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§ AU 80
Protokollsjustering
Kerstin Lindbom (fp) med Mio Fric (kd) som ersättare utses att jämte ordföranden justera
dagens protokoll.
Justeringen skall äga rum den 19 september 2007.

……………

§ AU 81
Dagordning
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna den utsända dagordningen.
……………

§ AU 82
Protokoll
Protokollet från Tekniska nämndens arbetsutskott sammanträde 2007-08-15
anmäls, godkänns och läggs till handlingarna.

……………
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§ AU 83

INFORMATION
Inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för
perioden 2010-2019.
Dnr 07/376/53
Förvaltningschefen Göran Eriksson informerar.
Regeringen har uppdragit åt Banverket, Vägverket, Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA), Luftfartsstyrelsen och Sjöfartsverket att utarbeta underlag inför
regeringens kommande proposition om inriktning och åtgärder i järnvägs- och
väginfrastrukturen under 2010-2019.
De långsiktiga infrastrukturplanerna styr hur statens pengar för infrastruktur används.
Infrastrukturplanerna samverkar också med andra beslut och planer för utvecklingen i
regionen, såsom kollektivtrafik utveckling, kommunernas översiktsplanering och arbetet
med att på olika sätt stärka regionens tillväxtförutsättningar.
Region Skåne kommer att inbjuda kommunerna till en hearing i ärendet i september, där
det kommer att finnas möjligheter för kommunerna att påverka Regionens yttrande.

………………..

Förslag till yttrande avseende statsbidrag till regionala
kollektivtrafikanläggningar, miljö och trafiksäkerhet på kommunala
gator mm inom länsplan för regional transportinfrastruktur 2008-2010
Dnr 06/884/04
Ärendet kommer att behandlas i Tekniska nämnden den 19 september 2007.
Gatuchefen Håkan Lockby informerar.
Som en förberedelse för verksamhetsplaneringen 2008-2010 har kommunerna möjlighet
att föreslå lämpliga åtgärder till regionala kollektivtrafikanläggningar, miljö och
trafiksäkerhet på kommunala gator. Kommunstyrelsen har överlämnat skrivelse från
Vägverket Region Skåne till Tekniska nämnden för handläggning och direkt besvarande.
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Förvaltningen föreslår följande prioriterade objektlista för 2007 med inriktning för
verksamhetsperioden 2007-2009 för trafiksäkerhets- och miljöåtgärder samt för
kollektivtrafikåtgärder.
Bidragsobjekt i prioriteringsordning, trafiksäkerhets- och miljöåtgärder
1

Objekt
Flyingevägen, S Sandby, cirkulationsplats i korsningen med
Skattebergavägen.

Total
kostnad
4 000 tkr

2

Lundavägen, S Sandby, cirkulationsplats i korsningen med
Lindegårdsvägen.

4 000 tkr

3

Åtgärder vid övergångsställen och gångpassager. Genomförande av
Tekniska nämnden beslutad åtgärdsplan för övergångsställen.

1 000 tkr/år

4

Bullerskyddsåtgärder enligt bullersaneringsplan.

800 tkr/år

5

Tillgängliga Lund, enkelt avhjälpta hinder avfasningar, ramper, taktil
information, mm.

1 000 tkr/år

6

Åtgärder på befintliga gång- och cykeltunnlar för ökad trygghet,
tillgänglighet och trafiksäkerhet

500 tkr/år

7

Sjöbovägen, Veberöd, nya gång- och cykelbanor östra delen inkl.
infartsport. Samordnas med åtgärder inom objektet kollektivtrafikstråk
Lund-Sjöbo

2 000 tkr

8*)

Häckebergavägen, Genarp, utbyggnad av gång- och cykelbanor till
idrottsplatsen.

1 500 tkr

9 *)

Väg 976, Vomb, trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

400 tkr

10

Ringvägen, Lund, nya gång- och cykelbanor inkl. anslutningar till blå
stråket.

8 000 tkr

11

Gödeslövsvägen - Kamrergatan, Genarp, utbyggnad av cirkulationsplats

4 500 tkr

*) vägverket väghållare varför i första hand 100 % statsbidrag föreslås.
Bidragsobjekt i prioriteringsordning, kollektivtrafikåtgärder inkl åtgärder för ökad
tillgänglighet
1

Objekt
Utbyggnad av högklassigt kollektivtrafikstråk mellan Sjöbo och Lund.

Total
kostnad
5 000 tkr

2

Handikappanpassning av hållplatser i stadsbusslinjenätet som taktil
information, bänkar, väderskydd och rätt kantstenshöjd.

1 000 tkr/år

3

Genarp busstation, permanentning av ändhållplatsen med asfaltering,
väderskydd, taktil information och papperskorgar.

1 000 tkr

……………
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Va-samverkan mellan Lund och Malmö, LuMa
Va-chefen Yngve Darte informerar om det fortsatta arbetet med ombildning till den
nya va-organisationen mellan Lund och Malmö, LuMa.
……………

Uppföljning av Mark- och bostadsförsörjningsprogrammet, MBP
Bostadsprojekt
Byråingenjören Urban Linse informerar bland annat om:
Påskagänget - planen antagen.
Bostadsproduktionen följer i stort programmet, med några undantag:
• Häradsrätten - försenad
• S:t Lars-planen - överklagad
• BoKlok-husen i Veberöd kommer inte att förverkligas
• Dammhagen - tveksam byggstart

Verksamhetsområden
Markingenjören Maja Gullmo informerar.
Många företag önskar etablera sig i Lunds kommun speciellt i tätorten, men även i
Veberöd och Södra Sandby.
I västra Lund är kommunens verksamhetsområden i stort sett utbyggda.
Nya möjligheter till verksamhetsetablering kommer att öppnas i tätortens östra del inom
bland annat det s.k. Hasslandaområdet.
I Stångby planeras även ett nytt verksamhetsområde mellan Örtoftavägen och stambanan.
……………
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Ärenden som kommer att behandlas av Tekniska nämnden
den 19 september 2007
Förvaltningschefen Göran Eriksson informerar.
Detaljplan för Ö.Torn 26:15 mm i Lund
Detaljplan för Kråkelyckan 7 i Lund, Lunds kommun
Unerrättelse
Detaljplan för del av Värpinge gård 1 i Lund, Lunds kommun,
Trollebergsvägen
Underrättelse – Samråd
Program till detaljplan för del av Hällestad 8:144 i Torna Hällestad,
Lunds kommun
Underrättelse – Programsamråd
Förslag till ny remissordning för detaljplaner med normalt planförfarande
EKONOMI
Delårsrapport per den 31 augusti 2007 med bokslutsprognos per den 31
december 2007
MARK- OCH EXPLOATERINGSFRÅGOR
Exploateringsavtal rörande Måsen 16 med JM AB
Område 410 Hasslemölla – begäran om planläggning
Förköpsprövning avseende försäljning av fastigheten Pumpen 3, Dalby,
Lunds kommun
Försäljning av fastigheten Lerstenen 2 till Asgård Fastighets AB
Försäljning av del av fastigheten Sandby 67:2 till Boris och Pernilla
Magnusson
GATU- OCH TRAFIKFRÅGOR
Förslag till yttrande avseende statsbidrag till regionala kollektivtrafikanläggningar, miljö och trafiksäkerhet på kommunala gator mm inom
länsplan för regional transportinfrastruktur 2008-2010
KOLLEKTIVTRAFIKFRÅGOR
Yttrande ang. Verksamhetsrevision – Färdtjänsten i Lunds kommun
………………..
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§ AU 84

Yttrande om Åtgärdsdelen av Malmö stads trafiksäkerhetsprogram
Dnr 07/543/31

Sammanfattning
Lunds kommun har fått möjlighet att yttra sig över - Åtgärdsdelen av Malmö stads
trafiksäkerhetsprogram. Dokumentet har överlämnats till Tekniska nämnden och Tekniska
förvaltningen för handläggning och besvarande.

Beslutsunderlag
Beslutsunderlaget utgörs av - Åtgärdsdelen av Malmö stads trafiksäkerhetsprogram.
Tekniska förvaltningens tjänsteskivelse daterad 2007-08-19.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att anta Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande.

Beslutet expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Malmö, gatukontor

………………..
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§ AU 85

Årsdispens för långa transporter
Dnr 07/20/51

Sammanfattning
Vägverket utfärdar årliga dispenser för transporter av långt odelbart gods på allmänna
vägar med en största längd 30 meter. Vägverket har givit kommunala väghållare
möjlighet att meddela vägavsnitt som är olämpliga för transporter mellan 24 – 30 meter.
Kommunstyrelsen har översänt ärendet till tekniska nämnden för handläggning och direkt
besvarande.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2007-08-20.
Skrivelse från Vägverket daterad 2007-08-13.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att meddela Vägverket att gator innanför den s.k. mellanringen, d.v.s Fasanvägen,
Ringvägen, Södra vägen, Solvägen, Tornavägen, Getingevägen, Kung Oscars väg och
Bryggaregatan undantas från den årliga dispensen för långa transporter med en längd av
24 – 30 meter.
Ärendet förklaras omedelbart justerat.

Beslutet expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Vägverket, Samhälle och trafik, Borlänge.

Vid protokollet:

Gert Faxler
Justeras:

Tomas Avenborg

Kerstin Lindbom

………………..
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§ AU 86

Förslag till ändrad hastighetsbegränsning i Björnstorps by
Dnr 07/543/31

Sammanfattning
Ärendet innehåller förslag till hastighetsbegränsning till 30 km/tim i Björnstorps by.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Åsa Berggren 2006-08-29.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2007-06-11.
Polismyndighetens yttrande 2007-06-08.
Vägverkets yttrande 2007-06-08.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att enligt trafikförordningen 1998:1276 10 kap 1 §, andra stycket punkt 1.
Fordon får inte föras med högre hastighet än 30 km/tim på länsväg 806 från korsningen
med länsväg 800 till en punkt 480 meter sydväst om länsväg 800, samt på länsväg 800
från en punkt 430 meter nordost om korsningen med länsväg 806 till en punkt 65 meter
sydost om länsväg 806.
Föreskriften träder ikraft 2007-10-01.

Beslutet expedieras till:
Akten
Åsa Berggren, Björnstorp
Förvaltningschefen
Vägverket för åtgärd
Liggaren

………………..

LUNDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (10)

TEKNISKA NÄMNDEN, ARBETSUTSKOTTET 2007-09-05

§ AU 87

Frågor
Kerstin Lindbom (fp) undrar om det finns möjlighet att omfördela medel inom
förvaltningens driftbudget till park- och naturkontoret för extra beskärning av
buskar och gräsklippning?

………………..

