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Detaljplan för Lilla Råby 22:12 m fl i Lund, Lunds kommun
Trafikplats Lund södra
PÄ 36/2016
Byggnadsnämnden har beslutat upprätta detaljplan för rubricerat område.
Detaljplanen handläggs enligt reglerna för samordnat förfarande då
planförslaget enbart gäller en verksamhet som tillståndsprövas enligt
miljöbalken och prövas i vägplan E22 ny trafikplats Lund södra 148273.
Förslaget till vägplan har tidigare varit ute på samråd. De synpunkter som
kommit in finns redovisade i ett utlåtande av Trafikverket.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ombyggnation av Trafikplats Lund södra
samt breddning av väg E22 på sträckan Trafikplats Lund södra – Trafikplats
Råby för att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten.
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 av väg E22 enligt upprättad
vägplan, vilket medför ett behov av en ny detaljplan.
Förslaget innehåller:
• Ny bro med 3 körfält i var riktning då befintlig cirkulationsplats över E22
rivs.
• Rampanslutning med klöverbladslösning från E22
• Avfartsramper med två-tre körfält samt fria högersvängar utanför
cirkulationsplatserna
• Nya additionskörfält (3:e körfält) på väg E22 i vardera riktningen mellan
trafikplatserna Lund södra och Råby
• Ny bro direkt nordväst om befintliga broar då befintliga broar över Höje å
rivs.
• Ny gång- och cykelbro vid Höjebromölla i Trelleborgbanans historiska
sträckning, då befintlig bro rivs till följd av breddning av väg E22
• Ny gång- och cykelväg längs med E22 från Höjebromölla till Sydöstra
vägen vid trafikplats Råby
• Öppning för passage längst Höje å under väg E22
• Bullerdämpande åtgärder
• Åtgärder för dagvattenhantering
Detaljplanen hålls tillgänglig för granskning i Kristallen, Brotorget 1 i Lund,
från och med den 13 augusti till och med den 13 september 2018.
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Detaljplanen finns dessutom tillgänglig på Stadsbiblioteket i Lundasamlingen,
Sankt Petri Kyrkogata 6 i Lund samt på www.lund.se/planerpagang
Vid frågor vänligen kontakta planavdelningen, detaljplanen handläggs av
planarkitekt Ulrika Thulin, telefon 046-359 37 74
planchef Ole Kasimir 046-359 63 74.
Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds att
underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om att detaljplaneförslaget finns tillgängligt enligt ovanstående.
Om Er fastighet övergått till ny ägare ombeds Ni förmedla denna underrättelse.
Synpunkter ska skriftligen ha inkommit till Byggnadsnämnden, Box 41,
221 00 LUND eller byggnadsnamnden@lund.se senast den 13 september 2018.
Namnteckning skall kompletteras med namnförtydligande och postadress.
Planförslaget kommer efter granskningen att överlämnas till byggnadsnämnden
för beslut om antagande. Något ytterligare tillfälle till att lämna synpunkter på
planförslaget kommer inte att ges.
Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden,
kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.
BYGGNADSNÄMNDEN I LUND
Enligt uppdrag

Ann-Sofi Ahlgren
planadministratör

