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Godkännande för detaljplanen Lilla Råby 22:12 m.fl.
Förslag till beslut
Byggnadsnämnden föreslås besluta
att
att
att

godkänna detaljplan för Lilla Råby 22:12 m.fl. i Lund,
överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för antagande,
motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag.

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.
Planen har handlagts med samordnat förfarande då planförslaget
gäller en verksamhet som tillståndsprövas enligt miljöbalken och
prövas i vägplan E22 Ny trafikplats Lund södra 148273 (5 kap. 7a §
PBL).

Underlag för beslutet
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Ärendet
Stadsbyggnadskontorets arbete med att ta fram förslaget
Trafikverket har 2016-12-13 ansökt om detaljplan för 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
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framkomligheten. Byggnadsnämnden beslutade 2017-02-16 att ge
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda förutsättningar för en
ny detaljplan, att handläggas i enlighet med plan- och bygglagens
bestämmelser om samordnat förfarande.

Orienteringskarta över södra Lund. Röd ring markerar planområdets placering.

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.
Planområdet omfattar fastigheterna Lilla Råby 22:12, Lilla Råby 21:9,
Lilla Råby 18:38, och Klostergården 2:14 m.fl. Planförslaget bedöms
vara förenligt med Lunds kommuns översiktsplan så den anger ett
markreservat för utbyggnad av trafikplats Lund södra (ÖP 2010).
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Karta över berörda fastigheter inom aktuellt planområde.

Gällande detaljplaner inom planområdet medger ej föreslagen
ombyggnation enligt upprättad vägplan, vilket medför ett behov av
en ny detaljplan. Detaljplanen omfattar enbart den del av vägplanen
som är inom Lunds kommun.
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 2018.
Förslaget till vägplan hölls tillgängligt för samråd av Trafikverket
under 2017-10-02 till 2017-10-16. Samrådsmöte hölls den 2 oktober
2017, 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 §. De
yttranden som inkom finns sammanställda i Trafikverkets
samrådsredogörelse (Trafikverket 2017-11-24)
Detaljplaneförslaget var sedan tillgängligt för granskning under
perioden 13 augusti – 13 september 2018 och skickades ut till
berörda myndigheter och sakägare. Under samma period var
Trafikverkets vägplan tillgänglig för granskning. De yttranden som
kom in har sammanfattats och stadsbyggnadskontorets
kommentarer till dessa finns redovisade i granskningsutlåtandet. Till
Trafikverkets vägplan finns ett separat granskningsutlåtande.
Några väsentliga ändringar av planförslaget har inte gjorts efter
granskningen. Några boende och verksamma i närområdet är

Tjänsteskrivelse
2020-09-04

4 (5)
Diarienummer

BN 2020/0300
PÄ 36/2016

fortsatt kritiska till planförslaget. Deras invändningar gäller bland
annat buller, cykelkopplingar samt ianspråktagande av mark.

Barnets bästa
Barn berörs av planärendet främst som bilresenärer och
kollektivtrafikresenärer samt då detaljplaneförslaget omfattar gcvägar 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
E22:an längs Höje å samt gång- och cykelvägen över E22:an 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.

Ekonomiska konsekvenser
Lunds kommun ansvarar för kostnaden för framtagande av
detaljplanen. 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.

Föredragning
Ärendet har handlagts som samordnat förfarande enligt
bestämmelserna i 5 kap. PBL. Planförslaget överensstämmer med
kommunens översiktsplan och Länsstyrelsens granskningsyttrande.
Planbeskrivningen redogör för hur planen kan genomföras och vilka
konsekvenser det innebär för omgivningen. Sammantaget har det
inte framkommit att konsekvenserna når den nivån att
genomförandet av detaljplanen kan medföra en betydande olägenhet
enligt 2 kap. 9 § PBL för grannfastigheter eller andra berörda.
Inom ramen för det samordnade förfarandet för vägplanen och
detaljplanen har Trafikverket upprättat en
miljökonsekvensbeskrivning för projektet. I den samlade
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bedömningen i denna framgår att ombyggnaden av väg E22 inte
bedöms medföra negativa miljökonsekvenser.
Sammantaget bedöms inte planförslagets genomförande medföra
någon betydande påverkan på riksintressena.
Utbyggnadsalternativet bedöms medföra positiva konsekvenser ur
rekreations- och friluftslivssynpunkt.
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.
Stadsbyggnadskontoret anser att förutsättningarna i plan- och
bygglagen gör antagande av detaljplanen är uppfyllda och föreslår att
Byggnadsnämnden beslutar att godkänna detaljplanen för att sedan
överlämna den till Kommunfullmäktige för antagande.

Ole Kasimir
planchef

Beslutet skickas till
Enlig sändlista

Elinor Thornblad
planarkitekt

