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Trafikverket

Yttrande samråd Lommabanan etapp 2, Alnarp
Sammanfattning
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) anser det positivt att Sverigeförhandlingen
resulterat i att Lommabanan prioriteras i Nationell plan 2018-2029.
Just i etapp 2 inkluderas också resandeutbyte i Alnarp vilket SLU ser som mycket
viktigt och troligtvis kommer att innebära att Alnarp får en ökad miljövänlig
tillgänglighet i allt väsentligt.

Specifika synpunkter
Här följer SLU:s viktiga synpunkter att beakta:
Inför och vid byggnationsarbetet är det viktigt att:
-

vibrationsmätningar görs före och under produktionstiden för att bedöma
störningar i verksamheten

-

SLU får information i god tid angående planerade el-avbrott. SLU har
utrustning t ex stort antal frysar med värdefullt forskningsmaterial som kan
bli förstört vid längre elavbrott och teknisk utrustning där experiment pågår
som kan behöva stängas ned kontrollerat före en avstängning av elen

-

undervisningen kan fortgå som planerat och att SLU i god tid får
information om ev. störande arbetsmoment. Undervisning sker i hela
Vegetumkomplexet och anslutande byggnader som Navet med stor hörsal
och Articum med 3 st stora lärosalar och övningslabb samt i Horticum.

Vid planering av trafik runt perrongen i Alnarp är det viktigt att:
-

ge möjlighet för passage genom G/C tunneln för viss räddningstjänst samt
underhållsfordon som används vid skötsel av campusanläggningarna på
båda sidor av spåren
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-

SLU har god tillgång till infartsvägar och entréer för in- och urlastning av
material och framförallt till byggnaden Biotronen som ligger nära
järnvägen

-

det skapas en pendelparkering på västra sidan av spåren och att utröna
skötselansvar för parkeringen

-

skyltning ses över inför byggstart och färdigställd station, såsom skyltar
om återvändsväg längs Sundsvägen ifrån Malmövägen och
Kungsgårdsvägen

-

entrén till campus vid perrongen tas fram i samarbete med SLU:s
campusutvecklingsprojekt där utvecklingen planeras ske med minimal
klimatpåverkan och med stöd i de guidande principer som
campusutvecklingsprojektets visionsworkshopar tillsammans med
Akademiska Hus och Lomma kommun resulterat i (enables progress and
collaboration, simplifies our workday, integrates outdoors and indoors,
stands out)

Vad avser påverkan av vatten och landskap kräver SLU att:
-

ersättning för markåtkomst skall regleras enligt Lantmäteriets regelverk

-

forskningsfaciliteten landskapslabbet Västerskog värnas och att
tillgänglighet under byggprocess samt efter färdigställande av
stationsområde beaktas

-

det genomförs en utredning om avrinningsvattenhantering såsom möjlighet
att koppla på befintligt vattensystem i landskapslabbet samt att, om
möjligt, en samfällighet skapas för detta

-

avverkning av värdefulla träd ersätts med nyplantering

Beslut om detta yttrande har på rektors uppdrag fattats av universitetsdirektör
Martin Melkersson efter föredragning av fastighetschef Lars Edvin Andersson.
Innehållet har förankrats och tagits fram i samarbete med berörda
fakultetsledningar.
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