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Beslut om godkännande av miljökonsekvensbeskrivning 
gällande vägplan för E22 ny trafikplats Lund södra, 
Lunds och Staffanstorps kommuner, Skåne län
TRV 2015/9484

Redogörelse för ärendet
Trafikverket har den 30 maj 2018 skickat in miljökonsekvensbeskrivning, daterad 
2018-05-29, för Länsstyrelsens godkännande. 

I januari 2018 begärde Länsstyrelsen komplettering av miljökonsekvens-
beskrivningen daterad 2017-11-22, inkommen till Länsstyrelsen för godkännande 
den 11 december 2017. Efter Trafikverkets komplettering begärde Länsstyrelsen i 
maj 2018 ytterligare komplettering av miljökonsekvensbeskrivningen daterad 
2018-04-19. Därmed hanteras ärendet enligt miljöbalken (1998:808) i dess lydelse 
som var gällande före 2018-01-01.

Trafikplats Lund södra är en av trafikplatserna på väg E22 mellan Malmö och Lund. 
Under högtrafik på morgonen och eftermiddagen är trafikplatsen idag hårt belastad, 
framförallt påfart- och avfartsramper. Broarna i trafikplatsen har uppnått sin 
teoretiska livslängd redan år 2013 och behöver bytas ut inom snar framtid. 

Trafikverket planerar att bygga om trafikplats Lund södra för att öka trafiksäker-
heten och förbättra framkomligheten. Befintlig cirkulationsplats över motorvägen 
rivs och ersätts av en sexfältig bro med klöverbladsramper i anslutning från E22 
anpassad till den framtida utformningen av väg 108 mot Staffanstorp och en ny 
cirkulationsplats byggs på östra sidan av väg E22. 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 innebär bland annat att nya broar behöver byggas för 
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väg E22 över Höje å samt att de båda broarna över väg E22 vid Höjebromölla 
föreslås ersättas med en ny gång- och cykelbro. Utbyggnaden omfattar även en ny 
vägport under väg 108 öster om trafikplats Lund Södra. 

Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen godkänner med stöd av 16 b § andra stycket väglagen (1971:948) 
miljökonsekvensbeskrivningen för rubricerat projekt, daterad 2018-05-29. 

Länsstyrelsen erinrar om att godkännandet inte innebär ett ställningstagande till 
projektet. Godkännandet avser enbart frågan om att de krav som ur miljöhänseende 
ställs på beslutsunderlaget för prövning enligt väglagen är uppfyllda. 

Länsstyrelsens beslut kan enligt 74 § andra stycket väglagen inte överklagas.

Beslutande
Detta yttrande har beslutats av ställföreträdande enhetschef Hanne Romanus och 
infrastrukturstrateg Lisa Callréus har varit föredragande. 

Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift.

Hanne Romanus
Lisa Callréus

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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