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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 2017-

10-02. 
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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. 

• Önskar att alternativa utformningen inte medför mer trafik på Malmövägen. 
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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 gång- 

och 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 2016-

03-09. 
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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: 

• 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. 
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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 gång- 

och 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. 

• 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. 



13 
 

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 



14 

 

• 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. 
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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 2017-10-

02.  

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 gång- 

och 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. 

• 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 
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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 (2016-02-

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. 

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. 

• Bron över Höje å behöver utformas med en fri höjd av 5 meter för att muddring av å 

fåran kan ske. 
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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 2017-

10-02.  

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 



26 

 

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 gång- 

och 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.  

• På den södra sidan av Höje å bör en vall förläggas så att buller från ramper och E22 

elimineras.  
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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. 
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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 2016-

05-04. 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 2017-

10-02.  

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 (2016-02-

26) 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 (2017-09-

15) 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 2017-

10-02--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. 

• Hur har modellen från SIKA som beräknar samhällsnyttan tillämpas vid 

planerandet av ombyggnad E22 Lund Södra? 
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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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