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Yttrande över detaljplaner för spårväg Clemenstorget–Bredgatan;
Getingevägen–Tornavägen; Tornavägen–Motorvägen E22; Motorvägen
E22–Norr om Solbjersvägen; Norr om Solbjersvägen–Odarslövsvägen;
Odarslövsvägen–Spårvagnsdepån i Lund
Era beteckningar PÄ 15 t.o.m. 20/2012

Lunds Naturskyddsförening LNF sammanfattar här sina synpunkter på de sex
detaljplaner rörande spårvägen som nu är ute på samråd.
LNF konstaterar att frågan om statligt bidrag till finansieringen av spårvägen i Lund
ännu inte är avgjord, utan ärendet ska utredas vidare. Det förefaller klokt att göra så,
eftersom många förutsättningar är oklara.
LNF känner skepsis inför kommunens storvulna planer på snabb utbyggnad av Brunnshögsområdet. Förutsättningarna för expansion och tillväxt är inte längre desamma som
man trodde på när man utarbetade kommunens översiktsplan 2010. Utbyggnaden kan
mycket väl komma att ske i ett långsammare tempo, vilket kan ge välbehövlig tid för
anpassning till nya realiteter. Före utgången av 2013 ska ESS partnerländer ha lämnat
bindande besked om sina finansiella åtaganden i projektet. Om ESS-projektet då måste
revideras och sannolikt försenas, eller till och med inte blir av alls, påverkas utbyggnaden av hela området.
Utgångspunkten för trafikplaneringen är prognosen att antalet resande vid Lund C ska
tredubblas. Om en sådan ökning blir verklighet innebär det en stor påverkan på stadens
centrum utöver själva stationsområdet. Frågan om spårväg eller buss på Kunskapsstråket är då långt ifrån det enda besvärliga val som måste göras där stadens särskilda
karaktär har betydelse.
En så kraftigt ökande ström av pendlare är knappast förenlig med vare sig ekologisk
eller social hållbarhet. En stor mängd transporter innebär alltid en belastning för miljön,
även om skillnaderna i miljöbelastning är stora mellan olika trafikslag. Det är önskvärt
att samhällsplaneringen istället strävar efter att minska mängden resor, totalt sett, inte
att öka dem.
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