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ÖP 2010 
Lunds stad byggs ut inom 

cykelavstånd, goda lägen 

för kollektivtrafik prioriteras 

Bebyggelse förläggs längs 

kollektivtrafikstråk med 

spårburen trafik 

Lunds översiktplan har 

målsättningen att skapa 

långsiktigt hållbar utveckling.  

 

 



Malmö-Lund är Sveriges 

näst  största 

arbetsmarknadsregion! 
Källa: SCB 



Det är 30 % fler som 

arbetar i Malmö/Lund 

än som bor där 

Resandet med 

Pågatåg och 

Öresundståg har 

fördubblats 2003-2013 

Mål – ytterligare 

fördubbling till 2020 



Lund C – ESS 
– regionens största arbetsplats 
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• Regionens största kunskaps- och 

innovationscentrum  

• 65 % av arbetsplatserna i Lund idag finns i 

stråket 

• Huvuddelen av de som reser i stråket är 

pendlare och Lund C är en viktig 

bytespunkt.  

 

 

• Längs stråket pågår planering av förtätning 

längs delarna väster om E22 och expansion 

genom utbyggnad av den nya stadsdelen 

Brunnshög öster om E22 



Spårvägen som drivkraft för 

stadsutveckling 
 

”Spårvägen är en regional framtidssatsning på både hållbarhet 

och tillväxt. Spårvägen ska också skapa förutsättningar för och 

vara en bärande del i en hållbar och attraktiv stadsutveckling”  

 
30 % av kommunens utbyggnad fram till 2050 planeras i stråket längs spårvägen. Genom att låta 

stadsutvecklingen ha spårvägen som ryggrad skapas optimala förutsättningar för ett kollektivt resande. 

Spårvägen kommer gå centralt genom området och blir en ryggrad i transportsystemet och bebyggelsen. 

 

Anläggande av spårburen trafik visar på en långsiktighet i planeringen. Spårvägen blir en drivkraft för 

lokalisering längs stråket vilket i sin tur ökar resandeunderlaget. Den ökade kapaciteten hos spårvägen medför 

möjligheter att utveckla och förtäta staden på att attraktivt och hållbart sätt. 

 

Projekten längs stråket är delar i en stadsutveckling som bygger på och drar nytta av en kraftigt ökad 

tillgänglighet till kollektivtrafiksystemet genom närheten till spårvägen. Spårvägen ska understödja såväl 

attraktiva mötesplatser som kollektivtrafikens konkurrenskraft.  

  

 



Planering längs stråket 
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Fördjupning och  

dialog 
Under mars månad 
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Ideontorget  
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Röda stråket 

 

 

Nytt huvudkontor för 

Axis communications  
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Medicon Village och Företagsstråket 

Sölvegatan  
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 Brunnshög 



Brunnshög - Tredjedelsmålet 

Tredjedelsmålet:  

• Målet för hållbarhet inom trafikområdet är att 

maximalt en tredejdel av trafiken till och från 

Brunnshög ska ske med bil, minst en två 

tredjedelar ska ske med cykel eller kollektivtrafik. 
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Södra Brunnshög 
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Handelskvarter 

2016 - 2017 

Centrala Brunnshög 1 

2016 - 2018 
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handelskvarter ICA fastigheter  
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Gemensam projektorganisation 

 

 

 

 

• Infrastruktur – Lunds kommun 

• Depå - Skånetrafiken 

• Trafikering - Skånetrafiken 

• Fordon – Skånetrafiken 

 

 



Genomförandet påbörjat 

• Samtliga sex detaljplaner för spårvägssträckan är 

antagna 

• Finansiering via stadsmiljöavtal erhölls 17/12 och 

igångsättningsbeslut togs av Kommunfullmäktige 

• Upphandling av vagnar och infrastruktur 

påbörjades innan jul 
 

 



Tidplan 

Infrastrukturentreprenad 

• Upphandling av entreprenör pågår, på plats maj/juni 

• Projektering till februari 2017 

• Byggstart: December 2016  (Bussomläggning) 

• Byggnation klar: December 2018 

Upphandling av vagnar klar under 2016 

Trafikstart 2019 

 



När och var börjar vi 

Bilden visar preliminärt utkast 

Planering/detaljerad tidplan 

kommer att tas fram och 

beslutas i samråd med 

entreprenör när denna är 

utsedd 



Spårvägens utformning  och gestaltning 

• Öppen och utgöra en naturlig 

del av stadsrummet 

• Tydliggör gaturummet  och gör 

trafiksituationen överblickbar, 

lättläst och självförklarande 

• Tillgänglig för alla 

• Grön 



Ytskikt 



z 



• Löper utmed spåren 

• Förtydligar spårvägens 

område för alla trafikanter 

• 30 cm bred 

• Ljus 

Vita linjen 



Passager 







LTH-parken 



Miljöutredningar 

 



Buller 

Beräkningar visar någon del 

av byggnad kan ökade 

bullernivåer jämfört med idag 

 

Mätningar skall göras före och 

efter spårvägens start.  

 

Inkapsling av spåret planeras 

vilket reducerar buller 

 

Om ytterligare behov av 

reduktion finns kan detta 

åtgärdas genom åtgärder på 

fönster och ventiler 



Särskilt vibrationskänsliga objekt 

• Inventering 

• Beräkning 

• Kontrollmätning 

 

 

Slutsats: Spårvägens vibrationer är 

under dagens vibrationsivåer 

Kontrollmätningar kommer att 

göras 



Hösten 2013 - våren 2014:  

• inventering känslig utrustning 

• strömsimulering och beräkning av elektromagnetiska fält  

• jämförelse med känslig utrustning 

• Definition av behov av reduktion av elektromagnetiska fält 

och utvärdering olika åtgärdsscenarion 

• Har landat i en lösning som heter sektionering 

• Arbetet har utförts av ett internationellt konsultteam 

Under hösten 2014 har inkomna värden stämts av och 

sektioneringslösningen detaljerats.  

För inkomna immunitetsvärden har konstaterats att vald metod 

kan reducera fälten så att inga befintliga instrument kommer att 

störas av EMF från spårvägen mellan Lund C och ESS 

 

Elektromagnetiska fält 

 



Sektionering 

• Reducerar fälten med ca 90 % 

• Sektioner normalt ca 1000 meter, nu ca 25 m = 

stolparnas avstånd 

700 A

350 A350 A

350 A 350 A

350 A 350 A

2. voedingskabels en sectionering met IRV’s

350 A 350 A



Läckströmmar 

• Spåret kommer att isoleras för att undvika 

läckströmmar 



Ledningar i mark 

• Inga ledningar kvar längsgående under spåret 

• Korsande läggs i skyddsrör 



Ändrade trafikförhållanden 

Spårvägen skall gå i Sölvegatan mellan Biologihuset och Ideon 

Idag i denna del avstängd för genomfartstrafik, men öppen för 

biltrafik som har ärende till omgivande fastigheter.  

Den huvudsakliga bilangöringen idag från andra sidan av 

byggnaderna – från Ole Römers väg, Getingevägen, 

Tornavägen etc. Det är på dessa andra sidor som absoluta 

merparten av bilparkering och godsleveranser sker.  

Denna ”utifrånmatning” etablerades i början på 2000-talet, i 

samband med etableringen av Lundalänken. Tanken var att 

Sölvegatan skulle nyttjas av kollektivtrafik, gång och cykel, 

medan biltrafiken huvudsakligen skulle matas utifrån. 



Ändrade trafikförhållanden 

I och med spårvägen stäng Sölvegatan helt för biltrafik – nyttjas 

endast av spårväg, cykel och gång.  

Fullföljande av utifrånmatning 

Prioriterar kollektivtrafikresenärer, cyklister och fotgängare i 

områdets framsida, framför biltrafik med tillhörande ytkrävande 

parkering. 

Påverkar de infarter som idag finns på sträckan. Det finns 

framtagna förslag på hur detta kan lösas.  



Byggtiden 

• Byggtransporter i området 

• Gång- och cykel – viktigt att det fungerar väl 

• Bussomläggning under byggtid - förslag 
– Linje 20 – Stopp kårhuset + Scheelevägen/Sölvegatan 

– 166 och 169 – Stopp på Getingevägen och Solbjersvägen 

– 171 – som idag 



 


