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§ AU 47
Protokollsjustering
Kerstin Lindbom (fp) med Lena Fällström Törnered (s) som ersättare utses att jämte
ordföranden justera dagens protokoll.
Justeringen skall äga rum den 20 augusti 2008.

……………

§ AU 48
Dagordning
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att informationsärendet ”Temamöte - september” utgår, ärendet kommer att diskuteras
vid Tekniska nämndens sammanträde den 20 augusti
samt att i övrigt godkänna dagordningen.

……………

§ AU 49
Protokoll
Protokollet från Tekniska nämndens arbetsutskott sammanträde 2008-06-04
anmäls, godkänns och läggs till handlingarna.

……………
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§ AU 50

INFORMATION
Större ärenden till Tekniska nämndens sammanträde den 20 augusti
2008
Förvaltningschefen Göran Eriksson informerar.

1. Detaljplan för Paradis 52 i Lund, Lunds kommun
2. Detaljplan för del av Hällestad 8:144 i Torna Hällestad, Lunds kommun
3. Yttrande över ”Förstudie Korsningen Lundavägen – Lindegårdsvägen
samt gång- och cykelmöjligheter längs med Lundavägen i Södra Sandby
4. Motion Blommor och rehabilitering
5. Remiss – Åtgärdsförslag för arbetet med biologisk mångfald
6. EU-projekt i Vombsänkan
7. Torghandel på Mårtenstorget
8. Jörgen Hanssons ( c ) avsägelse av uppdrag som ledamot i
studentbostadsföretaget i Lunds nation och Daniel Gullstrands ( s )
avsägelse som ersättare i Studentrådet
9. Veberöd, Traversen 8 m fl – begäran om planändring
10. Försäljning av del av fastigheten Veberöd 53:1 till Bygg Entreprenad i
Genarp AB
11. Försäljning av del av fastigheten Veberöd 53:1 till SuPer Bygg AB
12. Fria bussresor för pensionärer
13. Skrivelse ang. flaggor på stadsbussarna i samband med handboll

……………
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§ AU 51

INFORMATION
Nerlagda deponier – Åtgärdsförslag för fem äldre deponier i Lunds
kommun
Anna Wilhelmsson Göthe, Lunds renhållningsverk informerar om konsultföretaget
Melicas sammanställningen av ett antal utredningar om deponierna S:t Hans backar,
Risen i Genarp, Hasslemölla i Veberöd samt Ravinen och Östra Mölla i Dalby.
I utredningarna har deponiernas storlek och innehåll beskrivits och en sammanställning av
mätresultat gjorts. Vidare beskrivs lämpliga åtgärder för att minska deponiernas påverkan
på vatten och närnatur.
Åtgärdsförslagen och ett förslag till kontrollprogram kommer att föreläggas
Kommunstyrelsen för beslut.

……………
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§ AU 52

INFORMATION
Kollektivtrafik
Stadsbusstrafik
Förvaltningschefen Göran Eriksson informerar om Bergkvarabuss AB kontakt
med förvaltningen beträffande problem till följd av höjda drivmedels- och
personalkostnader.
Ett möte kommer att anordnas mellan Tekniska nämndens presidium och ledningen för
Bergkvarabuss AB.
…..
Servicelinjetrafik
Förvaltningschefen Göran Eriksson informerar.
Veolia Transport har aviserat, att de offererade gasmotorerna till företagets nya
servicelinjebussar inte kan levereras i tid.
Tekniska förvaltningen skall ta kontakt med Veolia Transport för att diskutera problemet.
…..
Bussterminal Dalby – Förbättringsåtgärder vid Trekanten
Trafikutredaren Nils Lindgren informerar om förslaget till standardförbättring och
handikappanpassning av busstationen invid Trekanten (Tingsgatan) i Dalby.
Förhållandena kring nuvarande busstation upplevs i dag som provisoriska och knappast
ändamålsenliga för en modern busstrafik.
Förslaget innebär att busstationen handikappanpassas och att väderskydd sätts upp på
vardera sidan om bussgatan.
Förbättringsåtgärderna samfinansieras med Skånetrafiken.
……………

§ AU 53
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INFORMATION
RTI-plan – Ansökan om statsbidrag för regionala
kollektivtrafikanläggningar, miljö och trafiksäkerhet på kommunala
gator mm
Gatuchefen Håkan Lockby informerar om Vägverkets beslut om verksamhetsplanen för år
2008 med inriktning för åren 2009-2010.
Grundregeln är att staten betalar ut 50 % av bidragsgrundande kostnad.
Lunds kommun beviljades bland annat bidrag till cirkulationsplatser i korsningarna
Lundavägen - Lindegårdsvägen och Flyingevägen - Räftvägen - Skattebergavägen i Södra
Sandby.

Ny ansökan om statsbidrag för kommande år skall lämnas till Vägverket senast
den 1 oktober 2008.
Tekniska förvaltningen arbetar med att ta fram förslag till önskemål om
statsbidragsberättigade åtgärder beträffande trafiksäkerhets- och miljöåtgärder i form av
prioriterade objektlistor.
Förslaget kommer att behandlas i Tekniska nämnden den 17 september.
…..

”Snabbspårvagn på Lundalänken 2014”
Förvaltningschefen Göran Eriksson informerar om ett utkast till snabbspårvagn på
Lundalänken.

……………

§ AU 54
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BEREDNINGSÄRENDE
Skrivelse från Demokratisk Vänster – Förhindra att entreprenörer som
missköter sig får nya uppdrag – Exemplet korsningen Dalbyvägen
Tornavägen
Dnr 08/241/31
”Dalbyvägen är en av Lunds huvudinfarter för motor- och GC-trafik österifrån. Sedan
någon gång i november 2007 har cykelbanorna i korsningen Dalbyvägen Tornavägen
varit i ett skick som gjort att de mest liknat ett testområde för kombinerad slalom- och
hinderbana för cyklar…………………..”
Gatuchefen Håkan Lockby beklagar och håller med om att entreprenaden inte varit
tillfredställande.
Ärendet kommer att behandlas i Tekniska nämnden.

…………….

§ AU 55
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BEREDNINGSÄRENDE
Begäran från Lunds universitet om att Paradisgatan åter öppnas för
trafik till universitetet
Dnr 04/1932/31
”Lunds universitet anhåller om skyndsam behandling av detta angelägna ärende så att den
osäkra och tidvisa kaotiska trafiksituationen i området med ständiga konflikter mellan
gång-cykel och distributionstrafik men också områdets avfallshantering kan ges en
tillfredställande lösning”.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att i dialog med universitetets representanter
ta fram lösningar för distributionstrafiken till universitetet.

……………
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Frågor
Lena Fällström Törnered (s) framför synpunkter på bussförarnas hantering av det ”Nya
biljettsystemet” i Stadstrafiken.
Enligt trafikutredaren Nils Lindgren har troligtvis inte alla bussförare fått adekvat
utbildning i det nya systemet.
Vidare undrar Mikael Thunberg (s) och Lena Fällström Törnered (s) hur ombyggnaden av
centralstationerna i Lund och Malmö till följd av Citytunnelbygget påverkar
kollektivtrafiken mellan städerna och om busstrafiken till följd av detta kommer att öka i
Lunds stadskärna.
Förvaltningschefen Göran Eriksson har inte fått några indikationer på att antalet
bussrörelser i Lunds tätort kommer att öka på grund av ombyggnadsarbetena.

……………

