sträckan på Malmövägen norr om
västra cirkulationsplatsen. Ett antal åtgärder blir nödvändiga att vidta. Kommunen
anser att Trafikverket ska stå för kostnaderna eftersom åtgärderna är en direkt följd
av att ombyggnaden av trafikplatsen genomförs.

Trafikverkets svar: Trafikverket ansvar för buller från det statliga vägnätet. I
projektet beaktas alla förekommande bullerstörningar från det statliga allmänna
vägnätet. Vid dimensionering av bullerskyddsåtgärder hanteras det buller som planen
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alstrar samt tillkommande buller från övriga statliga allmänna vägar. Projektet
medför ingen trafikomfördelning som påverkar det kommunal vägnätet.
Trafikökningen som sker till år 2043 beror på den generell trafikökning som sker
oavsett projektet tillkomst.
Trafikverket kan medfinansiera åtgärder i annan väghållares anläggning genom de
ordinarie, i förordning styrda, formerna för statlig medfinansiering.
•

Förvaltningen förutsätter även att de kommunala vägarna som påverkas av
projektet omfattas av Trafikverkets bullerutredning och att eventuella
bullerskyddsåtgärder samordnas med kommunen och bekostas av Trafikverket.

Trafikverkets svar: Trafikverket kan medfinansiera åtgärder i annan väghållares
anläggning genom de ordinarie, i förordning styrda, formerna för statlig
medfinansiering.
•

De nya vägarna från Malmövägen ner till fördröjningsmagasinen korsar gång- och
cykelvägar då förutsätter förvaltningen en vidare dialog kring utformningen.
Förvaltningen förutsätter även vidare dialog kring utformning såsom bullervallar,
stödmurar, skärmar mm.

Trafikverkets svar: Noteras.
•

Har Trafikverket utrett om möjligheten att anlägga en gång- och cykelväg utmed
Höje å, innan och efter bron fortfarande är möjlig efter anläggandet av
fördröjningsmagasin och bullervallar samt med tanke på naturvärden och
höjdskillnader?

Trafikverkets svar: Trafikverket har möjliggjort för kommunen att anlägga ett
framtida rekreationsstråk på den sidan kommunen önskat längs Höje å. Fortsatt
arbete utredas av kommunen, ingår ej i Trafikverkets uppdrag.
•

Förvaltningen anser fortfarande att gång- och cykelvägnätet mellan Lund och
Staffanstorps kommun behöver kompletteras med saknade länkar, trots ny gångoch cykelväg utmed E22. Som exempel kan nämnas den saknade länken utmed väg
883 (Knästorps kvarnväg) samt kopplingen via Gastelyckan (Sydöstra vägen och
Norra Knästorpsvägen).

Trafikverkets svar: Vägporten under väg 108 utformas så att en eventuell
utbyggnad av gång- och cykelväg är möjlig i ett senare skede. Gång- och cykelväg
längs väg 885 mellan Knästorps Kvarn och befintlig cykelväg vid Höjebromölla
hanteras inte i detta projekt. Det planeras inte för någon annan cykelväg i
trafikplatsen.
•

Förvaltningens uppfattning är fortfarande att det är angeläget att fokusera på att
förbättra kollektivtrafikens förutsättningar även mellan ändpunkterna på det
statligt vägnät.

Trafikverkets svar: Projektets mål är att öka trafiksäkerhet och framkomlighet med
fokus på kollektivtrafik. Utformningens förslag ge även bra framkomlighet för
kollektivtrafiken.
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•

Det är viktigt att hantera den historiska aspekten i val av utformning och gestaltning
av bron för att inte förlora den historiska koppling och tidigare funktion som
järnvägsspår.

Trafikverkets svar: Hanteras i gestaltningsprogrammet.
•

Kommunen vill att Trafikverket åtar sig att genomföra och bekosta åtgärder som
minskar riskavstånd till vägen och ger bättre möjlighet till förtätning med ny
drivmedelstation.

Trafikverkets svar: Kommun får säkerställa att skyddsavståndet till riksintresse
E22 upprätthålls vid nya planerade verksamheter. Linjeföringen för väg E22 har
utformats så att intrång mot drivmedelstation minimeras så långt det var möjligt.
•

Fördröjningsmagasinet söder om Höje å ligger inom område där förtätning skulle
kunna vara möjlig. Kommunen förespråkar en annan placering av
fördröjningsmagasinet t.ex. närmare Höje å eller öster om E22 alternativ att placera
ett fördröjningsmagasin samt bullerplank, norr om Höje å där samrådshandlingen
idag redovisar bullervall.

Trafikverkets svar: Det finns behov av de 3 magasin som redovisas i handlingen för
att ta hand om E22 dagvatten innan det når Höje å. Placeringen av dessa är gjorda
utifrån marknivåer, naturvärden och att inte gå in i befintligt översilningsområde.
•

Utformning av kapacitetshöjande åtgärder för biltrafiken leder till ökad miljö- och
kapacitetsproblem på kommunala gatunät. Kommunens inriktning är att dämpa
biltrafiken och prioritera hållbara färdmedel.

Trafikverkets svar: En trafik- och kapacitetsutredning har utförts som underlag till
utformningen av trafikplatsen för att nå den optimala utformningen med avseende på
projektmålen trafiksäkerhet och framkomlighet.
•

Kapacitetshöjningar har gjorts och kommer att göras vid olika tillfällen på olika
delar av E22:an. För närboende innebär detta att vissa får ta del av
bullerskyddsåtgärder medan andra kan bo mellan åtgärdspunkterna och därför inte
får ta del av nya bullerskyddsåtgärder trots vägens ökade trafik och de
kapacitetshöjande åtgärder som görs. Förvaltningen anser att det aktuella projektets
miljöpåverkan på resterande vägsträckning genom staden ska tas i beaktande
parallellt med planprocessen.

Trafikverkets svar: Ombyggnad av E22 genom Lund sker etappvis. I samband med
upprättandet av vägplaner för respektive vägsträckning har bullerskyddsåtgärder
vidtagits eller kommer hanteras i kommande etapper. Projektets avgränsning och
utformning bestämmer vilken nivå av bulleråtgärder som kan utformas. Utanför
projektet ligger andra nivåer som ska uppfyllas och därefter utformas med
bulleråtgärder.
•
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Varje kommun ska enligt Luftkvalitetsförordning (2010:477) kontrollera att
miljökvalitetsnormerna följs inom kommunen. Den uppskattade kraftiga
trafikökningen och dess påverkan in i Lunds stad anser förvaltningen att detta

antagande bör omprövas och att miljökonsekvensbeskrivningen ska kompletteras
med en modellering av luftföroreningshalter för det aktuella vägområdet
inkluderande även bostadsområdet längs Malmövägen in mot Lund.
Trafikverkets svar: Projektet medför ingen trafikomfördelning som påverkar det
kommunal vägnätet. Trafikökningen som sker till år 2043 beror på den generell
trafikökning som sker oavsett projektet tillkomst. Trafikverket gör årligen översiktliga
modellberäkningar med hjälp av SIMAIR och det längs de statliga vägsträckor som
har högst trafikmängd. Bl.a. har beräkningar utförts på väg E22 genom Lund.
Halterna av luftföroreningar på lokal nivå i anslutning till de aktuella vägavsnitten
bedöms inte överskrida några miljökvalitetsnormer.
•

Förvaltningen ser positivt på förslaget att nu även impedimentytorna i trafikplatsen
till viss del kommer att användas för fördröjningsmagasin för vägdagvattnet.

Trafikverkets svar: Noteras.
•

Det vore bra om möjligheten till efterföljande översilning utreddes vidare.

Trafikverkets svar: Befintligt översilningsområde kvarstår och nyttjas i projektet.
•

Det är särskilt viktigt att de dagvattenmagasin som anläggs och åtgärder som vidtas
för att minska föroreningsbelastningen på recipienten är dimensionerade med
hänsyn till de klimatförändringarna som förutspås.

Trafikverkets svar: Trafikverket dimensionerar efter gällande riktlinje.
•

Miljönämnden vill påpeka att den största källan till så kallade mikroplaster är från
fordonstrafik och främst däckslitage varpå passande filtrering bör installeras i
samband med ombyggnationen för att minska belastningen i våra reningsverk och
Höje å.

Trafikverkets svar: Utformningen sker under detaljprojektering i
entreprenadskedet.
•

Trafikverkets förslag till ny trafikplats tar inte tillräcklig hänsyn till miljö- och
klimataspekter där miljökonsekvenserna behöver utredas och belysas ytterligare.
Högklassig åkermark tas i anspråk och i området finns många natur- och
kulturvärden som är värda att bevaras.

Trafikverkets svar: Hanteras i miljökonsekvensbeskrivning.
•

Dynamiska hastighetsbegränsningar, andra transportmedel och attitydförändrande
insatser är verkningsfulla verktyg för att få ett jämnare trafikflöde under
rusningstrafik.

Trafikverkets svar: Variabla hastigheter bör ses i ett större sammanhang förbi
Lund. Attitydförändringar jobbar Trafikverket generellt med och tillsammans med
övriga aktörer.
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•

Separata bussfiler och gång-cykelbanor mellan Lund och Staffanstorp bör läggas in i
planeringen.

Trafikverkets svar: Utformningsåtgärderna som planeras förbättrar även
framkomlighet för kollektivtrafiken. Ytterligare gång- och cykelbanor ingår inte i
projektet.
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Samråd med de enskilda som kan bli särskilt berörda
Samråd
Samrådsmöte med enskild fastighetsägare har genomförts 2016-02-24. Minnesanteckningar
finns upprättat från mötet, diarienummer TRV 2015/9484.
Följande synpunkter framfördes:
•

Skulle det vara möjligt att utföra hela breddningen på en sida istället för på båda
sidor av E22 för att undvika intrång i fastigheten?

Trafikverkets svar: Planerad utformning innebär en förskjutning åt nordväst med
hänsyn till intrång och genomförandeaspekter såsom trafik under byggtiden och
arbetsmiljö.
•

Viktigt att jordbruksmaskiner kan färdas på en ny framtida bro över E22.

Trafikverkets svar: Befintlig vägbro rivs och ersätts inte av en ny vägbro. Ny
anslutningsväg anläggs till Sydöstra vägen.
•

Buller är redan idag ett stort problem på fastigheten. Nytt bullerskydd krävs.

Trafikverkets svar: Har hanterats i samrådshandlingen.
•

Finns det möjlighet till rakare ramper istället för föreslagna rundade ramper i
trafikplatsen? Marken innanför rundande ramperna blir helt obrukbara medan
rakare vinklar skulle kunna möjliggöra att marken kan användas även i framtiden.

Trafikverkets svar: Utformningen av trafikplatsen har valts med hänsyn till
dominerande trafikströmmar och för att nå en så bra framkomlighet som möjligt.

Samråd
Samrådsmöte med särskilt berörda har hållits 2016-03-09. Kallelse har skickats med brev
(2016-02-26) till sakägare och genom tidningsannons i tidningen Sydsvenskan (2016-0227). Samrådshandling har funnits tillgänglig på Trafikverkets hemsida och på Trafikverkets
kontor i Malmö 2016-03-09--2016-03-23 samt vid samrådsmötet den 2016-03-09.
Inkomna synpunkter/yttranden finns hos Trafikverket, diarienummer TRV 2015/9484.
Följande synpunkter framfördes:
•

Utbyggnaden av trafikplatsen kommer påverka fastigheten och boende negativt
m.a.p. vibrationer, bullernivåer, avgaser, utsikt.

Trafikverkets svar: Konsekvenser på utformningen hanteras i MKB.
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•

Planerad bro över Höjebromölla och dess anslutningar måste utformas för långa och
breda transporter typ lantbrukstransporter och tunga lastbilar

Trafikverkets svar: Befintlig vägbro rivs och ersätts inte av en ny vägbro. Ny
anslutningsväg anläggs till Sydöstra vägen.
•

Hastigheten på bron måste begränsas när den kommer bli blandtrafik på bron,
förslagsvis vägbula.

Trafikverkets svar: Befintlig vägbro rivs och ersätts inte av en ny vägbro. Ny
anslutningsväg anläggs till Sydöstra vägen. Befintlig gång- och cykelbro rivs och
ersätts med en ny gång- och cykelväg i samma riktning.
•

Ombyggnad av E22 borde ske på nordvästra sidan för att underlätta placering av
bullerdämpande åtgärder på fastigheten och byggnationen över Höje å.

Trafikverkets svar: Planerad utformning innebär en förskjutning åt nordväst med
hänsyn till intrång, utrymme för bullerdämpande åtgärder och
genomförandeaspekter vid Höje å såsom trafik under byggtiden och arbetsmiljö.
•

Trafikplatsutformning tar mycket mark i anspråk. Ser hellre en cirkulationsplats
över E22 med direkt av- och påfarter som innebär att trafiken inte behöver köra in i
cirkulationen.

Trafikverkets svar: Utformningen av trafikplatsen har valts med hänsyn till
dominerande trafikströmmar och för att nå en så bra framkomlighet som möjligt.
•

Planerad cirkulationsplats bör utformas med direkt påfarter från Staffanstorp mot
E22 norrut vilket innebär att trafiken inte behöver köra in i cirkulationen.

Trafikverkets svar: Har hanterats i samrådshandlingen.
•

Behov finns för utformning av gång-och cykelvägar, busshållplatser och
pendlarparkering vid tankarna för att etablera ett exploateringsområde sydost om
trafikplatsen.

Trafikverkets svar: Trafikverket har valt att inte ta hänsyn till en eventuell
framtida exploatering eftersom det inte finns några påbörjade planarbeten i området.
•

Önskar inte bulleråtgärder.

Trafikverkets svar: Bullerskyddsåtgärder planeras för de fastigheteter som
överskrider rekommenderade riktlinjerna och vilka bullerskyddsåtgärder som blir
aktuella ska vara tekniskt möjliga och samhällsekonomiskt försvarbara.
•
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Bron över Höje å behöver utformas med en fri höjd av 5 meter för att muddring av å
fåran kan ske.

Trafikverkets svar: Planerad broutformning höjs ca 1 meter över befintlig
brobanehöjd för att möjliggöra eventuellt framtida rekreationstråk. Ett högre broläge
är inte rimligt med hänsyn till tekniska förutsättningar och kostnader.
•

Vägbro för väg 885 under väg 108 bör utformas med bred och frihöjd för
skördetröska.

Trafikverkets svar: Har hanterats i samrådshandlingen.
•

Diskussioner har förts med Lunds kommun om en sydlig förbindelse till
verksamhetsområdet och Malmövägen via väg söder om Scaniabilar, vid en
eventuell framtida utbyggnad av verksamhetsområdet.

Trafikverkets svar: Trafikverket har valt att inte ta hänsyn till detta eftersom det
inte finns några påbörjade planarbeten i området

Samråd
Samrådsmöte med enskilda fastighetsägare har genomförts 2016-10-19.
Minnesanteckningar finns upprättat från mötet, diarienummer TRV 2015/9484.
Följande synpunkter framfördes:
•

Bron över Höje å behöver utformas med en tillräcklig fri höjd för att muddring av
åfåran kan ske.

Trafikverkets svar: Planerad broutformning höjs ca 1 meter över befintlig
brobanehöjd för att möjliggöra eventuellt framtida rekreationstråk. Ett högre broläge
är inte rimligt med hänsyn till tekniska förutsättningar och kostnader.
•

Positiva till en gång- och cykelväg längs E22 mellan Höjebromölla och trafikplats
Råbys befintliga busshållplats under byggtiden.

Trafikverkets svar: Noteras.
•

Kan tänka sig en markväg mellan Norra Knästorpsväg och Sydöstra vägen under
byggtiden. Dock gavs förslag på att planerad gång- och cykelväg, längs E22 mellan
Höjebromölla och trafikplats Råbys befintliga busshållplats, även görs för biltrafik
med anslutning till Sydöstra vägen under byggtiden.

Trafikverkets svar: Ny anslutningsväg anläggs mellan Norra Knästorpsvägen och
Sydöstra vägen i den befintlig sträckning som finns idag. Detta ger en gen förbindelse
efter att befintlig vägbro över E22 rivs och den nya vägen ansluter till befintlig, redan
utbyggd, korsning på Sydöstra vägen. En anslutning till Sydöstra vägen nära
trafikplats Råby är inte lämplig med hänsyn till utformningen av
rampanslutningarna i trafikplatsen, med fria högersvängar utanför droppen samt
avsvängs- och påsvängskörfält på Sydöstra vägen.
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•

Kan inte tänka sig en permanent markväg mellan Norra Knästorpsväg och Sydöstra
vägen p.g.a. lång väg till arrendeytorna vid väg 108 och det kommer att leda in
obehörig trafik på privat väg (Norra Knästorpsväg).

Trafikverkets svar: Befintlig vägbro rivs och ersätts inte av en ny vägbro. Ny
anslutningsväg anläggs till Sydöstra vägen. Det ges därmed god möjlighet att nå det
övergripande vägnätet via Sydöstra vägen. Väg 108 kan nås antingen via väg E22
(dock ej med långsamtgående fordon) eller via Ruben Rausings gata-Malmövägen.
Den nya anslutningsvägen kan regleras på samma sätt som nuvarande Norra
Knästopsvägen.

Samråd
Samrådsmöte med berörda ledningsägare; Kraftringen, VA Syd och Skanova AB har
genomförts den 2016-12-06, minnesanteckningar finns upprättat från mötet, diarienummer
TRV 2015/9484.
Följande synpunkter framfördes:
•

Önskar ett ”fritt område” mellan släntkrön och dagvattendammar på ca 5 meter så
att ett ledningspaket kan dras förbi.

Trafikverkets svar: Har i möjligast mån hanterats i vägplanen och hänsyn till "fritt
utrymme " för ledningstråk är tagen.
•

Det går en Ø1000 dagvattenledning längs E22 med utlopp till Höje å genom en
”munk”. Om utloppet förändras krävs ett nytt tillstånd. Det borde kunna ingå i
samma ansökan om vattendom som Trafikverket.

Trafikverkets svar: Omläggning av ledningen och utloppspunkten kan hanteras i
tillståndsprocessen.

Samråd
Samrådsmöte med enskild fastighetsägare har genomförts 2017-04-21. Minnesanteckningar
finns upprättat från mötet, diarienummer TRV 2015/9484.
Följande synpunkter framfördes:
•

Positiva till en markväg mellan Norra Knästorpsväg och Sydöstra vägen under
byggtiden och även som en permanentlösning för biltrafiken.

Trafikverkets svar: Noteras.
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Samråd
Samrådsmöte med ett flertal fastighetsägare har genomförts 2017-09-28.
Minnesanteckningar finns upprättat från mötet, diarienummer TRV 2015/9484.
Följande synpunkter framfördes:
•

Planerad lokalväg till Sydöstra vägen anses blir en för lång omväg till sina
fastigheter. All trafik har koppling mot Staffanstorp och ska söderut. Båda
fastighetsägarna hävdar att Trafikverkets förslag ger upphov till oönskad trafik på
deras privata vägar.

Trafikverkets svar: I pågående vägplan har avvägning skett mellan intrång,
påverkan, nuvarande respektive förväntat användande och investeringskostnad.
Föreliggande lösning har bedömts som den rimligaste avvägningen.
•

Planerad serviceväg till dagvattenmagasin på Höjebromölla 1:1 över åkermark söder
om Höje å föreslås anläggas från magasinet parallellt med ån österut till befintlig
gång- och cykelväg. Det ger möjlighet till ett mer sammanhängande fält för
brukning.

Trafikverkets svar: Servicevägens placering justeras.
•

Ser inga problem att ansluta lokalvägen till en framtida lokalgata inom det
planerade verksamhetsområdet.

Trafikverkets svar: noteras.
•

Positiva till en gång- och cykelväg anläggs längs E22 fram till Sydöstra vägen.

Trafikverkets svar: noteras.

Samråd
Information om samråd har skickats med brev 2017-09-15 till de direkt berörda
fastighetsägarna. Samrådshandlingen har funnits tillgänglig på Trafikverkets hemsida och
på Trafikverkets kontor i Malmö 2017-10-02--2017-10-16 samt vid samrådsmötet den 201710-02.
Följande synpunkter framfördes:
•

Positiva till förslaget på ny trafikplats och breddning av E22.

Trafikverkets svar: Noteras.
•

Förslagna åtgärder (ny lokalväg och ny gång- och cykelväg) passar väl in med
aktuellt planförslag för Hasslanda II under förutsättningar att detaljplanen antas
och vinner laga kraft. Om planen inte antas så påverkas vi negativt av aktuellt
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förslag till vägplan. Dels genom det intrång på mark som det medför och dels på
grund av de störningar i pågående verksamhet som trafiken på lokalväg och gångoch cykelväg skulle innebära. Vägarna förutsätts utföras och bekostas av
Trafikverket på det sätt de kan utgöra permanenta anläggningar i enlighet med nya
detaljplanen för Hasslanda II.
Trafikverkets svar: Trafikverket styr inte detaljplanprocessen och den är anpassad
efter framtagen utformning. Planerad lokalväg gör marginella intrång i ny åkermark
eftersom den följer befintlig markvägsträckning. Planerad gång- och cykelväg går i
kanten av åkermarken.
•

Befintliga utfarten/överfarten vid Höjebromölla över E22 ska behållas och fungera
som utfart/infart till fastigheten. Även om servitut inte kan styrkas då statlig
myndighet eventuellt har missat eller gjort felaktighet i senare lantmäteriförrättning
anser man att den skall kvarstå pga. hävd. Utfarten har funnits sedan E22 bildades
och varit den enda till- och utfart som har kunnat användas av tung trafik under de
senaste 60 åren.

Trafikverkets svar: Befintlig vägbro rivs och ersätts inte av en ny vägbro. Ny
anslutningsväg anläggs till Sydöstra vägen från Norra Knästorpsvägen.
•

Arrendatorn kan tänka sig den nya lokalvägen upp mot Sydöstra vägen som är
planerad. Den skall i så fall förses med fjärrstyrdbom och får absolut inte användas
som transportväg under bygget eller bli någon framtida cykelväg.

Trafikverkets svar: Den planerade markvägen behövs för trafik under byggtiden
för att kunna utföra byggnationen av bro över E22 och gång- och cykelvägen. Övrigt
hanteras vidare i detaljprojekteringen.
•

Dagvattenledning Ø 1400 med utlopp i Höje å kommer att hamna i den
projekterade vägbanan samt under planerade bullervall. Sådana placeringar
försvårar eller omöjliggör drifthanteringen.

Trafikverkets svar: Ledningar flyttas så de ligger utanför vägbanan och vallen.
•

VA SYD ställer krav på de entreprenörer som släpper dagvatten alternativ
länsvatten till deras nät. Kraven berör främst mängden föroreningar samt
suspenderat material. Det måste även utredas om nätet har kapacitet att ta emot
mängder som önskas släpps.

Trafikverkets svar: Hanteras vidare i detaljprojekteringen.
•

Befintlig bullervallen på fastigheten Höjebromölla mellan E22 och trädgården har.
kompletterats så att den idag har formen av ett ”L” och tar en del ljud som kommer
från bron över Höje å. Denna borde höjas och krönet vinklas mot E22.

Trafikverkets svar: I planerad utformning höjer vi befintlig vall.
•
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På den södra sidan av Höje å bör en vall förläggas så att buller från ramper och E22
elimineras.

Trafikverkets svar: Detta alternativ har avfärdat p.g.a. stor kostnad i förhållande
till nytta.

•

Bulleråtgärder behöver göras på gårdens norra sida då stigningen mot Råby
avfarten alstrar en hel del buller.

Trafikverkets svar: Bullerutredningen visar på att befintlig ladan och uthus
skyddar bostadshuset från buller. Planerade bullerskyddsåtgärder är bedömda
utifrån vad som är tekniskt möjliga och samhällsekonomiskt försvarbara.
•

Norrgående ramp mot E22 bör schaktas ner för att minska bullernivåer.

Trafikverkets svar: Det inte är möjligt på grund av de krav som finns på
vägutformning. Rampens höjd styrs av cirkulationen som i sin tur styrs av bron över
E22.
•

E22'ans nya bro över Höje å bör kompletteras med bullerskyddande räcken för att
ta bort buller som annars följer längs Höje å.

Trafikverkets svar: Bullerskydd på räckena på bron över Höje å planeras.
•

Enligt bullerutredningen kommer ingen del av trädgården på Höjebromölla få lägre
bullervärden än 60-65 dBA vilket är en hög bullernivå.

Trafikverkets svar: Vilka bullerskyddsåtgärder som blir aktuella ska vara tekniskt
möjliga och samhällsekonomiskt försvarbara.
•

Utformning med en lokalväg mot Sydöstra vägen ger en för lång omväg till sin
fastighet. Det finns 2 alternativa lösningar; Alternativ 1 att nuvarande cykelväg
mellan Knästorpsvägen (Väg 885) över Höje å mot Lund görs om till samtrafik över
Höje å. In- och utfart till Höjebromölla blir via Knästorpsvägen och följer
cykelvägen tills den passerat Höje å där den delar sig med ny infart Höjebromölla
parallellt med Höje å. Alternativ 2 att samtrafik tillåts på den nya cykelbron över
E22 som då måste byggas större och starkare samt att det blir problem med
kurvtagning om nuvarande placering bibehålls.

Trafikverkets svar: Alternativ 1 Förslaget är ej genomförbart med hänsyn till
höjder och brostorlek. Alternativ 2 innebär att väganslutningar inte klara större
fordon utan att göra intrång i bostadsfastigheterna. Bron blir även mycket högre
vilket ger större markintrång på båda sidor om bron.
•

En detaljplan för utveckling av den södra delen av Höjebromölla är uppstartad. Den
drivs av Staffanstorps kommun och TAM-group. Hänsyn bör tas till detta vid
planering av ombyggnad av E22 och väg 108.

Trafikverkets svar: Trafikverket kan inte ta hänsyn till framtida planer som inte
finns i översiktsplan eller detaljplan.
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•

Idag går vatten, tryckavlopp, el och Internet i en kulvert under E22 och ansluter till
serviser vid Bragevägen. Det är av yttersta vikt att dessa inte glöms bort och att
avbrott hålls så korta som praktiskt möjligt.

Trafikverkets svar: Hanteras i detaljprojekteringen.
•

Den befintliga dammen som finns i närheten av E22 kan göras större och den
används redan idag som fördröjningsmagasin istället för en den planerade dammen.
Med den utformningen kan mark frigöras för anläggande av bullerskyddsåtgärder
utmed E22 söder om Höje å.

Trafikverkets svar: Det finns behov av de 3 magasin som redovisas i handlingen för
att ta hand om E22 dagvatten innan det når Höje å. Placeringen av dessa är gjorda
utifrån marknivåer, naturvärden och att inte gå in i befintligt översilningsområde. Att
utöka befintlig damm innebär en förändra utformning av befintlig markväg.
•

Det är mycket cykeltrafik som korsar väg 108 vid Lund södra. Finns med i planerna
att ansluta cykelväg Lund – Staffanstorp via Uppåkra?

Trafikverkets svar: Bron utformas så att en eventuell utbyggnad av gång- och
cykelväg är möjlig i ett senare skede. Gång- och cykelvägen hanteras inte i detta
projekt.
•

Ställer sig generellt positiva till intentionerna och målbilden såsom den beskrivs i
samrådshandling.

Trafikverkets svar: Noteras.
•

Genomförandet av utbyggnaden måste ske med hänsyn till de omgivande
trafikflödena runt om sträckan mellan trafikplatserna Lund Södra-Råby och att
nödvändiga insatser genomförs, t.ex. mobilitetsåtgärder under byggtiden.

Trafikverkets svar: Trafikverket har tagit fram en Mobility management dokument
under byggtid för att hantera trafiken under byggtiden.
•

Utifrån samrådsmaterialet tolkas fastighetsgränserna för fastigheten Råbyholm 3 att
de inte påverkas av kapacitetsåtgärderna för trafikplats Lund Södra samt förutsätter
att det förblir så även framdeles.

Trafikverkets svar: Planerad utformning påverkar inte fastighet Råbyholm 3.
•

I fortsatta arbetet måste Trafikverket mer noggrant kartlägga och beskriva de
bullerproblem som följer av en högre trafikintensitet och genomföra nödvändiga
åtgärder.

Trafikverkets svar: Bullerskyddsåtgärder planeras för de fastigheteter som
överskrider rekommenderade riktlinjerna och vilka bullerskyddsåtgärder som blir
aktuella ska vara tekniskt möjliga och samhällsekonomiskt försvarbara.
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•

Transporter med farlig gods ökar och Trafikverket måste tillse i fortsatt arbetet att
dessa transporter inte kräver framtida skyddsavstånd som kan påverka
verksamhetens möjligheter att bygga ut eller göra andra förändringar inom
fastigheten Råbyholm 3.

Trafikverkets svar: Planerad utformning påverkats inte säkerhetsavståndet.
Trafikverket kan inte ta hänsyn till framtida planer som inte finns i översiktsplan eller
detaljplan.
•

Planerad utbyggnaden bör möjliggöra att i framtiden etablera en ny vägförbindelse
söderut från Råbyholm 3 vid Norra Knästorpsvägen och vidare mellan E22 och Loke
2 ned till Malmövägen. Det bör även möjliggör att gång- och cykeltrafikanter kan
använda broförbindelsen som idag utgörs av Norra Knästorpsvägen.

Trafikverkets svar: Trafikverket kan inte ta hänsyn till framtida planer som inte
finns i översiktsplan eller detaljplan. Befintlig gång- och cykelbro kommer att rivas
och ersättas av en ny gång- och cykelbro i samma stråk som idag.
•

Utbyggnaden bör möjliggöra ett bättre flöde för kollektivtrafik.

Trafikverkets svar: Projektets mål är att öka trafiksäkerhet och framkomlighet med
fokus på kollektivtrafik. Utformningens förslag ge även bra framkomlighet för
kollektivtrafiken.

Samråd
Samrådsmöte med fastighetsägare har genomförts 2017-10-25. Minnesanteckningar finns
upprättat från mötet, diarienummer TRV 2015/9484.
Följande synpunkter framfördes:
•

Befintlig privat bro över Höje å tål ej tung trafik och har förslag på ny
brolokalisering mellan de två befintliga dammarna söder om Höje å längre österut.
En sådan lösning skulle fungera både för privat trafik och trafik till verksamheten på
gården.

Trafikverkets svar: Utreds i samrådshandlingen.
•

Föreslagen dagvattendamm på sydöstra sidan av E22 skulle kunna flyttas längre in
för att ge mer plats för en bullervall.

Trafikverkets svar: Utreds om befintlig bro över Höje å kan får en ny lokalisering
mellan de två befintliga dammarna söder om Höje å så att placeringen av dammen
kan anläggas längre österut.
•

Serviceväg till dagvattenmagasin ligger i samma sträckning som befintlig markväg
över fälten söder om Höje å. Förordar istället en dragning parallellt med Höje å
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längs betesmarkerna österut fram till befintlig gång- och cykelväg som ansluter till
väg 885.
Trafikverkets svar: Servicevägens placering justeras.
•

Hur sediment med eventuellt farliga partiklar hanteras?

Trafikverkets svar: Dagvattendammarna kommer förses med oljeavskiljare och en
del partiklar fastnar i dikena längs väganläggningen vid avrinningen från vägen.
•

Önskar att väg 885 är genomgående istället för väg 883.

Trafikverkets svar: Planerad utformning är baserad på trafikflödena på väg 883
och väg 885. Trafiken är avsevärt större på väg 883 än väg 885 därför är den
genomgående.
•

Är orolig för trafiksäkerheten vid korsningen gång- och cykelväg/infart norrifrån till
gården.

Trafikverkets svar: Utreds i samrådshandlingen.
Efter möte inkom följande yttrande:
•

Önskemål om en ny infart till Höjebromölla via väg 885 och vidare till Norra
Knästorps vägen som kan hantera den trafiken. Vägen bör anläggas bakom
befintliga byggnader för att slippa trafik genom gården.

Trafikverkets svar: Utreds i samrådshandlingen
•

Önskemål om att planerad damm anläggs med befintlig damm ses som ett mycket
trevligare alternativ samt att det ger utrymme till ett bullerskydd mot E22. Är
positiv till att upplåta vägen för detta ändamål.

Trafikverkets svar: Utreds i samrådshandlingen.

30

Samråd med övriga berörda myndigheter, organisationer m fl.
Samråd
Samrådsmöte med Skånetrafiken har genomförts 2015-11-12, minnesanteckningar finns
upprättat från mötet, diarienummer TRV 2015/9484.
Följande synpunkter framfördes:
•

Positiva till busskörfält om det planeras.

Trafikverkets svar: Noteras.

Samråd
Information om samråd har skickats med brev den 2016-02-26 till särskilda myndigheter,
organisationer m fl. har funnits tillgänglig på Trafikverkets hemsida och på Trafikverkets
kontor i Malmö mellan 2016-03-09--2016-03-23 samt vid samrådsmötet den 2016-03-09.
Inkomna synpunkter/yttranden finns hos Trafikverket, diarienummer TRV 2015/9484.
Följande synpunkter framfördes:
•

Önskar att det planeras för åtgärder som minskar buller för både utomhusmiljö och
inomhusmiljö.

Trafikverkets svar: Bullerskyddsåtgärder planeras för de fastigheteter som
överskrider rekommenderade riktlinjerna och vilka bullerskyddsåtgärder som blir
aktuella ska vara tekniskt möjliga och samhällsekonomiskt försvarbara.
•

Viktigt att miljön kring Höje å och Sankt Larsparken bevaras eftersom det är ett
stort rekreationsvärde.

Trafikverkets svar: Utformningen av trafikplatsen ska inte ta mer utrymme än den
behöver för att uppnå sitt syfte.
•

Gårdsbilden för Höjebromölla 1:1 är viktig att bevara. Önskar att utformningen av
E22 flyttas västerut, vilket även underlättar placering av bullerdämpande åtgärder.

Trafikverkets svar: Planerad utformning innebär en förskjutning åt nordväst med
hänsyn till intrång, utrymme för bullerdämpande åtgärder och
genomförandeaspekter vid Höje å såsom trafik under byggtiden och arbetsmiljö.
•

Är mycket nöjd att trafikplatsen byggs om eftersom den ingår i ett olycksdrabbat
avsnitt. Vid utformningen är det viktigt att avfartsrampernas längd görs tillräckligt
långa, att vägrenarna görs breda, att förhindra miljöutsläpp i Höje å vid en eventuell
olycka, att av- och påfartsramperna dimensioneras för höga vattenförhållanden i
Höje å.
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Trafikverkets svar: Utformning och dimensionering sker utifrån trafikprognoser
och trafikanalyser samt gällande riktlinjer. Vägrenarna planeras utformas med plats
för nöduppställning. Dagvattendammar planeras för att fördröja vattnet till Höje å
och dessa utformas så att eventuellt miljöutsläpp kan förhindras.
•

Går det att utnyttja restytorna i trafikplatsen med ytterligare fördröjning av
vägdagvatten?

Trafikverkets svar: Delar av trafikplatsens avvattning leds till dagvattendammar i
restytor i trafikplatsen. Övriga delar leds till planerade dagvattendammar vid Höje å.
•

Önskar en faunapassage för mindre däggdjur vid Höje å.

Trafikverkets svar: Trafikverkets riktlinjer för broutformningen ska alltid
möjliggöra faunapassage för mindre däggdjur.
•

Se att det skulle vara en samordningsvinst att tidigarelägga väg 108.

Trafikverkets svar: Vi planerar samordning av projekten genom senareläggning
av väg E22.

Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap avstår att lämna synpunkter.

Samråd
Samrådsmöte med Räddningstjänsten i Lund och Ambulansen i Lund har genomförts 201605-04. Minnesanteckningar finns upprättat från mötet, diarienummer TRV 2015/9484.
Följande synpunkter framfördes:
•

Det finns ett behov av ett digitalt informationssystem eftersom det är så mycket
trafik.

Trafikverkets svar: Hanteras inte i projektet.

Samråd
Information om samråd har skickats med brev 2017-09-15 till särskilda myndigheter,
organisationer m fl. Samrådshandlingen har funnits tillgänglig på Trafikverkets hemsida och
på Trafikverkets kontor i Malmö 2017-10-02--2017-10-16 samt vid samrådsmötet den 201710-02.
Inkomna synpunkter/yttranden finns hos Trafikverket, diarienummer TRV 2015/9484.
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Följande synpunkter framfördes:
•

I avvaktan på vägplan framför region Skåne samma synpunkter som framfördes i
det tidigare yttrandet.

Trafikverkets svar: Noteras.
•

Restytor kan användas för ytterligare fördröjning av vägdagvatten till Höje å. Vi
noterar nu att dessa ytor i det nya förslaget används just för detta ändamål vilket får
anses som mycket positivt.

Trafikverkets svar: Noteras.
•

När det gäller det förslag till fördröjning av vägdagvatten ser vi positivt på att det nu
föreslås sammanlagt fem dammar för rening och fördröjning av vägdagvatten.

Trafikverkets svar: Noteras.
•

Förslaget att låta dagvatten från dagvattendammarna översila gräsmark innan det
når recipienten Höje å tycker vi fortfarande är en bra idé.

Trafikverkets svar: Noteras.
•

Det är inte bara dikningsföretaget ”Lunds stads avvattning, område 2” som berörs
av åtgärderna. Även dikningsföretaget ”Höje å från S:t Lars i Lund till Bjällerup”
berörs i högsta grad av åtgärderna och måste därför inkluderas i samrådet.

Trafikverkets svar: Utformningen påverkar enbart dikningsföretaget ”Lunds stad
avvattning, område 2” som sträcker sig längs Höje å från Knästorp till Källby mölla.
Dikningsföretaget ingår i två båtnadsområden ”Lunds stad avvattning, område 2” och
”Höjeå från S:t Lars i Lund till Bjällerup” enligt uppgifter från Länsstyrelsen.
•

Passagerna över vattendragen bör utformas omsorgsfullt så att de naturliga
hydrologiska förhållandena inte påverkas.

Trafikverkets svar: Placering och broutformning har valts för att minimera
påverkan och omgrävning av Höje å.
•

Vid utformning av broarna över Höje å bör hänsyn tas till översvämningsrisker i
dagens klimat men även förändrade översvämningsrisker för framtida klimat.

Trafikverkets svar: Projekteringen av bron görs efter gällande krav. Profilen över
passage har även höjts för att möjliggöra en faunapassage vilket också är gynnsamt
för framtida klimat.
•

Förslaget bygger på en trafikprognos som har tagits fram utan hänsyn till miljö- och
klimatmål. Förslaget har med hänsyn till detta inte följt Trafikverkets
fyrstegsprincip där andra åtgärder ska göras före en utbyggnad.
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Trafikverkets svar: Men utgångspunkt för framtagen ÅVS har projektets
förutsättningar varit att anlägga additionskörfält.
•

Planerade bullervallar innebär fysiska och visuella barriärer som förfular landskapet
och den byggda miljön. De tar också värdefull jordbruksmark i anspråk.

Trafikverkets svar: Vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av
trafikinfrastruktur har Riksdagen angett riktvärden för trafikbuller (Proposition
1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter) och dessa bör normalt
inte överskridas.
•

För att skötseln ska kunna ske rationellt måste det finnas körvägar fram till
dammarna.

Trafikverkets svar: Servicevägar finns planerat i utformningsförslaget.
•

Kaveldun ska inte planteras, arten sprider sig själv och bidrar till syrebrist i vatten.

Trafikverkets svar: Hanteras i gestaltningsprogrammet.
•

Kollektivtrafiken bör får ett eget körfält och dess framkomlighet ska prioriteras. I
framtagen utformning har vi inte sett några förslag i den riktningen.

Trafikverkets svar: Projektets mål är att öka trafiksäkerhet och framkomlighet med
fokus på kollektivtrafik. Utformningens förslag ge även bra framkomlighet för
kollektivtrafiken.
•

De geologiska förhållandena är visserligen mycket kortfattat redovisade men då det
inte är sannolikt, vilket påpekas i miljökonsekvensbeskrivning, att
grundvattenförekomsten påverkas negativt så har vi inget att anföra mot projektet.

Trafikverkets svar: Noteras.
SGI har lämnat synpunkter i ett tidigare skede, den 2016-03-23 och avstår från att lämna
synpunkter i detta skede utan avvaktar till granskningsskedet.
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Samråd med allmänheten
Samråd
Samrådsmöte med berörda har hållits 2016-03-09. Kallelse har skickats med brev (2016-0226) till sakägare och genom tidningsannons i tidningen Sydsvenskan (2016-02-27).
Samrådshandling har funnits tillgänglig på Trafikverkets hemsida och på Trafikverkets
kontor i Malmö 2016-03-09--2016-03-23 samt vid samrådsmötet den 2016-03-09.
Minnesanteckningar från samrådet 2016-03-09 finns hos Trafikverket, diarienummer TRV
2015/9484.
Inkomna synpunkter/yttranden finns hos Trafikverket, diarienummer TRV 2015/9484.
Följande synpunkter framfördes:
•

Behov av åtgärder som minskar trafikbullret.

Trafikverkets svar: Bullerskyddsåtgärder planeras för de fastigheteter som
överskrider rekommenderade riktlinjerna och vilka bullerskyddsåtgärder som blir
aktuella ska vara teknisk möjliga och samhällsekonomiskt försvarbara.
•

Minska trafikbelastningen och öka säkerheten för oskyddade trafikanter samt
framkomligheten för busstrafiken på Malmövägen.

Trafikverkets svar: Malmövägen är en kommunal väg och den ingår inte i detta
projekt som finansieras av statliga medel.
•

Utformningen med en cirkulationsplats i korsningen med väg 883 underlättar för
trafiken att trafikera väg 883 istället för väg 108. Väg 883 är hårt trafikerad idag och
de önskar att säkerheten höjs och skapar en tryggare miljö i Ädelholm med åtgärder
som aktivt styr trafiken till väg 108 t.ex. begränsad genomfart, sänkt hastighet,
väghinder.

Trafikverkets svar: En cirkulationsplats kan leda till minskade fördröjningar vid
anslutning till väg 108 och att något fler därför kan komma att välja väg 883 i
riktning mot Lund. Samtidigt innebär planerad utbyggnad av väg 108, till en 2+2-väg
med
100 km/h, en bättre framkomlighet och säkerhet för trafikanterna, vilket sannolikt
leder till att fler använder väg 108, inte minst i sydlig riktning. Totalt sett, i båda
riktningarna, bedöms detta ta ut vartannat, och andelen som väljer väg 883 i stället
för väg 108 kan antas vara densamma efter ombyggnaderna som idag. Förändrad
utformning på väg 883 i Ädelholm är inte aktuell.
•

Önskar en gång- och cykelväg från Bergströmshusen till Lund södra busshållplats.

Trafikverkets svar: En gång- och cykelväg från Bergströmshusen till
busshållplatsen Lund södra tpl hanteras inte i detta projekt.
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•

Behövs södra avfarten från E22 in mot Lund. Den trafiken kan använda trafikplats
Råby.

Trafikverkets svar: En trafik- och kapacitetsutredning har utförts som underlag till
utformningen av trafikplatsen för att uppnå framtida kapacitet.

Samråd
Samrådsmöte med berörda har hållits 2017-10-02. Kallelse har skickats med brev (2017-0915) till direkt berörda och genom tidningsannons i tidningen Sydsvenskan och Skånska
Dagbladet (2017-09-23) samt Post- och inrikes tidningar (2017-09-22). Samrådshandlingen
har funnits tillgänglig på Trafikverkets hemsida och på Trafikverkets kontor i Malmö 201710-02--2017-10-16.
Inkomna synpunkter/yttranden finns hos Trafikverket, diarienummer TRV 2015/9484.
Följande synpunkter framfördes:
•

Önskar en gång- och cykelväg mellan busshållplats Hunnerup och Lund södra
trafikplats.

Trafikverkets svar: Hanteras inte i detta projekt.
•

Önskemål om bullerplank i glas eller att den översta delen är i glas för att inte
skymma den nuvarande utsikten.

Trafikverkets svar: Val av material görs utifrån ett livscykelperspektiv och
gestaltningsaspekter.
•

En kombinerad vall med skärmen utformas så att den tar så mycket buller samtidigt
som den förhindrar barnen i området att ta sig över till motorvägen. Om det blir en
höjning av den befintliga vallen bör den kompletteras med en skärm högst upp.

Trafikverkets svar: Intrång på fastigheterna avgör vad som är möjligt att anlägga.
Utgångspunkten är vall men där mark saknas kompletterar vallen med plank om
behov finns.
•

Varför föreslås inte en hastighet på 90 km/h istället eftersom det både minska
bullret och upphinnande olyckor?

Trafikverkets svar: Val av hastighet är en balans mellan olika anspråk som bland
annat trafiksäkerhet, framkomlighet och miljö. En ytterligare hastighetssänkning
påverkar ej buller från tunga fordon som kör i max 90 km/h. Eftersom de är
dimensionerande för maximalnivåerna i bullerberäkningarna påverkas därmed inte
nivån av en hastighetssänkning.
•
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Hur har modellen från SIKA som beräknar samhällsnyttan tillämpas vid
planerandet av ombyggnad E22 Lund Södra?

Trafikverkets svar: Alla planerade åtgärder beräknas med modell avseende
samhällsnyttan och de med största nyttan kommer in i den nationella åtgärdsplanen.
•

En höjning av vägbanan med 0.8 m, hur påverkar detta bullernivån?

Trafikverkets svar: Planerad utformning används vid bullerberäkningarna före
och efter bullerdämpande åtgärd. Värdena redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen.
•

För att ytterligare minska bullret och därmed förbättra vistelsen på uteplatsen Freja
8 vill vi att Trafikverket bekostar en höjning av befintlig bullerisolerande plank.

Trafikverkets svar: Bullerskyddsåtgärder planeras för de fastigheteter som
överskrider rekommenderade riktlinjerna och vilka bullerskyddsåtgärder som blir
aktuella ska vara tekniskt möjliga och samhällsekonomiskt försvarbara.
•

Planerad bro/viadukt och väg 885 behöver dimensioneras för att kunna hantera
tillgänglighet till område för tung lastbilstrafik och kollektivtrafik.

Trafikverkets svar: Broar på allmänna vägar dimensioneras för lastbilstrafik och
kollektivtrafik.
•

Korsningen mellan väg 885 och väg 883 ändras så att väg 885 har företräde framför
väg 883.

Trafikverkets svar: Trafikverket kan inte ta hänsyn till kommande planering som
inte är vunnen laga kraft.
•

Trafikverkets planer på att upprusta befintlig markväg över Höjebromölla 1:1 som
serviceväg till nytt dagvattenmagasin är inte möjligt p.g.a. planeringen av området
till verksamheter/kontor/bostäder. Anslutning bör istället ske via Höjebromöllas
gård.

Trafikverkets svar: Trafikverket kan inte ta hänsyn till framtida planer som inte
finns i översiktsplan eller detaljplan.
•

Den föreslagna höjden på bullerskyddsåtgärder på fastighet Freja 7 är för låg. Ett
bättre förslag är att bygga tillräckligt höga bullerskärmar på andra sidan Bragevägen
utmed hela vägen så att berörda fastigheter får del av denna. Det kommer ge en
bättre enhetlighet och påverka de berörda fastigheterna mindre.

Trafikverkets svar: Bästa effekt ges genom att placera bulleråtgärder nära källan
dvs. E22. Vilka bullerskyddsåtgärder som blir aktuella ska vara tekniskt möjliga och
samhällsekonomiskt försvarbara.

Olof Fredholm, Trafikverket
projektledare
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Trafikverket, Box 366, 201 23, Malmö. Besöksadress: Gibraltargatan 7.
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00
www.trafikverket.se
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Detaljplan för Lilla Råby 22:12 m fl i Lund, Lunds kommun (E22 Trafikplats Lund S) hålls
tillgänglig för förlängd granskning i Kristallen, Brotorget 1, Lund samt på www.Lund.se/planerpagang
från och med den 27 maj till och med den 25 juni 2019.
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kommun.
Synpunkter på detaljplanen ska skriftligen ha inkommit till Byggnadsnämnden, Box 41,221 00 LUND
eller byggnadsnamnden@lund.se senast den 25 juni 2019.
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Kungörande och granskning av vägplan för ombyggnad av
E22 delen trafikplats Lund södra samt väg E22 mellan
trafikplats Lund södra och trafikplats Råby i Lund och
Staffanstorps kommun, Skåne län
Trafikverket Region Skåne har uppmärksammat att vi under granskningen av vägplanen som genomfördes
2019-08-13 t.o.m. 2019-09-13 missat dig som berörd fastighetsägare. Vi ger er därför nu möjlighet att ta
del av vägplanen som var utställd för granskning och inkomma med synpunkter till Ärendemottagningen,
Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se senast 201906-25. Ange diarienummer TRV 2015/9484.
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Vägplanen omfattar ombyggnad av väg E22 på delen trafikplats Lund södra samt väg E22 mellan
trafikplats Lund södra och trafikplats Råby i Lunds och Staffanstorps kommun, Skåne län. Vägplanen
omfattar även indragning av väg från allmänt underhåll. Förändringen omfattar del av väg 108 vid den
södra anslutningen till trafikplats Lund Södra samt del av väg 883.
Planen med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) finns tillgänglig för granskning under tiden 2019-05-27
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Delar av handlingarna finns på Trafikverkets webbplats https://www.trafikverket.se/E22-lund.
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kommer att regleras genom lantmäteriförrättning enligt anläggningslagen.
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Om du vill ha mer information kontakta Torbjörn Sundgren, Trafikverket Region Syd, tel. 010-123 72 52
eller e-post torbjorn.sundgren@trafikverket.se.
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Trafikverket har inhämtat dina personuppgifterfrånfastighetsregistret i syfte att genomföra rubricerad åtgärd i
enlighet med sektorslagamaför infrastruktur. Inkomna synpunkter och yttranden i ärendet utgör allmän handling.
Du har rätt att begära reg isterutdrag, begära rättelse, begära radering, begära beg ränsning av behandlingen samt
invända mot behandlingen. Begäran görs till Trafikverkets kontaktcenter. Personuppgiftsansvarig är Trafikverket,
781 89 Borlänge. Organisationsnummer 202100-6297. Dataskyddsombudet kan nås på samma adress. Du har rätt
att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för data skyddsförordningen.

