Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-04-01

§ 129
Svar på skrivelse från Anders Almgren (S)
och Inga-Kerstin Eriksson (C) Åtgärda den kritiska
trafiksituationen i Södra Sandby
Dnr KS 2020/0118

Sammanfattning
Anders Almgren (S) och Inga-Kerstin Eriksson (C) har den 20 januari
2020 inkommit med en skrivelse ställd till kommunstyrelsen
avseende trafiksituationen i Södra Sandby. I skrivelsen föreslås att
kommunen utreder vilka åtgärder som krävs både på lång och kort
sikt för att förbättra trafiksituationen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-03-23 § 116 Svar på
skrivelse från Anders Almgren (S) och Inga-Kerstin Eriksson (C)
Åtgärda den kritiska trafiksituationen i Södra Sandby
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 februari 2020
Anders Almgren (S) och Inga- Kerstin Eriksson (C) skrivelse Åtgärda
den kritiska trafiksituationen i Södra Sandby den 20 januari 2020,
inklusive rapport om trafiksituationen

Yrkanden
Anders Almgren (S), Inga-Kerstin Eriksson (C), Fredrik Ljunghill (M),
Karin Svensson Smith (MP) och Björn Abelson (S) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Camilla Neptune (L) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta
att uppmana tekniska nämnden att i samråd med byggnadsnämnden,
miljönämnden, kommunstyrelsen och berörda externa aktörer
genomföra en utredning av trafiksituationen i Södra Sandby där
trafikflödena och framkomligheten särskilt studeras
att utifrån utredningen återkomma med förslag på såväl långsiktiga
som kortsiktiga åtgärder som kan arbetas in i kommande ekonomioch verksamhetsplanering och
att för genomförandet avsätta 100 000 kr från kommunstyrelsens
reserverade medel.
Christoffer Brinkåker (SD) yrkar avslag på förslaget.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Anders Almgren (S), Inga-Kerstin Eriksson (C), Fredrik Ljunghill (M),
Karin Svensson Smith (MP) och Björn Abelson (S) yrkar första attsatsen kompletteras med miljönämnden, d v s i enlighet med första
att-satsen i Camilla Neptunes (L) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer först Anders Almgrens (S)
med fleras att-sats ett och två mot Christoffer Brinkåkers (SD)
avslagsyrkande och finner Anders Almgrens (S) med fleras yrkande
vara bifallet.
Därefter ställer Philip Sandberg (L) Anders Almgrens (S) tredje attsats mot Camilla Neptunes (L) tredje att-sats och mot Christoffer
Brinkåkers (SD) avslagsyrkande och finner Anders Almgrens (S) med
fleras yrkande vara bifallet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppmana tekniska nämnden att i samråd med byggnadsnämnden,
miljönämnden, kommunstyrelsen och berörda externa aktörer
genomföra en utredning av trafiksituationen i Södra Sandby
där trafikflödena och framkomligheten särskilt studeras
att utifrån utredningen återkomma med förslag på såväl långsiktiga
som kortsiktiga åtgärder som kan arbetas in i kommande
ekonomi- och verksamhetsplanering och
att för genomförandet avsätta 500 000 kr från
kommunstyrelsens reserverade medel.

Reservationer
Ledamöterna från Liberalerna och Sverigedemokraterna reserverar
sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 129/01.

Protokollsanteckningar
Fredrik Ljunghill (M) får till protokollet anteckna att Lunds kommun
har tidigare försökt hitta en lösning för trafiksituationen i Södra
Sandby och det är bra att arbetet nu får ny fart.
Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-01

KS 2019/0667

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Sessionssalen, Stadshuset, 2020-04-01 klockan 13.00–15.58

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf
Anders Almgren (S), 2:e v ordf
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C), deltar på distans
Hedvig Åkesson (KD), deltar på distans
Lina Olsson (S)
Björn Abelson (S)
Karin Svensson Smith (MP)
Helena Falk (V)

Tjänstgörande ersättare

Liv Severinsson (FNL), tjänstgör för Jan Annerstedt (FNL)
Christoffer Brinkåker (SD), tjänstgör för Hans-Olof Andersson
(SD)

Ersättare

Fabian Zäll (L)
Maria Brolin Glennow (L)
Klas Svanberg (M)
Louise Rehn Winsborg (M), deltar på distans
Amanda Thonander (M)
Mattias Horrdin (C)
Lena Fällström (S)
Kenth Andersson (S), ej § 126
Axel Hallberg (MP)
Cherry Batrapo (FI)

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, §§ 114 - 137
Jesper Jakobsson, administrativ chef
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, §§ 114 - 140
Vesna Casitovski, kanslichef, §§ 101 - 130
Kajsa Hansson Sigvardsson, pressansvarig och
kommunikationsstrateg
Martin Bater, IT-strateg
Eva Kristiansson, kommunsekreterare

Justerare

Helena Falk (V)

Justerare
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-01

KS 2019/0667

Paragrafer

§ 101–140

Plats och tid för justering

Sessionssalen, stadshuset, Kyrkogatan 11, Lund, måndagen den 6
april 2020 kl. 15.30

Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-04-01

Paragrafer

§ 101–140

Datum då anslaget sätts upp

2020-04-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-04-29

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 2020-04-01,
ärende 29. Svar på skrivelse från Anders Almgren (S) och IngaKerstin Eriksson (C) Åtgärda den kritiska trafiksituationen i Södra
Sandby Dnr KS 2020/0118
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för vårt eget
avslagsyrkande.
S och C föreslår att man ska anslå 500 000 kr åt en utredning av trafiksituationen. Det
är ju mycket lastbilstrafik i byn, mycket på grund av att det finns flera stenbrott och
industrier i närheten. Dessa är vitala delar av kommunens och regionens näringsliv
och det finns för närvarande ingen mirakellösning på hur man ska kunna minska
trafiken i centrum av byn, förutom om man då skulle anlägga enormt dyra och
miljöförstörande nya trafikleder runt om Södra Sandby.
Kommunkontoret har svarat att Trafikverket är väghållare för de fyra vägar som möts
i Södra Sandby, men anser att visst, om politikerna vill det, kan kommunen ändå
göra en utredning, och att det i så fall är tekniska nämnden som ska göra det. Men
tyvärr blir det nog bara en symbolåtgärd utan effekt. Dessa pengar, och
tjänstemännens arbetstid, behövs desperat på andra ställen i kommunens verksamhet i
det allvarliga krisläge samhället nu befinner sig i med den pågående Coronakrisen.
För Sverigedemokraterna 2020-04-01
_____________________
Christoffer Brinkåker
tjänstgörande ersättare (SD) kommunstyrelsen Lund

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-03-23

§ 116
Svar på skrivelse från Anders Almgren (S)
och Inga-Kerstin Eriksson (C) Åtgärda den kritiska
trafiksituationen i Södra Sandby
Dnr KS 2020/0118

Sammanfattning
Anders Almgren (S) och Inga-Kerstin Eriksson (C) har den 20 januari
2020 inkommit med en skrivelse ställd till kommunstyrelsen
avseende trafiksituationen i Södra Sandby. I skrivelsen föreslås att
kommunen utreder vilka åtgärder som krävs både på lång och kort
sikt för att förbättra trafiksituationen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 februari 2020
Anders Almgren (S) och Inga- Kerstin Eriksson (C) skrivelse Åtgärda
den kritiska trafiksituationen i Södra Sandby den 20 januari 2020,
inklusive rapport om trafiksituationen

Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) och Fredrik Ljunghill (M) yrkar bifall till
kommunkontorets förslag med ändringen av inledningen av första
att-satsen till
att uppmana tekniska nämnden att i samråd med
byggnadsnämnden......

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar om utskottet kan bifalla
yrkandet och finner frågan med ja besvarad.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar
att uppmana tekniska nämnden att i samråd med byggnadsnämnden,
kommunstyrelsen och berörda externa aktörer genomföra en
utredning av trafiksituationen i Södra Sandby där trafikflödena
och framkomligheten särskilt studeras
att utifrån utredningen återkomma med förslag på såväl långsiktiga
som kortsiktiga åtgärder som kan arbetas in i kommande
ekonomi- och verksamhetsplanering och
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att för genomförandet avsätta 500 000 kr från
kommunstyrelsens reserverade medel.

Protokollsanteckningar
Fredrik Ljunghill (M) får till protokollet anteckna att Lunds kommun
har tidigare försökt hitta en lösning för trafiksituationen i Södra
Sandby och det är bra att arbetet nu får ny fart.
Philip Sandberg (L) instämmer i Fredrik Ljunghills (M)
protokollsanteckning.
Inga-Kerstin Eriksson (C) får till protokollet anteckna att hon
instämmer i förslaget och ser fram emot en lösning av
trafiksituationen samt anser det positivt att bifalla skrivelsen.
Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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2020-03-23

KS 2019/0681

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2020-03-23 klockan 13.00–15.08

Ledamöter

Hans-Olof Andersson (SD), adjungerad
Cherry Batrapo (FI), adjungerad
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Jan Annerstedt (FNL), §§ 91 - 124, kl. 13-00 - 14.48
Karin Svensson Smith (MP)

Tjänstgörande ersättare

Inga-Kerstin Eriksson (C), tjänstgör för Jan Annerstedt (FNL) §§
125 - 126

Ersättare

Helena Falk (V)

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Jesper Jakobsson, administrativ chef
Johanna Davander, kommunikationsdirektör
Vesna Casitovski, kanslichef
Elfva Barrio, politisk sekreterare (S)
Sebastian Jaktling, politisk sekreterare (S)
Eva Kristiansson, kommunsekreterare
Mikael Fritzon, teknisk direktör, § 126
Hans Juhlin, stadsbyggnadsdirektör, § 126
Lina Olsson, adjungerad, (S)

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

Paragrafer

§ 91–126

Plats och tid för justering

Rådhuset, Stortorget 7, Lund, tisdagen den 24 mars 2020 kl.
11.30

Underskrifter

Justerare
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Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-03-23

Paragrafer

§ 91–126

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Britt Steiner

Kommunstyrelsen

046-3596398
britt.steiner@lund.se

Svar på skrivelse från Anders Almgren (S) och IngaKerstin Eriksson (C) Åtgärda den kritiska
trafiksituationen i Södra Sandby
Sammanfattning
Anders Almgren (S) och Inga-Kerstin Eriksson (C) har den 20 januari
2020 inkommit med en skrivelse ställd till kommunstyrelsen
avseende trafiksituationen i Södra Sandby.
I skrivelsen föreslås att kommunen utreder vilka åtgärder som krävs
både på lång och kort sikt för att förbättra trafiksituationen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den27 februari 2020
Anders Almgren (S) och Inga- Kerstin Eriksson (C) skrivelse Åtgärda
den kritiska trafiksituationen i Södra Sandby den 20 januari 2020,
inklusive rapport om trafiksituationen

Barnets bästa
Konsekvenserna för barn bör ingå i den föreslagna utredningen.

Ärendet
Socialdemokraterna och Centerpartiet föreslår i skrivelse att
kommunstyrelsen ska besluta att uppdra åt kommunkontoret att i
samråd med såväl berörda nämnder som berörda externa instanser,
genomföra en utredning av trafiksituationen i Södra Sandby där
trafikflödena och framkomligheten särskilt studeras, att utifrån
utredningen återkomma med förslag på såväl långsiktiga som
kortsiktiga åtgärder som kan arbetas in i kommande ekonomi- och
verksamhetsplanering, samt att för genomförandet avsätta 500 tkr
från kommunstyrelsens reserverade medel.
Som motiv för förslagen anges att trafiksituationen i Södra Sandby är
i flera avseenden under all kritik och att Lunds kommun måste agera
kraftfullt för att få till stånd avsevärda förbättringar.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Bruksgatan 22

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2020-02-27
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I skrivelsen anges att trafiksituationen är så pass ansträngd och
alarmerande och att åtgärder behöver göras för att skapa
förutsättningar för faktiska förändringar. En sådan åtgärd är att
utreda och genomföra förbättringar av trafiksituationen där
trafikflöden och framkomlighet är i fokus. I en sådan utredning
behöver såväl tung trafik, gående, cyklande, bilar, bussar och övriga
trafikanter beaktas. Det är framförallt långsiktiga lösningar som
behövs, men även kortsiktiga lösningar behöver övervägas och vid
behov genomföras för att råda bot på den akuta situationen.
Genomförandet av detta arbete bör göras i samverkan med Fokus
Södra Sandby men bekostas med särskilda resurser och genomföras
av trafikexpertis från tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret, eventuellt med ytterligare konsultstöd.
Arbetet bör också göras i samverkan med övriga berörda nämnder,
men även utomstående aktörer såsom Trafikverket och
Skånetrafiken behöver involveras.

Beredning
Trafikverket är väghållare för Lundavägen, Revingvägen,
Flyingevägen och Dalbyvägen som möts i trafikkorset centralt i
Södra Sandby. Kommunens rådighet över åtgärder på
genomfartsgatorna är därför begränsad.
I Trafikverkets planering för innevarande planperiod ligger endast
cykelväg mellan Södra Sandby och Flyinge, denna åtgärd ligger efter
år 2024.
Trafikverkets fokus som väghållare är främst framkomlighet till
skillnad från kommunen som främst fokuserar på trafiksäkerhet och
en god stadsmiljö. Kommunen har möjlighet att överta
väghållaransvaret men det ger troligtvis stora kostnader både
avseende investeringar och drift. Så länge inte alternativa
vägdragningar finns kvarstår trafikproblemen. Det finns mätningar
över tid över trafikflödena i korset men mer underlag krävs för att
utarbeta de lämpligaste åtgärderna på kort och läng sikt.

Illustration: trafikflöden på gator i Södra Sandby

Tjänsteskrivelse
2020-02-27
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Tekniska nämnden är kommunens trafiknämnd och ansvarar i det
för kommunens gångbanor, cykelvägar och gator. Det är därför mest
logiskt att tekniska nämnden leder arbetet med att i samråd med
byggnadsnämnden och kommunstyrelsen samt berörda externa
aktörer genomföra utredningen och på basis av den utarbeta
åtgärder på kort och lång sikt för att förbättra trafiksituationen i
Södra Sandby.

Ekonomiska konsekvenser
I skrivelsen föreslås att kommunstyrelsen ska avsätta 500 tkr av
kommunstyrelsens reserverade medel till utredningsarbetet.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
att ge tekniska nämnden i uppdrag att i samråd med
byggnadsnämnden, kommunstyrelsen och berörda externa
aktörer genomföra en utredning av trafiksituationen i Södra
Sandby där trafikflödena och framkomligheten särskilt studeras,
att utifrån utredningen återkomma med förslag på såväl långsiktiga
som kortsiktiga åtgärder som kan arbetas in i kommande
ekonomi- och verksamhetsplanering, samt
att för genomförandet avsätta 500 tkr från kommunstyrelsens
reserverade medel.

Christoffer Nilsson
kommundirektör

Carin Hillåker
biträdande kommundirektör

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Kommunkontoret, utredningsenheten

Trafiksituationen i korsningen LundavägenRevingevägen-Dalbyvägen-Flyingevägen i S Sandby.

Jörgen Nilsson-Tord Persson-Roger Niklewski

Innehåll
1 Inledning
2 Bakgrund
3 Beskrivning av korsningen
4 Undersökningen
5 Resultat av undersökningen
6 Miljöpåverkan
7 Avslutning

1. Inledning
Detta underlag är framtaget av Jörgen Nilsson, Tord Persson och Roger Niklewski.
Syftet med underlaget är att belysa trafiksituationen i Korsningen LundavägenDalbyvägen-Revingevägen-Flyingevägen i S Sandby och att få till en framtida förändring
till en säkrare trafikmiljö.
Det är också vår ambition att undersökningen ska vara grund för en dialog med
medborgarna i S Sandby under arbetet med FOKUS S SANDBY vilket Lunds kommun
ska påbörja under hösten 2019.
Det är vår åsikt att medborgarna i S Sandby ska vara aktiva med att ta fram förslag på
åtgärder för att göra korsningen mer trafiksäker, och andra åtgärder för att avlasta korsets
trafik som lämpligen kan passera på annat sätt genom framtida satsningar på infrastruktur.
Det är i dialogen med experter och medborgarna de bästa lösningar finns.
Berörda parter är bland andra Tekniska förvaltningen i Lund och Trafikverket som har
ansvar för vägarna i den aktuella korsningen, liksom Regiontrafiken, Starka Betongfabrik,
Ballast och NCC som står för stora delar av den tunga trafiken i korsningen.

2. Bakgrund
Den kaotiska trafiksituationen i korsningen är inget nytt. Det har historisk varit tal om en
västlig och östlig ringled runt byn men dessa planer har aldrig blivit verklighet.
2016 skrev vårdnadshavare och personal på Byskolan till kommunen om elevernas
otrygga skolväg.
Inför vårt arbete kontaktade vi Lunds kommun, Tekniska förvaltningen, för att få del av
de trafikmätningar som gjorts i korsningen. Kommunens svarade att de inte hade någon
mätning i själva korset. De undersökningar kommunen hade var också av äldre datum,
senaste från 2011. Kommunen hänvisade oss till Trafikverket.
Vid kontakt med Trafikverket fick vi reda på att det inte fanns någon undersökning i
korsningen men väl i gatorna en bit bort bland annat på Flyingevägen vid Byskolan 2015.
Då ingen av de mätningar som fanns kunde ge en bild av hur mycket tung trafik som
passerade korsningen beslutade vi oss för att själv göra en sådan undersökning genom att
fysiskt var på plats och räkna alla tunga fordon som passerade.

Vår undersökning skedde tisdagen den 3 september 2019.

3. Beskrivning av korsningens omgivning
Korsningen frekventeras av mycket gående och cyklande människor. Anledningen är
det centrala läget men också naturliga samlingspunkter som ligger i anslutning till
korsningen:
1. Tre busshållplatser i närheten av korsningen, på Revingevägen, Lundavägen och
Dalbyvägen.
2. Köpcentrum med affärer men också vårdcentral dra naturligtvis många
människor.
3. Gröna kiosken ett matställe under dag och kväll.
4. Byahuset besöks mycket under kvällar.
5. Biblioteket som besöks av både vuxna och barn.
6. Killebäcksområdet med skola och fritidsaktiviteter. Mycket cyklande elever
passerar korsningen.

4. Undersökningen
Undersökningen skedde den 3 september 2019 mellan 07.00-19.00.
Följande fordon räknades:
1.
2.
3.
4.

Tung lastbil, totalvikt över 3,5 ton.
Tung lastbil med tungt släp
Bussar.
Personbil eller lätt lastbil med släp med totalvikt över 3,5 ton.

Mätningen delades in i två timmars intervaller enligt nedan:

07.00-08.59
09.00-10.59
11.00-12.59
13.00-14.59
15.00-16.59
17.00-19.00

5. Resultatet av undersökningen
Under tidperioden 07.00-08.59 passerade:
116 tunga lastbilar med totalvikt över 3,5 ton
35 tunga lastbilar med tungt släp.
77 bussar
16 personbilar eller lätta lastbilar med släp med totalvikt över 3,5 ton.

Under tidperioden 09.00-10.59 passerade:
116 tunga lastbilar med totalvikt över 3,5 ton
49 tunga lastbilar med tungt släp.
26 bussar
13 personbilar eller lätta lastbilar med släp med totalvikt över 3,5 ton.

Under tidperioden 11.00-12.59 passerade:
81 tunga lastbilar med totalvikt över 3,5 ton
31 tunga lastbilar med tungt släp.
22 bussar
5 personbilar eller lätta lastbilar med släp med totalvikt över 3,5 ton.

Under tidperioden 13.00-14.59 passerade:
61 tunga lastbilar med totalvikt över 3,5 ton
40 tunga lastbilar med tungt släp.
27 bussar
13 personbilar eller lätta lastbilar med släp med totalvikt över 3,5 ton.

Under tidperioden 15.00-16.59 passerade:
77 tunga lastbilar med totalvikt över 3,5 ton
23 tunga lastbilar med tungt släp.
66 bussar
11 personbilar eller lätta lastbilar med släp med totalvikt över 3,5 ton.

Under tidperioden 17.00-19.00 passerade:
13 tunga lastbilar med totalvikt över 3,5 ton
3 tunga lastbilar med tungt släp.
41 bussar
0 personbilar eller lätta lastbilar med släp med totalvikt över 3,5 ton.

Diagram över tung trafik 2019-09-03, 07.00-19.00

Mellan 07.00-19.00 den 3 september 2019 passerade:
464 tunga lastbilar med totalvikt över 3,5 ton
181 tunga lastbilar med tungt släp.
259 bussar
58 personbilar eller lätta lastbilar med släp med totalvikt över 3,5 ton.

Totalt passerade 962 tunga fordon/fordonskombinationer korsningen under 12 timmar
tisdagen den 3 september 2019.

6. Miljöpåverkan
Undersökningen inriktar sig inte på hur trafiken påverkar miljön i S Sandby. Efter att stått
vid korsningen i flera timmar i taget kan man utan mätinstrument lätt konstatera att
ljudnivån från den tunga trafiken är påtaglig. Det samma gäller utsläpp av koldioxid.
Dessa båda faktorer borde vara lätt för Lunds kommun att mäta för att få en än mer rättvis
bild av situationen i korsningen.
I denna undersökning inriktar sig på den tunga trafiken. Det bör påpekas att den stora
mängden fordon som passerar korsning är personbilar och andra fordonskombinationer
under 3,5 ton.
Det intensiva totala trafikflödet medför stora utmaningar för Lunds kommun att bli en
koldioxidneutral kommun i framtiden.

7. Avslutning
När det gäller stora infrastruktursatsningar i S Sandby är det bara att konstatera att de inte
finns.
Motsvarande kaotiska trafiksituationer har historiskt funnits i Dalby och Veberöd. Med
god planering har trafiksäkerheten och miljön blivit mycket bättre i dessa byar. De stora
trafikflödena och den tunga trafiken går numera utanför Dalby och Veberöd.
Vad hade hänt om en liknande trafiksituation som den i vår korsning skulle föreligga i
någon av områdescentrumen inne i Lund?
Om all trafik i korsningen i S Sandby skulle gå i en västöstlig riktning skulle den kunnat
kallats ”SANDBY GENOMBROTTET”, likt planerna som skrotades på 1960 talet om en
västöstlig genomfartsled genom Lunds centrum.

Det är tid för en infrastruktursatsning i Södra Sandby och den bör tas fram i samverkan
med hela lokalsamhället.

För Socialdemokraterna i S Sandby, september 2019.

Jörgen Nilsson

Tord Persson

Roger Niklewki

