Planläggningsbeskrivning – 2018-09-28

E22 tpl Gastelyckan - tpl Lund Norra
(Ideon)
Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur
projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut
som kommer att fattas.
Bakgrund, ändamål och syfte med projektet
E22 är en viktig nationell väg som ingår i det europeiska transportnätet TEN-T. Mellan trafikplatserna
Gastelyckan och Lund Norra är E22 hårt belastad och vid rusningstrafik uppstår ofta köbildning i
norrgående körfält då en stor andel av trafiken kör av i Lund Norra. Den kraftiga uppförslutningen gör
det svårt för lastbilar att accelerera vilket bidrar till problemen.
Lunds stad planerar för en förtätning och utveckling av företagsområdet Ideon/Pålsjö och en ny
stadsdel vid Brunnshög. Problemen med köbildning kommer att förvärras i takt med att områdena
byggs ut. För att säkerställa trafikförsörjningen av Ideon/Pålsjöområdet och avlasta trafikplats Lund
Norra planerar vi att bygga ny anslutning till E22 vid Ideon. Med en ny anslutning minskar risken för
köbildning och trafikolyckor och framkomligheten på E22 säkerställs. Samtidigt förbättras
kollektivtrafikens framkomlighet.
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På grund av de korta avstånden till befintliga trafikplatser måste den nya av- och påfarten vid Ideon
vara gemensam med av- och påfarten vid trafikplats Lund Norra och ett tredje s.k. additionskörfält
måste byggas i båda riktningarna mellan trafikplats Gastelyckan och trafikplats Lund Norra.

Vad har hänt?
Planläggningen av projektet påbörjades hösten 2012 med framtagande av Vägplan Samrådsunderlag.
Samråd genomfördes under januari respektive juni 2013 och har sammanställts i en
samrådsredogörelse. Länsstyrelsen beslutade i oktober 2013 att projektet kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan, vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver tas fram.
Med samrådsunderlaget och inkomna synpunkter som grund valde Trafikverket i december 2013 att
gå vidare med alternativ B i samrådsunderlaget vilket innebär att anslutning sker till Scheelegatan
genom Medicon Village-området.
Sent 2014 fortsatte planläggningen med framtagande av Vägplan Samrådshandling och i juni-aug
2015 genomfördes ett nytt samråd. Under 2016 fick planläggningen tillfälligt pausas då nya
trafikflödesmätningar på E22 visade en kraftig ökning (+20%) sedan 2011 års mätning. Den ökade
trafikmängden medförde att projektets utformning har behövt omarbetas något och ett nytt samråd
genomfördes juli-september 2017.
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Så här planerar vi arbetet
Nu har Vägplan Granskningshandling med MKB färdigställts. MKB har godkänts av länsstyrelsen i
augusti 2018 och därmed kan kungörande och granskning av vägplan påbörjas. Vägplanen ställs nu ut
och sakägare, myndigheter och andra intressenter har möjlighet att lämna skriftliga synpunkter.
Samtliga yttranden sammanställs och bemöts i ett granskningsutlåtande.

Nyhetsbrev 1 april 2010

Vid behov arbetar vi därefter in eventuella revideringar i vägplanen. Efter det skickar vi det färdiga
förslaget för fastställelseprövning. Syftet med fastställelseprövningen är att kontrollera att projektet
har drivits enligt gällande lagstiftning, att tillräckliga samråd har hållits och att hänsyn har tagits till
miljö, markägare med mera.
Om beslut att fastställa vägplanen tas kommer beslutet att kungöras. Fastställelsebeslutet omfattar det
som redovisas på plankartan samt de villkor som tas upp i beslutet. Beslutet kan överklagas till
regeringen. Vägplanen vinner laga kraft om ingen överklagar fastställelsebeslutet inom tiden för
överklagande.
När planen har fastställts och vunnit laga kraft kan byggnation påbörjas. Byggstart är planerad att ske
under andra halvåret 2020.
Eftersom vägplanen berör detaljplanelagda områden tar Lunds kommun parallellt med vägplanen
fram en ny detaljplan (Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 m.fl., Trafikplats Ideon) som ersätter
berörda delar av nuvarande detaljplaner. Detaljplanen kommer att ställas ut för granskning under
november 2018. Det finns möjlighet att komma med synpunkter i båda processerna.

Vad händer framöver?
Vägplanen ställs ut för granskning under tiden 2018-10-03 – 2018-11-02 på följande platser:
-

Trafikverket Region Syd, Gibraltargatan 7, Malmö
Lunds kommunhus, Brotorget 1, Lund

Delar av handlingarna finns på Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se/e22-ideon.

När kan du påverka
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Under granskningstiden kan skriftliga synpunkter på vägplanen lämnas.
Godkännande av MKB
(aug 2018)

Fastställelseprövning
(feb 2019-sept 2019)

Granskning
(okt 2018)

Vill du veta mer?
Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig
till oss om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på vår hemsida
www.trafikverket.se/e22-ideon.

Adress:
Box 366, 201 23 Malmö
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se
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