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Förord utställningshandling Kyrkheddinge
Fördjupningen av översiktsplanen för Kyrkheddinge har tagits fram parallellt med kommunens översiktsplan, Framtidens kommun – perspektiv 2038.
Ungefär samtidigt som fördjupningen för Kyrkheddinge var på utställning
(2008-09-15 – 2008-11-24) var Framtidens kommun - perspektiv 2038 föremål
för samråd (2008-10-28—2009-01-16). Planerna har stora gemensamma strategiska frågor, varför fördjupningen för Kyrkheddinge integreras i Framtidens
kommun och ställs ut tillsammans med denna sommaren 2009. Den bearbetade
fördjupningen för Kyrkheddinge redovisas i kapitlet Så ser det ut 2038! och ska
fortsättningsvis i tillämpliga delar utgöra program för kommande detaljplaner.
Bedömning sker vid förfrågan om detaljplaneläggning. Planens konsekvenser
redovisas i kapitlet Konsekvenser och så går vi vidare. Utställningsutlåtandet
ingår som en del i samrådsredogörelsen för Framtidens kommun – perspektiv
2038. Denna separata utställningshandling ”Fördjupning av översiktsplanen för
Kyrkheddinge, Staffanstorps kommun” utgör därvid ett underlag.

Förändringar efter denna utställningshandling
Den viktigaste faktorn som styr markanvändningen i den översiktliga planeringen är närheten till spårburen kollektivtrafik. Detta separata utställningsförslag
för Kyrkheddinge utgick från att Simrishamnsbanans trafikering med pågatåg
kunde kompletteras med duospårvagn med flera stopp längs banan, varav ett i
Kyrkheddinge. Under utställningstiden för FÖP Kyrkheddninge och samrådstiden för Framtidens kommun har ny kunskap tillkommit som visar att duospårvagn inte kommer att bli aktuellt inom planperioden. Andra utredningar har
visat att stopp med pågatåg i Kyrkheddinge inte heller är möjligt. När Simrishamnsbanan öppnar för trafik kommer den att trafikeras med de nya pågatågen
med ett stopp i vår kommun, Staffanstorps station. Kyrkheddinge försörjs idag
kollektivtrafikmässigt genom att bussförbindelserna Dalby – Malmö har håll-

plats utmed väg 11 söder om byn. Vid ett upptagande av spårbunden trafik
på Simrishamnsbanan kommer det att ske en omläggning av den regionala
busstrafiken där Kyrkheddinge även fortsättningsvis ska försörjas.
För den fördjupning för Kyrkheddinge som integreras i Framtidens kommun innebär det att den så kallade Stationsbyn norr om järnvägen utgår
samt därmed även den västra planskilda korsningen med järnvägen. Utbyggnadsområdena öster om Höje å utgår också ur det aktuella tidsperspektivet.
Planområdet har utökats till att även omfatta ett område mellan Dalbyvägen
och väg 11 där ett område planeras för verksamheter. Under planperioden
planeras totalt för ca 230 nya bostäder i Kyrkheddinge. I området kring Bjällerupsvägen planeras för tätare bebyggelse – varierad boendemiljö med 15-30
bostäder/ha. I övriga områden planeras för en glesare bebyggelse - villamiljö
med < 15 bostäder/ha.
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1 IN LEDNING
1.1 BAKGRUND OCH SYFTE

1.2 PLANOMRÅDETS LÄGE

Kyrkheddinge är i kommunens översiktsplan ÖP 2002 utpekat som
ett framtida utbyggnadsområde för bostäder.

Kyrkheddinge är beläget i anslutning till Höje å och väg 11,
mellan Staffanstorp och Dalby. Mellan Staffanstorps tätort och
Kyrkheddinge är det cirka 3 kilometer.

Ett motiv för utbyggnaden är det goda kommunikationsläget vid väg
11 samt att utbyggnaden av Simrishamnsbanan på längre sikt kan
möjliggöra ett stationsläge och en bättre kollektivtraﬁkförsörjning av
samhället.

1.3 ÖVERSIKTSPLANEN OCH PLANSYSTEMET
Översiktsplanen beskriver grunddragen för hur mark och vatten skall
kunna användas. Översiktsplanens syfte är att:
• Redovisa visioner för samhällets framtida
utveckling och ge konkreta förslag till förändringar
• Beskriva en avvägning mellan olika allmänna
intressen med konkurrerande anspråk på
markanvändningen
• Ge underlag för beslut om mark- och
vattenanvändningen på längre sikt

Översiktsplanen har en strategisk inriktning och ska vara vägledande
för den fortsatta planeringen, men den har ingen juridisk verkan. Det
är först i efterföljande detaljplaner som byggrätter tillskapas.
Enligt PBL och miljöbalken (MB) ska kommunen göra en miljöbedömning när en plan upprättas, om planen kan antas få betydande
miljöpåverkan. Enligt förordningen om upprättande av miljökonsekvensbeskrivningar (MKB-förordningen) ska en miljöbedömning
alltid göras för översiktsplaner.

1.4 PLANERINGSPROCESSEN
Planarbetet utförs enligt 4 kapitlet PBL och processen kan delas in i
tre skeden: samråd, utställning och antagande. Syftet med samrådet
är att förbättra beslutsunderlaget och ge allmänheten, berörda
myndigheter, med ﬂera, möjlighet till insyn och påverkan. Synpunkter
som framförs under samrådet kommer att sammanställas och
kommenteras i en samrådsredogörelse.

4
Utsnitt ur karta, Tågstrategi 2008-2030, Skånetraﬁken (2007)

Kommunfullmäktige antog 2006-02-06 ett tillväxtprogram för
Staffanstorps kommun, ”Tillväxt 7000”. Målsättningen i programmet
är att kommunen ska växa med ungefär 7 000 nya invånare under de
kommande tio till femton åren. Enligt programmet ska Kyrkheddinge
kompletteras med totalt 150 bostäder under perioden 2008-2022.
Tillväxtprogrammet utgör ett komplement till översiktsplanen.
Fördjupningen av översiktsplanen syftar till att fullfölja översiktsplanens och tillväxtprogrammets intentioner.

• Ge underlag för beslut om detaljplaner och
bygglov
En kommuntäckande översiktsplan skall enligt plan- och bygglagen
(PBL) ﬁnnas för varje kommun. För ett antal av kommunens
utbyggnadsområden behövs dock mer detaljerade redovisningar
av översiktsplanen, så kallade fördjupningar av översiktsplanen.
Kyrkheddinge utgör ett sådant område.
Till planeringens viktigaste uppgifter hör enligt plan- och bygglagen:
• Att medverka till en ändamålsenlig struktur
av bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar.
• Att främja goda miljöförhållanden och en
långsiktigt god hushållning med mark- och
vattenområden, samt med energi och råvaror.
• Att främja en från social synpunkt god livsmiljö.

Efter samrådet bearbetas planförslaget utifrån de synpunkter som
inkommit och därefter ska kommunen ställa ut planförslaget under
minst två månader. Under utställningstiden ges ytterligare möjlighet
för berörda att skriftligen lämna synpunkter på planförslaget.
Efter utställningstiden sammanställs de synpunkter som kommit
in i ett så kallat utlåtande. I utlåtandet ges även eventuella förslag
till justeringar av planförslaget. Ändras förslaget väsentligt ska
en ny utställning ske. Efter utställning antas planförslaget i
kommunfullmäktige.

1.5 TIDPLAN
Samråd om planförslaget har skett under hösten 2007. Planen
bedöms kunna antas av kommunfullmäktige vid vintern 2009.
samråd

utställning

antagande

april-juni
2007

hösten
2008

vintern
2009

Planprocessens tre skeden
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2. UTGÅ NGSPUN K TER
2.1 DAGENS KYRKHEDDINGE
Kyrkheddinge är beläget i anslutning till Höje å och samhället omges
i huvudsak av ett öppet jordbrukslandskap. Inom Kyrkheddinge ﬁnns
totalt ett 80-tal bostadshus med sammanlagt cirka 250 boende. I
de äldre delarna av Kyrkheddinge ﬁnns en kyrka, församlingshem,
hemvärnsgård samt skola och två förskolor. Det ﬁnns dessutom två
verksamheter; GB Glass (lager) och en återvinningsﬁrma.

2.2 HISTORISK TILLBAKABLICK
Kyrkheddinge är en mycket gammal by med anor från 1000-talet. I
kyrkligt avseende omnämndes byn redan på 1500-talet. Kyrkheddinge tillhörde under medeltiden byn Heddinge. Heddinge splittrades
senare i tre byar; Kyrkheddinge, Kornheddinge och Mossheddinge,
vilka till en början tillhörde Heddinge socken och senare Kyrkheddinge
socken.

6

Kyrkheddinge by enskiftades 1804-05. Endast tre (Almgården,
Ågården och prästbostället) av byns 14 hemman ﬁck stanna kvar
i byn tillsammans med några gatehus. Enskiftet innebar att byn
glesades ut och den ursprungliga bykaraktären försvann.
Den ursprungliga prästgården (prästbostället), som låg söder om
kyrkan, ersattes 1869 av en ny prästgård, väster om kyrkan. Även
denna prästgård ersattes (såldes till Staffanstorps Hemvärnsförening)
och 1954 byggdes den tredje prästgården i Kyrkheddinge. Kyrkan
i byn uppfördes redan på 1100-talet. Denna genomgick under
1800-talet ﬂera om- och tillbyggnader och dess medeltida karaktär
har därav delvis försvunnit. 1879 byggdes socknens små- och
folkskola i anslutning till kyrkan. Skolbyggnaderna består av två
tegelbyggnader.
År 1893 anlades järnvägen Malmö-Simrishamn och Kyrkheddinge
ﬁck egen station och postkontor. Stationshuset (1893-1963) som
byggdes i rött tegel uppfördes vid järnvägens norra sida. Söder om
järnvägen byggdes ett antal bostadshus i typisk sekelskiftesstil. Vid

sekelskiftet fanns i Kyrkheddinge olika verksamheter, såsom Skånska
Lantmännen, handelsbodar, andelsmejeri samt nykterhetsvärdshus.
År 1963 lades persontraﬁken på järnvägen ner och senare även
godstraﬁken. Även de olika verksamheterna lades ner under 60talet.
Under 1970-talet tillkom en grupp småhus norr om Gamla
Dalbyvägen. Under 1980-talet ﬁck väg 11 en ny sträckning söder
om byn. Den gamla landsvägen blev en lokalväg och den störande
traﬁken genom Kyrkheddinge förﬂyttades därmed söder om byn.
Den nya vägen innebar även att den gamla Esarpsvägen, som
mynnade i Dalbyvägen mellan skolan och Hörngården, skars av. För
att bibehålla kontakten med de delar av byn som kom att ligga söder
om den nya vägen anlades en gång- och cykeltunnel. Söder om väg
11 ligger idag bland annat kyrkstugan, en tidigare arbetarebostad till
prästbostället, samt Söndregård, ett gammalt akademihemman med
byggnader från 1860-talet. (Översiktsplan Staffanstorps kommun
1990-2005 samt Staffanstorp, ung kommun i uråldrig kulturbygd kulturminnesvårdsprogram för Staffanstorps kommun, 1995)

Skånska kartan, G Bjurman 1752

Skånska rekogniceringskartan 1812-1820

Den ursprungliga byn Heddinge ﬁnns med på den översta kartan,
Skånska kartan (G Bjurmans 1752). Heddinge var en av ﬂera kyrkbyar
kring Lund.
Skånska rekogniceringskartan från 1812-1820 visar att den första
bebyggelsen i Kyrkheddinge tillkom i anslutning till kyrkan. Även de större
gårdarna, Almgården, Ågården, prästbostället och Söndregård ﬁnns med
på denna historiska karta.
Häradsekonomiska kartan från 1910-15 visar att bebyggelse tillkom kring
sekelskiftet i anslutning till järnvägen och stationsläget.
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Kyrkheddinge, struktur och strategi under tusen år
I boken Vem behöver en by? - Kyrkheddinge, struktur och strategi
under tusen år redovisas en hypotetisk modell för byns utveckling

Karta 1

Karta 2

Karta 3

Karta 4

från 1000-talet och fram till skiftet på 1800-talets början.
Karta 1: Under 1000-talet ligger en storgård i byns södra del,
till vilken det ﬁnns ett antal underlydande gårdar. I anslutning
till storgården ligger en träkyrka. I byns norra del ﬁnns några
självständiga byenheter. Den mesta av åkermarken ligger på ömse
sidor om nordsydliga vägen. Västra delen av området används
främst till fälad och äng. Det är under denna period oklart hur stort
byområdet är.
Karta 2: På 1200-talet ﬁnns en stenkyrka centralt i byn. Kyrkan
utgör sockencentrum för ﬂera byar. Intill kyrkan ligger prästgården.
Storgården har ﬂyttat norrut närmare bykärnan. Stordriften ersätts
av ett system med landbogårdar. Vägnätet ändras så att en
korsning bildas framför kyrkan. En fägata leder ut mot fäladen i
byns västra del.
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Karta 3: I början av 1500-talet ﬁnns två större gårdar i byn;
Ladugården och gård nr 5, vilken ﬂyttat ut en bit från bykärnan till
”Söndergårdstoften”. Stenbroar byggs över Höje å och Fjälabäcken
i söder. Fler och ﬂer gårdar kommer under kyrkans ägo. Under
denna tid skaffar byn troligtvis marker på östra sidan av Höje å.
Karta 4: Storgården doneras till Lunds universitet och blir ett
”akademihemman”. En allt större del av ängsmark och fälad blir
åker. Vägnätet ändras så att en vägkorsning nu bildas öster om
kyrkan och vägen mot Malmö ﬂyttas norrut så att den skär igenom
de äldre tegmarkerna. (Schmidt Sabo, 2001)
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Period 2 (cirka 1050-1100)
Högsta möjliga varaktighet: 50-70 år

Period 3 (hela 1100-talet)
Högsta möjliga varaktighet: 100 år

Period 4 (cirka 1200 - 1250)
Högsta möjliga varaktighet: cirka 50 år

Period 5 (cirka 1250 - 1475)
Högsta möjliga varaktighet: 225 år

Period 6 (cirka 1475 - 1600)
Högsta möjliga varaktighet: 125 år
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Period 1 (sent 900-tal - 1050)
Högsta möjliga varaktighet: 70-80 år

Bilderna visar en gårds (markeras på kartan) rumsliga utbredning och förändring över tiden i Kyrkheddinge. Bilderna är framställda utifrån de arkeologiska
utgrävningar som gjordes 1995 av platsen där gården legat. Gården har funnits under nästan 1000 år och ingick i den medeltida byn. (Schmidt Sabo, 2001)
Kartan visar Kyrkheddinge by med gårdarnas lägen före utskiftningen, toftmarkerna, vångagränserna, de viktigare marknamnen, kyrka med kyrkogård, vattendrag
och vägar. (Schmidt Sabo, 2001)

Period 7 (cirka 1600 - 1900)
Högsta möjliga varaktighet: 200 år
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2.3 LANDSKAPS- OCH BEBYGGELSEANALYS
Syftet med landskaps- och bebyggelseanalysen är att ge en samlad
bild över vad som är utmärkande för Kyrkheddinge samt vad som är
viktigt att ta fasta på i den fortsatta planeringen.
Analysen består av en kort beskrivning av områdets karaktärsdrag,
landskapet och bebyggelsen. Den innehåller även en sammanfattning
av områdets kvaliteter och brister samt vilka hot och möjligheter som
ﬁnns för en framtida utbyggnad i Kyrkheddinge.
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Områdets karaktärsdrag
Kyrkheddinge ligger invid Höje å på den bördiga Lundaslätten.
Kyrkbyarna ligger tätt och sammanbinds av ett nät av gamla byvägar.
Jordbruksbygden karaktäriseras idag av en rationell och storskalig
jordbruksdrift. Karaktäristiskt för landskapet är de storslagna vyerna
över slätten mot de omgivande höjdpartierna vid Arendala, Dalby och
mot Romeleåsen. Gårdarna och byarna som ligger solitärt i landskapet
är kringbyggda, vegetationsomgärdade och på olika sätt anpassade
till det vindutsatta landskapet. Karaktäristiskt för slättlandskapet är
även ljuset, där horisonten möter himlen. De starka färgskiftningarna
i landskapet under de olika årstiderna, vinterlandskapet, hösten
nyplöjda åkrar och sommaren gula raps- eller vetefält är ett annat
kännetecken för landskapet.
Den äldre byn, kyrkbyn, ligger väl samlad kring Gamla Dalbyvägen.
Kyrkan, skolan, hemvärnsgården och den omgivande vegetationen
är byns ansikte utåt mot väg 11, där kyrkan blir ett viktigt landmärke
för Kyrkheddinge by. Stationsbyn, som består av ett tiotal hus, ligger
helt avskild från den gamla kyrkbyn.

A. Flera bebyggelsegrupper - olika tidsepoker
Fyra mindre bebyggelsegrupper kan urskiljas i Kyrkheddinge.
Bebyggelsen har uppkommit under olika tidsepoker. Den äldsta
bebyggelsen ligger i anslutning till kyrkan och som randbebyggelse
längs Gamla Dalbyvägen. I anslutning till järnvägen och den gamla
stationen ligger bebyggelse som uppkommit kring sekelskiftet. Mellan
dessa områden med äldre bebyggelse ﬁnns ett nyare område med
småhus. Dessutom ligger det fem äldre gårdar (Ågården, Almgården,
prästbostället, Hörngården och Söndregård) i byn.
B. Öppet landskap med utblickar
Landskapet i och kring Kyrkheddinge utgörs av ett öppet och ﬂackt
åkerlandskap. Från ﬂera platser inom området ﬁnns ﬁna utblickar
och man har visuell kontakt med Staffanstorp, Bjällerup, Lund och
Dalby.
C. Inslag av vegetation
I de äldre bebyggelsedelarna ﬁnns ett rikligt inslag av vegetation och
dessa upplevs därför som relativt lummiga. Även längs med Höje å
och banvallen ﬁnns uppväxt vegetation som utgör ett värdefullt inslag
i det annars öppna åkerlandskapet.
D. Tydliga gränser i landskapet
Höje å, den gamla järnvägen, Gamla Dalbyvägen och väg 11 utgör
tydliga gränser i landskapet. Även åkergränserna är strukturbildande
i landskapet.

Kring Gamla Dalbyvägens västra del ﬁnns äldre randbebyggelse,
som delvis byggts ut inom de smala ägoskiftena norr om vägen.
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B. Öppet landskap med utblickar

C
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Området kring byn
Det planerade utbyggnadsområdet avgränsas rumsligt av kyrkbyn,
stationsbyn och bebyggelsen i väster. Från ﬂera platser inom området
har man ﬁna utblickar mot det omgivande jordbrukslandskapet.
Från områdets norra delar har man utblick mot Bjällerups by, Lund,
Staffanstorp och Dalby.
De äldre delarna av byn har en parklik miljö. Det ﬁnns även viss
vegetation kring bebyggelsen vid järnvägen. Vegetationen är
framförallt koncentrerad till bebyggelseområdena, banvallen och
längs med Höje å. I övrigt saknas högre vegetation och buskar i
området.
Väg 11 utgör en stark barriär mot söder. Även Gamla Dalbyvägen
delar upp landskapet och samhället och skapar en barriär. Höje å
med dess ridåvegetation åt öster liksom åkergränsen i väster utgör
tydliga gränser i landskapet. Banvallen i norr utgör ett naturstråk och
gräns genom det öppna landskapet.

Bebyggelsen
Bebyggelsen i Kyrkheddinge har mänsklig skala. De offentliga
byggnaderna, skola, kyrka, församlingshem och hemvärnsgård har
tillkommit längs Gamla Dalbyvägens södra sida. Kyrkan utgör ett
viktigt landmärke i det öppna landskapet.
Merparten av bebyggelsen i Kyrkheddinge är uppförd i 1-1,5 plan med
sadeltak. I byn förekommer såväl ﬂerbostadshus som enbostadshus.
Husens fasader är ofta i mörkrött tegel med tak av en- eller tvåkupig
tegel. Även puts har använts som fasadmaterial, som till exempel
i församlingshemmet och Hemvärnsgården. Främst den senast
tillkomna bebyggelsen har fasader med inslag av trä.

Äldre tegelbyggnad i stationsbyn

Äldre tegelbostadshus i kyrkobyn

Bostadsbebyggelse uppfört i tegel
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Tomterna i de äldre delarna har uppväxt vegetation och avgränsas
av antingen häckar eller låga trästaket.

Huvudvägarna genom området är Gamla Dalbyvägen och
Bjällerupsvägen, vilka båda är asfalterade. De mindre bostadsgatorna
är av varierande standard, några är asfalterade medan andra endast
är grusbelagda.
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Utblickar mot omgivande landskap
Områden med vegetation
Rumsliga gränser i landskapet
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Landmärke (kyrkan)

Landskapsanalys
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2.4 KVALITETER, BRISTER, HOT OCH
MÖJLIGHETER

•

Att järnvägen endast blir en ny bullerkälla och att det inte blir

Siffrorna i texten motsvarar siffror på karta på nästkommande sida.
Kvaliteter
•
Fina utblickar mot omgivande landskap
•
Höje å är en viktig natur- och rekreationsresurs (8)
•
Lummig vegetation i de äldre bebyggelsedelarna som ger
miljövärde och klimatskydd
•
Äldre bebyggelse med vacker tegelarkitektur
•
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i de äldre
delarna (3)
•
Bra kommunikationsläge vid väg 11
•
Goda cykelförbindelser med Staffanstorp (10)
•
Banvallen utgör ett natur- och rekreationstråk (9)

•

möjligt med en hållplats i Kyrkheddinge
Klimatförändringarna innebär att vattennivåerna stiger i Höje
å och att det ﬁnns risk för översvämningar.
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Brister
•
Buller från väg 11 (5)
•
Vindutsatt
•
Gamla Dalbyvägen har ett allt för brett gaturum (1)
•
Bristande gestaltning av Gamla Dalbyvägen och
entréerna till samhället (2)
•
Relativ långsträckt område med utspridda
bebyggelsegrupper
•
Dåliga cykelförbindelser med Dalby (6)
•
Klimatutsatta busshållsplatser vid väg 11 (4)
Hot
•
•
•
•
•
•
•

Att områdets lantliga bykaraktär med äldre
tegelarkitektur försvinner
Dåligt anpassad bebyggelse avseende placering,
arkitektur och karaktär
Utbyggnad av icke anpassad styckehusbebyggelse
Konﬂikt mellan beﬁntliga verksamheter och
tillkommande bostäder (7)
Ökande traﬁk och buller från väg 11
Ökande ﬂygbuller över Kyrkheddinge
Att den planerade järnvägsutbyggnaden med
stationsläge i Kyrkheddinge inte genomförs

Möjligheter
•
Skapa ett annorlunda boende som lockar människor till
Kyrkheddinge
•
Stärka historiska samband och byns speciella karaktär
•
Stärka Kyrkheddinges identitet som egen by
•
Bättre underlag för förskola, skola, kollektivtraﬁk och
service
•
Skapa ett cykel-, tåg- och bilsamhälle med goda
kommunikationer mot omgivningen
•
Förbättra cykelförbindelsen med Dalby
•
Öka rekreationsmöjligheterna vid Höje å
•
Utnyttja fördröjningsdammar för dagvatten
som gestaltningselement i de nya bebyggelseområdena

2.5 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UTBYGGNAD
Befolkningsutveckling
Kyrkheddinge är idag en liten by med ca 250 invånare. Tillväxt
7000 anger en planerad utbyggnad av 150 bostäder under perioden
2008-2018 vilket innebär att Kyrkheddinge kan ha en befolkning i
storleksordningen 700 – 800 invånare. I ett längre tidsperspektiv kan
befolkningen växa ytterligare.
Kommersiell service
Kyrkheddinge saknar idag kommersiell service. Den planerade
utbyggnaden bedöms inte ge underlag för etablering av närservice
inom området. Planerad handelsetablering vid Skåneplantor ligger
dock inom ett avstånd av cirka 1,5 km från Kyrkheddinge.
Offentlig service
Elevunderlaget i Kyrkheddinge skola är vikande och en utbyggnad
av nya bostäder kommer att förbättra underlaget. Utbyggnaden av
nya bostäder bedöms inte innebära någon förändring för de större
barnen som idag åker skolbuss in till Hagalidskolan i Staffanstorp.
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Kollektivtraﬁk
Under planperioden kommer Kyrkheddinge att liksom idag traﬁkeras
med regionalbussar med hållplats vid väg 11. Den nuvarande
bebyggelsen ligger inom ett gångavstånd av cirka 600 meter från
hållplatsen. För den nya bebyggelsen inom och i direkt anslutning till
Kyrkbyn blir avståndet till hållplatsen obetydligt längre. För diskuterade
utbyggnadsområden i väster och norr blir gångavståndet kring 1
km. Med hänsyn till att den totala restiden för arbetspendling på
Simrishamnsbanan inte skall överstiga 1 timme planerar Banverket
inte någon hållplats i Kyrkheddinge. Enligt Skånetraﬁken kommer
regionbusstraﬁken på väg 11 att upphöra när järnvägen tas i drift.
En första utbyggnadsetapp av Simrishamnsbanan Malmö – Dalby
kan som tidigast vara klar 2017- 2018.
Teknisk försörjning
Inga studier har ännu genomförts angående områdets tekniska
försörjning. Kommunens bedömning är att dagens avloppsnät
kapacitetsmässigt inte medger anslutning av ny bebyggelse.
Oberoende av den nya bebyggelsen kan åtgärder behöva genomföras
för att komma till rätta med problem i det nuvarande nätet.

Vind
Buller från väg 11
Väg 11 - stor barriär
1-10

Kvalitet, brist, hot eller
möjlighet
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Kvaliteter, brister, hot och möjligheter
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3 VISIONER OCH M Å L
3.2 VISIONER OCH MÅL FÖR KYRKHEDDINGE

Kyrkheddinge är i kommunens översiktsplan ÖP 2002 utpekat som
ett framtida utbyggnadsområde för bostäder.

Visionen för Kyrkheddinges utveckling sammanfattas i följande
punkter;

Ett motiv för utbyggnaden är det goda kommunikationsläget vid väg
11 samt att utbyggnaden av Simrishamnsbanan på längre sikt kan
möjliggöra ett stationsläge och en bättre kollektivtraﬁkförsörjning av
samhället.

Kyrkheddinge förblir en egen by – lagom stor
Kyrkheddinge ska även i fortsättningen utgöra en egen by och
inte växa samman med Staffanstorp, med ett öppet stråk emellan.
Kyrkheddinge ska utvecklas till en lagom stor by, det vill säga dess
identitet och lantliga bykaraktär ska inte gå förlorad.

Vision för kommunens utveckling och tillväxt redovisas i programmet
”Tillväxt 7000”. Visionen, för delen Kyrkheddinge, kan kortfattat
beskrivas i följande punkter;

Kyrkheddinge blir på nytt ett stationssamhälle
Kommunens planering syftar till att möjliggöra en station i
Kyrkheddinge under slutet av planperioden.

Stark tillväxt
Bostadsbyggandet skall enligt programmet öka till mer än 400
färdigställda bostäder per år för hela kommunen. Utbyggnaden
av Kyrkheddinge är ett av de utvecklingsområden som utpekats i
tillväxtprogrammet.

Tät bostadsbebyggelse i nära anslutning till stationen
För att öka resandeunderlaget ska en tät bostadsbebyggelse planeras
inom gångavstånd från stationen.

Mod att pröva nya idéer
Utbyggnaden av Staffanstorps småstadscentrum och utbyggnaden
av Jakriborg har karaktäriserats av djärva stadsbyggnadsidéer, en
tradition som kommunen vill utveckla vidare.
Trygghet och engagemang
Trygghet och engagemang är grundläggande aspekter som
kommunen vill lyfta fram vid planeringen av nya boendemiljöer,
parker och gator.
Utveckla den kommunala servicen
Att i takt med att kommunen växer utveckla den kommunala servicen
är en viktig del av kommunens tillväxtprogram.
Kommunikationer
Utbyggnaden av Simrishamnsbanan är av grundläggande betydelse
för att klara en ökad befolknings behov av kommunikationer och
kommunen önskar att byggstarten kan tidigareläggas.

Kyrkheddinge – en grön lunga ute på slätten
Mötet mellan det öppna landskapet och bebyggelsen måste
planeras. Idag ligger bebyggelsen väl inbäddad och omgiven av
höga träd. Grönstrukturen ska ges plats och utvecklas i samband
med utbyggnaden av nya områden så att bebyggelsen upplevs som
väl förankrad i byn och det omgivande landskapet.
Kyrkheddinge skall utgöra ett attraktivt boendealternativ
Den lilla byns kvalitéer och speciella förutsättningar ska tillvaratas
och utvecklas för att skapa en god livsmiljö för boende.

Utveckla beﬁntliga och nya mötesplatser i byn
En god sammanhållning mellan boende och en god social uppväxtmiljö
för barnen eftersträvas. Miljön kring den gamla delen av byn, med
skolan, kyrkan, hemvärnsgården och den före detta idrottsplatsen
bör utvecklas som viktiga mötesplatser.
Utveckla rekreationssambanden mot omgivningen
En fortsatt utveckling av intressanta natur- och rekreationsstråk längs
Höje å ingår som en viktig del i planeringen. I anslutning till byn kan
marken närmast ån utvecklas för rekreation. Cykelstråk kan utvecklas
mot intressanta rekreationsmål i det omgivande landskapet. Ridvägar
kan utvecklas längs ån och längs beﬁntliga mindre vägar.
Kyrkheddinge utvecklas till ett långsiktigt hållbart samhälle
God kollektivtraﬁkförsörjning, utvecklingen av goda cykelförbindelser
mot omgivningen och utformning av tekniska försörjningssystem skall
främja en långsiktigt hållbar utveckling av samhället. Kyrkheddinge
ska tillförsäkras en god kollektivtraﬁkförsörjning, i första hand genom
en järnvägsstation.
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3.1 VISION TILLVÄXT 7000

Bygga småskaligt och i små etapper
Äldre byar som Kyrkheddinge kännetecknas av småskalighet och en
stor variation i bebyggelsen.
Tillvarata den lokala särprägeln
Den nya bebyggelsen skall anknyta till den lokala traditionen avseende
form, färg, material eller detaljer.

En trygg och säker boendemiljö
Skolan, kyrkan, hemvärnsgården utgör viktiga målpunkter i samhället.
Gång- och cykelstråken mot beﬁntliga och planerade hållplatslägen
samt mot närliggande orter utgör andra viktiga målpunkter. En trygg
och säker boendemiljö ska främjas genom en ombyggnad av Gamla
Dalbyvägen och genom utbyggnad av säkra och väl utformade gångoch cykelstråk.

Hållbar utveckling
Kommunen vill främja en långsiktig hushållning med mark, vatten
och andra resurser.
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3.3 VISION SPÅRTRAFIK
Den snabba utbyggnaden inom Öresundsregionen samt önskan att
ﬁnna miljöanpassade och långsiktigt hållbara transportsystem, ställer
nya krav på regionens infrastruktur.
Utbyggnaden av nya spårsystem är en integrerad del av
samhällsbyggandet och som kräver god framförhållning i planeringen.
Kommunens översiktsplan syftar till att anpassa bebyggelsestrukturen
till stråk som i framtiden är möjliga att traﬁkera med spårbunden
traﬁk.
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Den planerade utbyggnaden av Simrishamnsbanan har mycket stor
betydelse för Staffanstorps kommun. I Banverkets planering ingår
dock bara en station i Staffanstorp vilket inte tillgodoser kommunens
behov. Det ﬁnns idag också en stor osäkerhet kring Banverkets
och statens planer för Simrishamnsbanan. I Banverkets förslag till
revidering av Framtidsplanen 2008-2015 saknas Simrishamnbanan,
såväl som ett statligt ﬁnansierat projekt och som ett sk OPS-projekt
(Offentlig – Privat – Samverkan). Lund och Staffanstorps kommun
har initierat bildandet av ett särskilt bolag för ﬁnansieringen av
Simrishamnsbanans första etapp.

Idag ﬁnns planer på spårvägstraﬁk längs Lundalänken på
sträckan Lund C-Brunnshög-Linero-Dalby. Banan byggs som en
sk prespårväg, dvs som en separat bussbana i avvaktan på att
spåranläggningen genomförs. Även i Malmö pågår studie av olika
tänkbara spårvägssträckningar.
Mot denna bakgrund är det intressant att skissera en ny vision för
spårtraﬁken genom Staffanstorp. Ett sådant alternativ kan vara
traﬁkering med duospårvagnar, dvs fordon som kan köra i ett
integrerat system både på järnväg med starkström och gatuspårväg
med svagström.
Spårvägen och järnvägen
Förslaget till utveckling av Kyrkheddinge som attraktivt samhälle
bygger på att tåg eller spårvagnar stannar på orten. Det ﬁnns dock
olika uppfattningar om hur många uppehåll som skall göras på
sträckan. Som en del i ett lokalt spårvägssystem är det lämpligt med
många uppehåll för att fånga upp många målpunkter. Som en del i ett
regionalt tågsystem är det intressant med en kort restid, och därmed
färre uppehåll.

En koppling direkt mellan Staffanstorp och Lund ﬁnns också
som förslag. Det ﬁnns förslag på andra sträckningar, bl a längs
med delar av gamla järnvägen mot Lund eller upp mot Norränga
och Linero.
Genom att åstadkomma en ny genande länk mellan linjen
Malmö-Dalby och Lundalänken kan en ny traﬁkrelation skapas,
och det endast genom ett ca 1 km långt triangelspår lite öster
om Kyrkheddinge. Då får Kyrkheddinge en direkt anslutning till
Lund.
När Simrishamnsbanan är fullt utbyggd kan spårvägen få ett eget
spår hela vägen från Lundalänken till Brågarp. Detta för att störa
Simrishamnsbanans tågtraﬁk så lite som möjligt. Spårvägen
ansluts till Simrishamnsbanan i östra delen av Staffanstorp.
Genom Staffanstorp förutsätts enkelspår.
Åtgärden kan kräva dubbelspår på en längre sträcka mellan
Linero och Dalby och dubbelspår alternativt partiellt dubbelspår
på delar av sträckan mellan Staffanstorp och Malmö.

För att tillfredsställa båda önskemålen i ett system med både tåg och
duospårvagnar på sträckan behövs åtgärder som ger linjen högre
kapacitet. Det betyder t ex dubbelspår (på delar av sträckan) och
mötesstationer och eventuellt järnväg och spårväg separerade jämte
varandra (på delar av sträckan). Kapacitetsstudier får visa hur att
sådant nät kan se ut.
S

r

ete

0m

gen

rupsvä

Bjälle

60

Fördelen med både tåg- och spårvägstraﬁk längs stråket är att
utvecklingen av intressanta bostads- och handelsområden mellan
Malmö och Dalby kan utvecklas, med uppehåll i bl a Stora Bernstorp,
Nordanå, Vikhem, Staffanstorp, Brågarp, Kyrkheddinge och Dalby.

gen

byvä

la Dal

Gam

Väg 11

Utnyttja Lundalänken mer ”(1+1=3)”
Idag ﬁnns planer på spårvägstraﬁk längs Lundalänken på sträckan
Lund C-Brunnshög-Linero-Dalby. I Dalby planeras anslutning mellan
Simrishamnsbanan och Lundalänken.
Modern spårvagn
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Traﬁkering
När linjen Malmö-Dalby och Lundalänken är utbyggda kommer
tågtraﬁken att ha en mer lokal karaktär än längre fram i tiden, då
banan är fullt utbyggd ända till Simrishamn. Därför kan linjen ha ﬂer
uppehåll längs sträckan för att fånga upp lokalt resande och undvika
parallellkörning med buss. Traﬁk mellan Malmö och Dalby med bara
ett uppehåll i Staffanstorp riskerar bli en suboptimering av systemet.

PERSONTRAFIK PÅ JÄRNVÄGAR OCH SPÅRVÄGAR
Järnväg, dubbelspår
Järnväg, enkelspår
Spårväg

Den dagen Simrishamnsbanan är utbyggd så behövs ytterligare
kapacitet för att kunna köra både regionaltåg och duospårväg på
sträckan.
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Utbyggnaden kan med andra ord utföras i två etapper:
Etapp 1 Malmö-Dalby med lokaltåg och duospårvagnar.
Etapp 2 Malmö-Simrishamn med regionaltåg samt Malmö-Dalby/
Lund med duospårväg.
Ett exempel på traﬁknätets uppbyggnad redovisas, se ﬁgur.
På Lundalänken planeras för 10-min traﬁk i högtraﬁk och på
Simrishamnsbanan planeras för 2 tåg i timmen.
En spårvägstraﬁk på linjen förbi Kyrkheddinge bör ha minst 30-mintraﬁk, dvs 2 spårvagnar per timme mot Malmö och mot Lund, för att
ge god attraktivitet.

Spårsystem Malmö-Staffanstorp-Dalby-Lund
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Stationen i Kyrkheddinge
Kyrkheddinge föreslås få en mötesstation för spårvägen med plattform
och ett enkelspår utan plattform för Simrishamnbanan. Plattformen
för spårvägen bör vara 80 m lång för att klara ett tågsätt med två
spårvagnar. Vid stationen bör service i form av kiosk ﬁnnas.
I en framtid skall det även vara möjligt att bygga en 270 m lång
plattform för tåg på Simrishamnbanan.

P
Strövområde
längs ån

En planskild korskning av järnvägen för bil- och gång- och cykeltraﬁk
föreslås väster om stationen.
P

De resande får dock korsa spårvägsspåren i plan för att öka
tillgängligheten. Spårvägstraﬁk kan i detta sammanhang betraktas
som busstraﬁk och det kräver ingen planskildhet, eftersom
spårvägsföraren får hålla låg hastighet. I Göteborg är hastigheten vid
spårvägshållplatser sänkt till 15 km/tim för att ge god traﬁksäkerhet.
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P

Resandeunderlag
Ett av huvudmålen i den planerade utbyggnaden av Kyrkheddinge är
att området skall kunna ges en god kollektivtraﬁkförsörjning. Visionen
utgår från att spårutbyggnaden skall kunna ﬁnnas i Kyrkheddinge
under slutet av planperioden. Ett tillräckligt resandeunderlag skall
då ﬁnnas som kan motivera en station. Ett resandeunderlag som
genererar minst ca 300 resor per dag har i andra sammanhang
bedömts som en förutsättning för att en station skall kunna bli aktuell.
Ett uppehåll vid stationen tar normalt mellan 2-3 minuter beroende
på tågets hastighet före och efter uppehållet och hur många som
skall gå av och på. Inom Västkustbanan har det visat sig att de små
stationerna har ett jämförelsevis stort antal resande per innevånare.
T ex har Kattarp med ca 700 invånare 415 resande per dag. En orsak
till det höga antalet resande per invånare kan vara att stationen ligger
inom nära gångavstånd.

P

P

P

Närbutik

P

P

Station

Stationsbyn kan på sikt rymma 250 nya bostäder med ca 700 boende.
En något tätare bebyggelse föreslås i anslutning till stationen.
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P

P

Pendlarparkering

Planskiss Kyrkheddinge Stationsby

Förskola

Seniorboende

Närbutik

Station

Pendlarparkering

Trädplanterat torg

Pendlarparkering
Längs den norra sidan av spåren föreslås den byggfria zonen planteras
med träd. Inom området kan ﬁnns goda möjligheter för anordnande
av pendlarparkering som kan anslutas via Bjällerupsvägen respektive
ny central gata som föreslås inom ”Stationsbyn”. Se illustrationer med
tänkbara lägen för pendlarparkering.
STATION
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Buller från järnvägstraﬁk
Föreslagen bebyggelse ligger minst 50 meter från spåren för
Simrishamnsbanan. Skyddszonens utformning med eventuella vallar,
planteringar, plank eller liknande samt fasadutformning för bebyggelse
mot spåren kommer att utredas närmare under detaljplaneläggningen
av området. Se även Miljökonsekvensbeskrivning, avsnitt 11.5
Buller.

Vy över stationbyn från sydväst
Bilangöring, pendlarparkering och service
nära stationen

Mötesstation för
spårväg med
mellanliggande
plattform

Simrishamnsbanan

Ny planskild korsning
under järnvägen

Elevation från väster över stationsområdet (Se planskiss föregående sida)
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4 A N A LYS AV UT VECK LINGSA LTER NATIV
Gemensamt för samtliga fyra alternativ är att:

4.1 FYRA ALTERNATIV
Följande utvecklingsalternativ har studerats:
1. Tre byar
2. Byar kring ån
3. Byar längs ån
4. Samlad bebyggelse kring Kyrkheddinge by

•
•
•

I detta avsnitt redovisas och analyseras först de fyra alternativen
och sedan redovisas slutsatserna i ett sammanvägt alternativ.

•

•

ANALYS AV ALTERNATIV
•

Alt 1

Alt 2

Alt 3

odlingsmark av högsta klass tas i anspråk, dock i
något olika omfattning
strandskyddet längs Höje å berörs
de uppfyller målet i tillväxtprogrammet, det vill
säga att Kyrkheddinge ska växa med 400 bostäder
under perioden 2008-2022
nuvarande verksamheter, GB Glass och
återvinningsﬁrman, föreslås att omvandlas till
bostadsområden under planperioden
den tidigare fotbollsplanen blir ett centralt natur-/
parkområde i byn
Höje å utvecklas till ett viktigt rekreationsstråk

Alt 4

22
SLUTSATSER
SAMMANVÄGNING

FÖRSLAG
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4.2 TRE BYAR
Detta alternativ innebär att bebyggelsen fördelas på tre byar. I den
västra byn erbjuds glesare bebyggelse på större tomter. I de två
andra byarna föreslås något tätare bebyggelse.

Fördelar
•
Den historiska strukturen med åtskilda byar
bibehålls.
•
Utblickarna mot det omgivande landskapet
bevaras.
•
Tre byar med olika karaktärer och boendekvaliteter
erbjuds.
•
Byarna har god koppling till en eventuell framtida
station, även avståndet till de beﬁntliga busshållplatserna vid väg 11 är rimligt.
•
God anpassning av byarna till landskapet.
•
Säkra gång- och cykelförbindelser kan
anordnas mellan byarna och de båda
kollektivtraﬁklägena.
•
Samtliga byar är lokaliserade norr om väg 11, vilket
innebär att vägens barriäreffekt minimeras.

gångavstånd, ca 400
meter från hållplatser
S
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B

B

Nackdelar
•
Många markägare berörs i det västra utbyggnadsområdet, vilket kan försvåra genomförandet.

Slutsats
I detta alternativ bevaras den lantliga karaktären och den historiska
strukturen, med olika bebyggelsegrupper. De olika byarna kan erbjuda
olika boendekvaliteter. Den största nackdelen är att markinnehavet
är splittrat på ett stort antal privata markägare.

Antal ha: cirka 16 ha
Bostäder/ha: GB glass - 15-20 bostäder/ha
Västra byn - 8-10 bostäder/ha
Övriga delar 10-15 bostäder/ha
Antal bostäder: cirka 175-235 bostäder
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4.3 BYAR KRING ÅN
Alternativet innebär att bebyggelsen fördelas på fyra byar, belägna
på ömse sidor av Höje å.
Fördelar
•
Höje å blir ett viktigt natur- och rekreationsområde,
centralt beläget mellan byarna.
•
Ett naturnära boende kring ån skapas.
•
Återskapande av bebyggelse i den gamla byn
Vallby.
•
Byarna öster om ån har koppling till de gamla
gårdarna.
•
Samtliga byar är lokaliserade norr om väg 11, vilket
innebär att vägens barriäreffekt minimeras.

gångavstånd, ca 400
meter från hållplatser
S
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Nackdelar
•
Fornlämningsområdet kring den gamla byn Vallby
berörs.
•
Det krävs en tredje planskildhet under järnvägen.
•
Utbyggnaden av teknisk försörjning öster om ån
ökar kostnaderna.
•
Odlingsmark även på den östra sidan av ån tas i
anspråk.
•
Byarna öster om ån ligger långt från de beﬁntliga
busshållsplatserna och en eventuell framtida
station.
•
Ån blir en barriär i kontakten mellan byarna.

Slutsats
Byarna samlas kring Höje å. Området kring ån blir ett viktigt naturoch rekreationsområde och en tillgång för de boende. Alternativet
har dock ﬂera nackdelar då fornlämningsområdet öster om ån berörs
och att ytterligare odlingsmark tas i anspråk på den östra sidan.
Dessutom krävs det ytterligare en planskildhet under järnvägen och
en omfattande utbyggnad av teknisk försörjning, vilket innebär att en
utbyggnad öster om ån sannolikt blir kostsam.

B

B

Antal ha: cirka 23 ha
Bostäder/ha: GB glass - 15-20 bostäder/ha
Övriga delar 10-15 bostäder/ha
Antal bostäder: cirka 270-365
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4.4 BYAR LÄNGS ÅN
Alternativet innebär liksom alternativ 2 närhet till Höje å. Bebyggelsen
fördelas på tre byar längs ån. Alternativet knyter an till den äldre
bebyggelsestrukturen i Kyrkheddinge, som delades i samband med
att väg 11 anlades. I byarna norr om väg 11 föreslås tätare bebyggelse
och i den södra byn föreslås glesare bebyggelse.

gångavstånd, ca 400
meter från hållplatser

Fördelar
•
Bygger vidare på den historiska bystrukturen
•
Bebyggelsen vänder sig mot ån.
•
God kontakt med det omgivande landskapet.

S

Nackdelar
•
Södra byn ligger långt från en eventuell framtida
station.
•
Södra byn avskiljs från de övriga utbyggnadsområdena .
•
Spridd bebyggelsestruktur.
•
Väg 11 utgör en stor barriär och traﬁkens
omgivningspåverkan ger behov av stora
skyddsavstånd till bostadsbebyggelsen.
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B

B

Slutsats
Detta alternativ har ﬂera nackdelar. Väg 11 kommer att utgöra en
stor barriär och avskilja den södra byn från de övriga byarna. Det
kommer troligtvis bli svårt att få den södra byn att bli en del av det
övriga Kyrkheddinge. Den södra byn ligger dessutom långt från det
planerade stationsläget. När järnvägstraﬁken återupptas kommer
busstraﬁken på väg 11 att upphöra.

Antal ha: cirka 20 ha
Bostäder/ha: GB glass - 15-20 bostäder/ha
Övriga delar 10-15 bostäder/ha
Antal bostäder: cirka 225-320
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4.5 SAMLAD BEBYGGELSE KRING KYRKHEDDINGE BY
Alternativet innebär en sammanhängade utbyggnad; en by.

Fördelar
•
Utbyggnaden berör få markägare.
•
En sammanhängande utbyggnad underlättar
utbyggnaden av den tekniska försörjningen och
traﬁknätet.
•
Bebyggelsen lokaliseras norr om väg 11 och dess
barriäreffekt minimeras.
•
Närhet till framtida station.

gångavstånd, ca 400
meter från hållplatser
S
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Nackdelar
•
Kyrkheddinges lantliga karaktär riskerar att
försvinna.
•
Utblickarna mot landskapet begränsas delvis,
främst från de inre delarna.
•
De stora bebyggelsegrupperna smälter samman
till en stor grupp.

B

B

Slutsats
Ur genomförandesynpunkt är detta alternativ det mest fördelaktiga.
En mer sammanhängande bebyggelse underlättar utbyggnaden
av den tekniska försörjningen och traﬁknätet. Dessutom berörs få
markägare, vilket också bör kunna underlätta genomförandet.

Antal ha: cirka 18 ha (24 ha inklusive den västra delen)
Bostäder/ha: GB glass - 15-20 bostäder/ha
Västra byn - 8-10 bostäder/ha
Övriga delar 10-15 bostäder/ha
Antal bostäder: cirka 205-295 (265-365 inklusive den västra delen)
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4.6 SAMMANVÄGT ALTERNATIV
En utbyggnad som bygger på en kombination av alternativ 1 ”Tre
byar” och alternativ 4 ”Samlad bebyggelse kring Kyrkheddinge by”
föreslås. En sådan utbyggnad innebär god anpassning till områdets
historiska struktur och bebyggelse samt till det omgivande landskapet.
En struktur med ﬂera byar bidrar även till att den lantliga karaktären
kan bevaras och det ﬁnns möjlighet att skapa byar med olika identitet
och boendekvaliteter.

gångavstånd, ca 400
meter från hållplatser
S

De två andra alternativen anses inte vara lämpliga eftersom de har
mer spridda strukturer, vilket bland annat försvårar kollektivtraﬁkförsörjning samt utbyggnaden av teknisk försörjning och traﬁknät.
Dessutom berör alternativ 2 fornlämningsområdet i Vallby samt
tar mycket odlingsmark även öster om ån i anspråk. I alternativ 3
kommer väg 11 att utgöra en stor barriär mellan den södra byn och
de övriga byarna. Alternativ 3 innebär dessutom långa avstånd till ett
framtida stationsläge.
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B

B

Antal ha: cirka 21 ha
Bostäder/ha: GB glass - 15-20 bostäder/ha
Västra byn - 8-10 bostäder/ha
Övriga delar 10-15 bostäder/ha
Antal bostäder: cirka 215-290
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5 FÖ RS L AG
5.1 FÖRESLAGEN UTBYGGNAD
Utbyggnaden koncentreras norr om väg 11 och Gamla Dalbyvägen.
Utbyggnadsområdet begränsas i väster av randbebyggelsen längs
Gamla Dalbyvägen och i öster av Höje å. Norr om järnvägen är
bebyggelse aktuellt när en station etablerats. Bebyggelsen inom
denna del har i förslaget utökats enligt kommunens vision om
spårtraﬁk (kap. 3.3). Den nya planskilda korsningen med järnvägen
har ﬂyttats till ett mer centralt läge.
Förslaget innebär att Kyrkheddinges lantliga karaktär med olika
bebyggelsegrupper bibehålls. Jordbruksmarken mellan de
föreslagna bebyggelsegrupperna ska även fortsättningsvis kunna
brukas. Planerad bebyggelse utgår därmed ifrån den historiska
bebyggelsestruktur som ﬁnns i byn idag.
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Förslaget innebär ett tillskott av cirka 190-250 nya bostäder under
planperioden (2022), vilket uppfyller målen att Kyrkheddinge ska
växa med totalt 150 bostäder fram till år 2018. Den redovisade
utbyggnaden norr om stationen ger möjlighet till en utbyggnad av
ytterligare 200-250 lägenheter efter planperioden. Bostäder med
olika upplåtelseformer ska erbjudas inom samhället.
De tre utbyggnadsområden som föreslås är:
•
Kyrkbyn - tätare bebyggelse i anslutning till den
ursprungliga kyrkbyn och kring Bjällerupsvägen. Beﬁntliga
verksamheter omvandlas till bostadsområden. I huvudsak
föreslås gruppbyggda hus, vilket ger en något tätare
bebyggelse och bättre förutsättningar att uppnå ett gott
helhetsintryck av området. En ny förskola föreslås inom
kyrkbyn. Föreslagen utbyggnad av kyrkbyn förutsätter
att nuvarande verksamhetsområden (GB Glass och
återvinningsﬁrma) kan omvandlas till bostadsområden
inom planperioden; 10-15 år.
•
Trädgårdsbyn - i huvudsak styckehusbebyggelse
på större tomter. Tanken är att hästgårdar under särskilda
omständigheter ska kunna ﬁnnas kvar i området när det
detta bebyggs med bostäder. Frågor kring skyddsavstånd
mellan bostäder och hästhållning kommer att avgöras i
detaljplaneskedet.

•Stationsbyn - tätare bebyggelse norr om det eventuella
stationsläget. Liksom i kyrkbyn föreslås huvudsakligen
gruppbyggda hus. Under planperioden påbörjas en
utbyggnad även norr om järnvägen med ca 50-60 bostäder
längs Bjällerupsvägen.

På längre sikt kan ytterligare bebyggelse tillkomma inom området
norr om järnvägen (ca 200 bostäder) samt öster om Höje å (ca 60
bostäder). En förutsättning för utbyggnaden öster om ån är att den
nuvarande svinuppfödningen inom fastigheten Vallby 3:16 då har
upphört samt att fortsatta studier visar att området är lämpligt för
utbyggnad.
En samtidig utbyggnad av Kyrkbyn och Trädgårdsbyn innebär att
såväl områden för grupp- respektive styckehusbebyggelse kan
erbjudas.
Kyrkbyn ligger nära Höje å, vilken kommer att utgöra en kvalitet för
boende i dessa områden. Trädgårdsbyn kommer att få den mest
lantliga karaktären med större tomter, vilket utgör en kvalitet i detta
område. För att bibehålla Kyrkheddinges lantliga karaktär bibehålls
åkermarken mellan bebyggelseområdena. Hästverksamhet ska vara
möjligt även i framtiden i området. Beﬁntliga hästgårdar ska kunna
vara kvar och samsas med den nya bebyggelsen.
Ett rekreationsstråk föreslås längs Höje å, vilket både är en tillgång
för de boende i Kyrkheddinge och för människor utifrån. Ån bör bli
än mer tillgänglig för ﬁske och promenader. Dammar som tar hand
om dagvattnet föreslås längs ån, vilket är positivt för den biologiska
mångfalden och reningen av dagvattnet. Dammarna har även
estetiska värden.
Både Gamla Dalbyvägen och Bjällerupsvägen omgestaltas. Främst
för att öka säkerheten för oskyddade traﬁkanter samt för att skapa
vackra gaturum.
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FÖRESLAGEN MARKANVÄNDNING
föreslagen bostadsbebyggelse (10-15 år)
föreslagen utbyggnad på lång sikt

B
la
Gam

föreslagen förskola

en

yväg

Dalb

huvudväg (väg 11)

B

planerad förlängning av G:a Dalbyvägen
befintlig lokalgata

Väg 11

föreslagen lokalgata
föreslagen gång- och cykelväg
föreslaget rekreationsstråk
grönområde/park

0m

500 m

S

föreslaget stationsläge

B
P

befintliga busshållsplatser
parkering
planskildhet

Föreslagen utbyggnad i Kyrkheddinge
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5.2 TRAFIK
Kollektivtraﬁk
En fungerande kollektivtraﬁkförsörjning är av grundläggande
betydelse för att tillfredsställa en ökande befolknings behov
av kommunikationer. Kommunen arbetar därför aktivt för en
tågstation i Kyrkheddinge. Spårbunden kollektivtraﬁk ger en mindre
miljöbelastning än busstraﬁk och prioriteras därför av kommunen.
Busstraﬁk
Under planperioden 10-15 år kommer Kyrkheddinge att kollektivtraﬁkförsörjas av regionbusstraﬁk på väg 11. Den föreslagna bebyggelsen
kring kyrkbyn ligger relativt nära de beﬁntliga busshållsplatserna
vid väg 11. Övriga delar av bebyggelsen har ett större avstånd till
hållplatserna. Kring Kyrkbyn planeras ca 100 bostäder inklusive
bostäderna inom de nuvarande verksamhetsområdena. Resterande
150 bostäder ligger något längre ifrån busslinjen.
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Järnväg
Det föreslagna stationsläget innebär att samtliga bebyggelseområden
har relativt god tillgänglighet till stationen och därmed en god
kollektivtraﬁkförsörjning. God tillgänglighet innebär ett gångavstånd på 400 meter till stationen. För att ytterligare öka
kollektivtraﬁkanvändandet bör det ﬁnnas en pendlarparkering i
anslutning till stationen.
Gamla Dalbyvägen
Gamla Dalbyvägen kommer även fortsättningsvis att utgöra huvudväg
genom Kyrkheddinge. Vägen tar idag slut strax öster om Höje å och
det ﬁnns ingen genomfartstraﬁk genom byn. Vägverket planerar
dock en ny väg mellan Kyrkheddinge och Vallby, parallellt med väg
11, med en planskildhet under väg 11. Den nya vägen ska ansluta
till Gamla Dalbyvägen och en ny påfart till väg 11 ska byggas strax
öster om Höje å. Detta innebär att Gamla Dalbyvägen i framtiden får
en begränsad genomfartstraﬁk. Vägverket har inte genomfört några
traﬁkberäkningar som anger hur mycket mer traﬁk som kommer att
passera Kyrkheddinge.
Även den föreslagna bostadsutbyggnaden innebär att personbilstraﬁken på Gamla Dalbyvägen kommer att öka medan den tunga traﬁken till verksamheterna på sikt kommer att försvinna. Tre nya lokalgator
ansluts till vägen. Den beﬁntliga huvudentrén till Kyrkheddinge från
väg 11 föreslås utformas som en cirkulationsplats.

Eftersom en begränsad genomfartstraﬁk sker längs Gamla
Dalbyvägen bör traﬁkmiljön förbättras för de oskyddade traﬁkanterna.
Åtgärder som minskar fordonshastigheterna och ökar säkerheten
föreslås.
Exempelvis föreslås en avsmalning av vägen framför skolan samt
övergångsställen med refuger. Avsikten är att åtgärderna ska
begränsa hastigheten genom byn till 30 km/h.

Belysning - Trygghet
Gaturummens belysning har stor betydelse för upplevelsen av
samhället, för traﬁksäkerheten och för att gående och cyklande skall
uppleva miljön som trygg. En anpassad belysning är särskilt viktig
längs de stråk där många förväntas röra sig. Gamla Dalbyvägen
genom samhället är ett sådant stråk där området kring skolan har
särskild betydelse. Andra stråk av betydelse leder mot busshållplatsen
vid väg 11 och framtida station vid Simrishamnsjärnvägen.

Bjällerupsvägen
Bjällerupsvägen kommer att ha kvar sin nuvarande sträckning. När
järnvägstraﬁken återupptas kommer en planskild korsning att byggas
vid järnvägen. Planskildheten föreslås utformas med begränsad fri
höjd och begränsad framkomlighet för biltraﬁk.

Ljussättningen har stor betydelse som miljöskapare, t ex för att
framhäva gaturummet, enskilda byggnader eller parkmiljöer. I
Kyrkheddinge kan byggnader som exempelvis kyrkan, skolan och
hemvärngården vara intressanta att belysa kvällstid liksom solitära
träd i anslutning till Gamla Dalbyvägen. En belysningsplan bör
utarbetas för samordning av olika belysningsåtgärder.

Nya huvudgator
En ny väg som anläggs väster, norr och öster om Trädgårdsbyn. En ny
väg föreslås mot stationsbyn med planskild korsning vid järnvägen.

Entréer
Kyrkheddinge angörs idag dels från väg 11 och dels från Staffanstorp.
En entrépunkt ﬁnns även i byns östra del där Gamla Dalbyvägen
korsar Höje å. Denna östra entréen är dock inte lika betydelsefull, då
traﬁkmängderna är begränsade österifrån.

Gång- och cykeltraﬁk
Goda gång- och cykelförbindelser eftersträvas mellan bostadsområdena inom Kyrkheddinge och mot Staffanstorp, Dalby och Lund.
Mellan Staffanstorp och Dalby kommer väg 11 att byggas om till
2+1-väg. Gång- och cykelförbindelse kommer att anordnas parallellt
med väg 11 genom en sammankoppling av beﬁntligt vägsystem.
Gång- och cykeltraﬁken kommer att blandas med biltraﬁken. Eftersom
Gamla Dalbyvägen kommer att få en begränsad genomfartstraﬁk,
är det viktigt att det ﬁnns en gång- och cykelväg längs med hela
sträckan genom byn.
Parallellt med Bjällerupsvägens västra sida föreslås en gång- och
cykelväg. Gång- och cykelvägen kommer att på ömse sidor kantas
av trädrader. På Bjällerupsvägens östra sida föreslås en gångväg.
När järnvägstraﬁken kommer igång föreslås en kombinerad bil- och
gång- och cykeltunnel i den punkt där Bjällerupsvägen idag korsar
banvallen. Gång- och cykelvägen fortsätter vidare norrut mot den
föreslagna stationsbyn. Inom bostadsområdena blandas gång-, cykel
och biltraﬁk.
Det beﬁntliga vägnätet bör kunna utnyttjas för cykelpendling mot Lund.
Förutsättningarna för särskilda cykelstråk bör studeras vidare.
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Gestaltningen av den södra och den västra entréen är viktig och ska
särskilt beaktas i samband med ombyggnaden av Gamla Dalbyvägen.
Exempelvis ska det ﬁnnas skyltar som tydligt visar att man kommit
till Kyrkheddinge samt en gestaltning av vägrummet som markerar
övergången till bymiljö och som ger ett välkomnande intryck.
Huvudentréen från väg 11 omgestaltas och en överkörningsbar
cirkulationsplats föreslås i korsningspunkten.
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5.3 NATURMILJÖ OCH REKREATION
Naturområden och grönstruktur
De största beﬁntliga naturvärdena ﬁnns utmed Höje å samt på den
gamla banvallen. Kyrkheddinge by har idag en relativt god tillgång på
friytor vilka kan rustas upp och ges ett rikare innehåll. Planförslaget
innebär en förstärkning av grönstrukturen genom tillskapandet av
mindre träddungar där byn övergår i åkermark. Alléer och trädrader
utmed till exempel Dalbyvägen bör planteras för att knyta an till
landskapskaraktären. Den gröna strukturen ska ge Kyrkheddinge
en sammanhållen fast varierande karaktär, då samhället byggs ut
etappvis.
Rekreationsstråk längs Höje å
Höje å är ett betydelsefullt natur- och rekreationsståk. En viktig del
i Höje å-projektet är att förbättra tillgängligheten samt rekreationsmöjligheterna. För närvarande planeras genomförande av ett
rekreationsstråk från Stora Bjällerup ut mot havet.

5.4 SERVICE
ån kan nyttjas som ridvägar. Det är även möjligt att rida på banvallen,
fram tills dess järnvägstraﬁken återupptas. De beﬁntliga och planerade
gång-/cykeltunnlarna ska kunna användas som passager för ryttare
när järnvägen i framtiden skär av ridvägarna.
Park och grönytor
Den öppna gräsytan (gammal fotbollsplan) norr om skolan ska ”rustas
upp”. Platsen ligger centralt i byn och bör utformas som en enklare
park med möjlighet till olika aktiviteter såsom lekytor, fotboll, brännboll
och boule. Parken ska bli en naturlig och självklar mötesplats i byn.
I det västra parkstråket föreslås dammar som fördröjer dagvattnet
innan det leds vidare mot Höje å. I anslutning till Höje å utvecklas ett
natur-/parkområde.
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Det ﬁnns ett 100 meter brett strandskyddsområde på ömse sidor om
Höje å. Syftet är dels att skydda växt- och djurliv, dels att säkerställa
att ån är tillgänglig för rekreation. För att förbättra tillgängligheten till
ån i anslutning de föreslagna utbyggnadsområdena i Kyrkheddinge
föreslås ett rekreationsstråk längs med åns västra kant. Avsikten
är att stråket ska fortsätta både norr och söder om Kyrkheddinge.
På så sätt förbättras möjligheten att gå längs med ån samt även
möjligheterna att nå ån för att ﬁska. I kommande detaljplaneläggning
kommer bebyggelsens placering i förhållande till naturområdets
innehåll att preciseras och diskussionen om strandskydd att lösas.
Ridvägar
Ridintresset är stort inom den tätortsnära landsbygden. Det ﬁnns
därför ett behov av att både inom och i anslutning till Kyrkheddinge
ﬁnna lämpliga ridvägar. Möjligheten att skapa sammanhängande
ridvägar ut i landskapet bör studeras separat, då detta berör ett större
område än det som behandlas i översiktsplanen för Kyrkheddinge.

Beﬁntlig gräsplan

Jordbruksmark
Runt planområdet, och delvis inom, kommer åkermarken att kunna
brukas i nuvarande omfattning.

På kartan föreslås lämpliga ridvägar inom och i direkt anslutning till
utbyggnadsområdet. De enskilda grusvägarna och stråket längs med
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Kommersiell service
Den föreslagna utbyggnaden i Kyrkheddinge är inte av den
omfattningen att det ger underlag för någon kommersiell service. När
Kyrkheddinge är fullt utbyggt kan det ﬁnnas underlag för en mindre
kiosk/närbutik i anslutning till stationen. I anslutning till Skåneplantor
cirka 1,5 kilometer väster om Kyrkheddinge planeras för en etablering
av dagligvaruhandel.
Offentlig service
Ett tillskott av boende i Kyrkheddinge innebär ett bättre underlag
för beﬁntlig skola. Skolan har idag ett lågt elevunderlag, medan
det är kö till förskolan. Det ﬁnns idag ett behov av att samla
förskoleverksamheten till en plats. Enligt kommunens bedömning
ﬁnns behov av en förskola med plats för 4 avdelningar. En förskola
föreslås inom bostadsområdet på östra sidan av Bjällerupsvägen. Det
är viktigt att förskolan utformas så att det ﬁnns utbyggnadsmöjligheter
när behovet av förskoleplatser ökar. Den föreslagna platsen för ny
förskola har en mer central placering, vilket ger mindre transporter i
byn. Det är ett rimligt gångavstånd till beﬁntlig skola och förskola (ska
dessa vara kvar), där föreslagen park binder samman dem. Troligen
kommer de äldre barnen att få gå i skola inne i Staffanstorp.
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5.5 TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Inga utredningar rörande vatten och avlopp har genomförts. Före
områdets detaljplaneläggning bör planen kompletteras med en
översiktlig studie av vatten- och avloppsfrågor.
Den tillkommande bebyggelsen i Kyrkheddinge ska anslutas till
kommunens vatten- och avloppsnät. Endast ett fåtal nya bostäder kan
anslutas till det nuvarande spillvattennätet varför en ny huvudledning
för spillvatten erfordras in till reningsverket.
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Dagvatten
Inga utredningar förande dagvattenfrågorna har genomförts.
En översiktlig dagvattenstudie bör genomföras som underlag
för kommande planering. Utbyggnaden berör sannolikt olika
dikningsföretag. De beﬁntliga täckdikningsledningarna (se sidan 64)
indikerar var de naturliga lågvattenstråken ﬁnns i området. Marken
inom området består huvudsakligen av moränlera vilket begränsar
möjligheterna för lokalt omhändertagande av dagvattnet. Detta innebär
att dagvattnet måste fördröjas i dammar längs avrinningsstråken.
Fördröjningen kräver stora ytor vilka måste planeras in vid
detaljplaneläggningen. I dagvattenutredningen bör avrinningsstråken
läggas fast. En översiktlig dimensionering bör genomföras av
erforderliga fördröjningsdammar. Ur dagvattensynpunkt kan det vara
en fördel att påbörja utbyggnaden av nya bostäder inom områdena
närmast ån.
Energi- och elförsörjning
En utredning angående uppvärmningsalternativ för bebyggelsen
behöver tas fram som underlag inför detaljplanerna.
Utbyggnad av nätstationer för elförsörjning förutsätts ske i takt med
att behov uppstår.
Värme
Husen kommer att försörjas med individuella uppvärmningssystem.
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5.6 ETAPPVIS UTBYGGNAD
En utbyggnad av bostäder i Kyrkheddinge föreslås ske i tre etapper.
De tre första etapperna genomförs under planperioden; 10-15 år.
Den första etappen omfattar områdena kring Bjällerupsvägens
båda sidor samt de östra delarna av trädgårdsbyn. Området
kring Bjällerupsvägen bör exploateras först, eftersom det blir en
naturligt komplettering kring den ursprungliga kyrkbyn. Etapp 1
är ur genomförandesynpunkt den bästa då området ligger i direkt
anslutning till beﬁntlig bebyggelse, vilket underlättar utbyggnaden
av den tekniska försörjningen och traﬁknätet. Etapp 1 omfattar cirka
80-110 bostäder. Inom etapp 1 ska även en förskola lokaliseras.
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1
1

1
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1

1

Den andra etappen omfattar de områden som idag består av
verksamheter (GB Glass och återvinningsﬁrma) samt den östra delen
av trädgårdsbyn. Etapp 2 omfattar cirka 60-80 bostäder.
I den tredje etappen sker en begränsad utbyggnad längs
Bjällerupsvägen, norr om järnvägen. Etapp 3 omfattar cirka 50-60
bostäder.
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De tre första etapperna innebär sammanlagt ett tillskott av 190-250
bostäder under planperioden.
Efter planperioden kan ytterligare områden i anslutning till stationsbyn
samt öster om Höje å komma att exploateras. Detta ger utrymme för
ytterligare 250-300 bostäder.
Förslaget innebär att sammanlagt cirka 34 hektar mark kommer att
bebyggas. Det ger fullt utnyttjat ett tillskott av totalt cirka 450-550
bostäder i Kyrkheddinge år 2037 när den sista etappen planeras
kunna genomföras.
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Utbyggnad på kort sikt, 0-6 år (år 2008-2013)
80-110 bostäder + förskola

Utbyggnad av både tätare bebyggelse kring Bjällerupsvägens båda
sidor och i trädgårdsbyn.
Utveckla Höje å för rekreation, exempelvis gångstråk längs med ån
Miljöanpassning av Gamla Dalbyvägen.
Ny gestaltning av huvudentréen till Kyrkheddinge
Parkstråk med fördröjning i väster.
Utveckla grönområdet väster om glasslagret och skapa en
mötesplats i byn.
Förbättra hållplatserna vid väg 11.
Utbyggnad av gång- och cykelväg mot Dalby och bilväg mot Vallby
Utbyggnad av förskola.
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Utbyggnad på längre sikt, 7-10 år (år 2013-2018)
60-80 bostäder
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Simrishamnsbanan byggs ut, med station i Kyrkheddinge.
Ny väg byggs ut i väster mellan Gamla Dalbyvägen och
Bjällerupsvägen. En planskild korsning byggs vid järnvägen
Bjällerupsvägen stängs av vid järnvägen.
En planskild biltunnel med begränsad framkomlighet anordnas vid
Bjällerupsvägen.
Nya bostäder tillkommer inom verksamhetsområdena (GB Glass och
återvinningsﬁrma) vid ån.
Ytterligare utbyggnad av småhusbebyggelse i väster.
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2

Utbyggnad på längre sikt, 11-15 år (2018-2022)
50-60 bostäder
När stationen etablerats sker en utbyggnad av bostäder norr nom
järnvägen.

I ett längre tidsperspektiv, kan det vara möjligt att pröva en utbyggnad även
öster om Höje å samt ytterligare etablering kring stationen. Denna utbyggnad
kan leda till ytterligare 250-300 bostäder. Viss serviceutbyggnad kan då även
vara aktuellt norr om spårområdet.
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5.7 NY GESTALTNING AV GAMLA DALBYVÄGEN
Gamla Dalbyvägen har idag karaktär av genomfartsgata, vilket
inbjuder till höga hastigheter. Längs med Gamla Dalbyvägen föreslås
ett antal förändringar, som sänker hastigheterna och förbättrar
säkerheten främst för oskyddade traﬁkanter. Detta är viktigt då vägen
kommer att få genomfartstraﬁk och ökade traﬁkmängder. Åtgärderna
bidrar dessutom till en bättre gestaltning av gaturummet.

3. Avsmalning framför skolan - För att begränsa hastigheterna på
sträckan framför skolan och för att öka säkerheten för skolbarnen
som rör sig längs Gamla Dalbyvägen föreslås en avsmalning. Det
ska vara möjligt för två bilar att passera samtidigt, men det kräver
att den ena bilen kör åt sidan mellan de pollare som placeras längs
körbanan.

Väster om den föreslagna cirkulationsplatsen fram till den västra
entrépunkten föreslås gång-/cykelväg längs den norra sidan och
hastighetsdämpande åtgärder samt en tydlig entré till Kyrkheddinge.

4. Gång- och cykelväg - Längs med Gamla Dalbyvägens norra sida
föreslås en gång- och cykelväg. Denna ansluter till den beﬁntliga
gång- och cykelvägen i väster samt till den planerade gång- och
cykelvägen mellan Kyrkheddinge och Dalby. På vägens södra sida,
framför skolan, föreslås också en gång- och cykelväg för att underlätta
för barnen som rör sig till och från skolan. I övrigt föreslås endast en
gångväg på vägens södra sida.

1. Entrén - Korsningen norr om väg 11, som idag utgör huvudentré till
Kyrkheddinge, ersätts med en överkörningsbar cikulationsplats.
2. Gång- och cykelpassager - För att säkerställa rörelserna mellan
den norra och södra sidan av Gamla Dalbyvägen föreslås tre upphöjda
gång- och cykelpassager. Även en avsmalning av körbanan föreslås i
anslutning till passagerna.

5. Upphöjd korsning
En upphöjd korsning föreslås mellan skolan och Hörngården.
Åtgärden förbättar traﬁksituationen och gör passagerna för oskyddade
traﬁkanter säkrare.
6. Upphöjd gång- och cykelväg vid Bjällerupsvägen - En upphöjd
gång- och cykelväg föreslås vid Bjällerupsvägens anslutning till Gamla
Dalbyvägen. Det innebär att traﬁken måste sakta ner ytterligare, vilket
kan bidra till en säkrare överfart för de oskyddade traﬁkanterna.
7. Belysning - För att skapa ett vackrare och tryggare gaturum
kvällstid föreslås att man belyser några av de äldre byggnaderna och
träden längs med Gamla Dalbyvägen.
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gång- och cykelväg (4)
gång-/cykelpassage (2)

upphöjd korsning
med gång-/cykelpassager (5)
entrépunkt

upphöjd gång-/
cykelväg (6)
gång- och cykelväg (4)

avsmalning av
körbana
vid skolan (3)

omgestaltning av entré
- cirkulationsplats (1)
entrépunkt
Ny gestaltning av Gamla Dalbyvägen

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN FÖR KYRKHEDDINGE, STAFFANSTORP

Detaljutsnitt Gamla Dalbyvägen
Körbanan begränsas till 6 meter och på vägens norra sida förläggs en
3 meter bred gång- och cykelväg. För att tydligt markera skillnaden
mellan körbana och gång- och cykelväg föreslås en höjdskillnad och
en remsa med gatsten eller liknande. På vägens södra sida föreslås
en gångväg, som det framför skolan även ska vara möjligt att cykla
på. Körbanan framför skolan begränsas till 3 meter genom att pollare
placeras ut, med minst 15 meters mellanrum. Denna avsmalning
innebär att endast det ena fordonet kan passera och att det andra
fordonet får köra åt sidan mellan pollarna.
Gång-/cykelvägarna och körbanan asfalteras. De tre upphöjda
passagerna och den upphöjda korsningen mellan skolan och
Hörngården bör markeras med annat material och färg.
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Gamla Dalbyvägen

upphöjd korsning

avsmalning av körbana
med pollare
upphöjt övergångsställe
gång-/cykelväg
gång-/cykelväg

upphöjd gång-/cykelbana

upphöjt övergångsställe
gångväg

upphöjt övergångsställe
Detaljutsnitt Gamla Dalbyvägen
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Gamla Dalbyvägens norra sida, asfalt

Tomtmark

De föreslagna åtgärderna förbättrar traﬁksäkerheten för de oskyddade
traﬁkanterna, vilket bedöms angeläget då skolbarn rör sig längs
vägen. Det kan dock vara ett problem för större fordon att passera
på sträckan när avsmalningar och upphöjda passager föreslås. Det
är viktigt att i det vidare arbetet med att omgestalta vägen ta hänsyn
till vilka fordon (breda jordbruksmaskiner, skolbussar, lastbilar mm)
som bör kunna färdas på Gamla Dalbyvägen.

2,5
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Sektion Gamla Dalbyvägen, avsmalnat parti framför skolan

Beﬁntlig gångväg längs Gamla Dalbyvägens södra sida

Beﬁntlig gång- och cykelväg längs Gamla Dalbyvägens norra sida
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Gamla Dalbyvägen västerut mot Staffanstorp

Trädplantering och öppet
dagvattenstråk

Körbana

Gångväg

2,5

3,0

3,5

6,0

1,5

Tomtmark

Gång- och cykelväg längs
Bjällerupsvägens västra sida, asfalt

Vägen kommer till en början att ha kvar sin nuvarande funktion, dvs
en väg som leder vidare ut mot landsbygden. När järnvägstraﬁken
återupptas förutsätts en planskild korsning vid järnvägen.
Bjällerupsvägen kommer att utgöra en viktig huvudväg upp mot
stationsbyn. Eftersom vägen kommer att utgöra ett viktigt stråk krävs
en omsorgsfull gestaltning och att traﬁksäkerheten är god.

Trädplantering

Bjällerupsvägen kommer att kantas av ny bostadsbebyggelse på
bägge sidor. Bebyggelsen föreslås uppföras i två våningar och
förläggas relativt nära vägen. För att vägen ska upplevas som ett
intressant rörelsestråk mot en eventuell station bör bebyggelsens
entréer vända sig mot vägen.

Tomtmark

5.8 NY GESTALTNING AV BJÄLLERUPSVÄGEN
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På vägens västra sida föreslås en gång- och cykelväg, vilken kantas
av en dubbelsidig trädplantering. Parallellt med vägen föreslås ett
öppet svackdike. På vägens östra sida föreslås en gångbana.

Sektion Bjällerupsvägen

Beﬁntlig trädrad längs Bjällerupsvägen

Beﬁntlig bebyggelse längs Bjällerupsvägen
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Bjällerupsvägens sträckning över banvallen
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R

6 GESTA LTNINGS - OCH K VA LITETSPROGR A M
Bostadsutbyggnaden föreslås ske i små etapper och vara utsträckt över
tiden. Gestaltnings- och kvalitetsprogrammet ska vara vägledande för
kommande detaljplaner. Tomterna ska vara väl tilltagna, framförallt i
trädgårdsbyn, för att knyta an till beﬁntlig struktur.

6.1 ANPASSNING MOT LANDSKAPET

6.2 BEBYGGELSESTRUKTUR

6.3 GATOR

•

•

•

Byarna på slätten inramas traditionellt av träd
och häckar och solitära trädgrupper ger byarna ett
grönt helhetsintryck. Den nya bebyggelsen bör ges
ett grönt helhetsintryck och på liknande sätt
avgränsas mot slättlandskapet.

Bebyggelse- och traﬁkstrukturen anpassas till
ägogränser och andra strukturbildande element i
landskapet.

•
•
•

Gatornas olika funktion och karaktär markeras
genom alléplanteringar och val av träd.
Sammanhållna utfarter mot gata med nätta
carportar eller garagebyggnader.
Olika trädslag kan användas i gaturummen för att
ge karaktär och identitet åt områdets olika delar.
Gatuarmaturer och ljussättning utformas för att
skapa en god ljusmiljö.
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Bebyggelse som inramas av vegetation

Ny bebyggelse anpassade till äldre trädallé
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Gata kantad av träd

6.4 NATUR/PARK

6.5 BEBYGGELSE

6.6 MÖTESPLATSER OCH STRÅK

•

•

•

•

•
•

•

Bro över mindre vattendrag

•

•

•
•
•

•

Arkitektur, materialval och färgsättning av byggnaderna ska ge området ett sammanhållet och
positivt helhetsintryck.
Bebyggelsen skall inspireras av den äldre
bebyggelsen och lokala särdrag men bör
kännetecknas av en modern arkitektur.
En varierad småhusbebyggelse med blandning
av olika hustyper inom varje utbyggnadsetapp
eftersträvas. Styckebyggda friliggande hus,
gruppbyggda radhus, parhus eller friliggande hus
bör ingå.
Bebyggelsen skall ha en måttfull skala och täthet
där det gröna integreras i bebyggelsen.
Karaktärsfulla entréer till husen eftersträvas.
De hårdgjorda ytorna bör kännetecknas av enkla
material, omsorgsfullt behandlade, t ex betongsten
med inslag av natursten.
Gaturummet mellan fastigheter hålls samman av
klippta häckar och träd. I gräns mot parkstråk kan
en mjuk övergång och en mer diffus gräns mellan
privat och allmänt i vissa fall tillämpas.

Exempel på god bebyggelseutformning
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•
•

•

Gamla Dalbyvägen och den äldre bebyggelsen
med bland annat skola, kyrka, hemvärnsgård är en
värdefull tillgång i samhället och bör ges en
sammanhållande utformning och en miljöskapande
belysning.
Husen kring huvudgatorna skall grupperas så att
de understryker gatans karaktär.
Den före detta idrottsplatsen omvandlas till en
aktivitetspark och återuppstår som en viktig
mötesplats i byn.
Stor vikt bör läggas vid att mötesplatser och stråk
är attraktivt utformade med god tillgänglighet även
för människor med funktionshinder.
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•

Parkerna skall utformas med omväxlande öppna
gräsytor som ger långa siktlinjer och förutsättningar för lek och aktiviteter samt genomsiktliga
träddungar och mindre parkrum.
Ambitionen är att knyta samman bebyggelsen med
omgivningen och att skapa sammanhängande
stråk som inbjuder till promenader, dels längs
parkvägarna men även genom bebyggelsen.
Ett ekologiskt angreppssätt skall ﬁnnas på
dagvattenhantering och vid utformning av
parkmiljöer.
Dagvattendammar och vattenstråk utnyttjas som
kvalitetskapare i boendemiljön.
Vattnet ställs i olika nivåer inom parkområdet för
att ge största möjliga fördröjning och rening av
dagvattnet. Permanenta vattenspeglar säkras i
attraktiva lägen.
Vegetationen och vattenmiljöerna skall ge förutsättningar för ett rikt djurliv inom bebyggelsens
parkområden.

Träd längs Gamla Dalbyvägem som kan vara lämpliga att belysa

SWECO ARCHITECTS I MALMÖ
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6.7 ANPASSNING AV BEBYGGELSE
Erfarenheten visar att det många gånger är svårt att anpassa
styckebyggda kataloghus och ett fritt byggande till mer känsliga
bebyggelsemiljöer.
Idag ﬁnns dock många goda exempel som kan tjäna som inspiration
för blivande småhusbyggare.

Några saker att tänka på för en god anpassning:
•

•
•
•

Exponerade lägen i kantzonerna är mer känsliga
och kräver en större omsorg vid gestaltning av
bebyggelsen.
Husets storlek skall stå i proportion till tomtens
storlek.
Tomtens hägnad, häck eller staket, skall anpassas
till omgivningen.
Byggnadens volym och takutformning skall ha en
måttfull skala och harmoniera med omgivningen.
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•

•
•

Sidobyggnader och garage bör inte dominera
entrésidan utan vara underordnade huvudbyggnaden.
Materialval och färgsättning bör inspireras av lokal
tradition.
Detaljer som skorstensplaceringar, utformning av
entéer, fönster etc får stor betydelse för helhetsintrycket.
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Goda exempel på bebyggelse
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7 PL A NERINGSFÖRUTSÄT TNINGA R
7.1 STYRANDE DOKUMENT OCH GÄLLANDE
PLANER

Detaljplan
Området norr om Gamla Dalbyvägen är detaljplanelagt. Detaljplanen
(Förslag till byggnadsplan för Kyrkheddinge 8:37, 2:16, 3:18, 3:21 mﬂ
samt del av Vallby 3:16) fastställdes av länsstyrelsen 1985-10-11.
Planens huvudsakliga användning är bostäder och småindustri.

Översiktsplan
Kyrkheddinge ingår i Översiktsplan för Staffanstorps kommun
(antagen av Kommunfullmäktige 2002-12-16). Kyrkheddinge
redovisas i planen som ett utbyggnadsområde på både kort och
lång sikt. Målsättningen är att på sikt återuppta järnvägstraﬁken på
Simrishamnsbanan och ett stationsläge i norra delen av samhället.
En större utbyggnad bör avvakta besluten kring spårtraﬁken.
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Vidare anges att den nya bebyggelsen bör förläggas på ett sådant
sätt att kontakten med ett framtida stationsläge säkras. På mycket
lång sikt kan det vara möjligt att även förlägga bostadsbebyggelse
norr om järnvägen. Detta kräver en planskild vägförbindelse mellan
södra och norra sidan av järnvägen. Enligt översiktsplanen kan
en utbyggnad på kort sikt omfatta ett 30-tal hus och på längre sikt
ytterligare 125 småhus. Utbyggnaden bör ske försiktigt och i små
etapper och bebyggelsen ska anpassas till den äldre bebyggelseoch grönstrukturen.
Tillväxt 7000
Kommunfullmäktige har 2006-02-06 antagit ett tillväxtprogram för
Staffanstorps kommun, ”Tillväxt 7000”. Målsättningen i programmet
är att kommunen skall få ungefär 7 000 nya invånare under de
kommande tio till femton åren. Syftet med utbyggnaden är att vända
den avtagande befolkningstillväxten i kommunen. Kyrkheddinge
norr om väg 11 har redovisats i tillväxtprogrammets projektkatalog.
I Kyrkheddinge föreslås en utbyggnad av totalt cirka 150 bostäder
under perioden 2008-2018. Vidare anges att kommunen bör aktivera
bostadsplaneringen genom aktiva markköp eftersom all mark är
privatägd i Kyrkheddinge.

Utsnitt ur Översiktsplan för Staffanstorps kommun 2002
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Utsnitt ur gällande detaljplan

Samlad bebyggelse
Stora delar av bebyggelsen i byn ingår i område med samlad
bebyggelse enligt byggnadsnämndens beslut 1987-06-16, § 153.
Områdesbestämmelser
Den äldre bebyggelsen (Kyrkheddinge by) söder om Gamla
Dalbyvägen omfattas även av områdesbestämmelser. Området utgör
en värdefull kulturmiljö som, förutom för kyrka och skola i huvudsak
avses för jordbruks- och bostadsändamål, med inslag av annan
verksamhet av mindre omfattning. Åtgärder får inte vidtas som kan
skada miljön, verka störande för de boende eller vara till men för
pågående markanvändning.
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Detaljplanelagt område
Samlad bebyggelse
Områdesbestämmelser
Gällande detaljplan, områdesbestämmelser samt samlad bebyggelse
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7.2 MARKANVÄNDNING

7.6 VERKSAMHETER

Idag består marken i Kyrkheddinge huvudsakligen av
bostadsbebyggelse och öppen åkermark. Bebyggelsen är främst
koncentrerad norr och söder om Gamla Dalbyvägen samt i anslutning
till det gamla stationsläget. Två verksamheter är lokaliserade strax
öster om bostadsbebyggelsen. Vegetationen inom området ﬁnns
huvudsakligen i den äldre bymiljön söder om Gamla Dalbyvägen.
Inom planområdet rinner Höje å och i områdets norra kant ligger en
gammal järnvägsbank. Söder om kyrkan sträcker sig riksväg 11. Här
ligger även en större traﬁkplats.

Ett glasslager (GB Glass) och ett återvinningsföretag ﬁnns i
Kyrkheddinge. Dessa är belägna mellan bostadsbebyggelsen och
Höje å.

7.3 MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Svenska kyrkan äger stora delar av marken i Kyrkheddinge. I den
västra delen ﬁnns ett ﬂertal privata markägare.

GB Glass är en så kallad §43-anläggning. Enligt §43 Räddningstjänstlagen har vissa företag, där en olyckshändelse skulle kunna orsaka
allvarliga skador på människor eller miljö, skydlighet att vidta egna
åtgärder för att hindra eller begränsa skador. Enligt Boverkets
rekommendationer i boken ”Bättre plats för arbete” rekommenderas ett
skyddsavstånd på 200 meter mellan kylanläggning och bostäder. Det
ﬁnns inga rekommenderade skyddsavstånd till återvinningsföretaget.
Det ﬁnns inte heller några uppgifter om att marken i anslutning till de
båda verksamheter innehåller några föroreningar.

7.7 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
7.4 BEBYGGELSE
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Bebyggelsen i Kyrkheddinge utgörs huvudsakligen av bostäder. Det
ﬁnns totalt ett 80-tal småhus med ca 250 boende. Bebyggelsen har
tillkommit under olika tidsperioder. Den äldre bebyggelsen ligger vid
kyrkan och som randbebyggelse kring den före detta genomfarten,
Gamla Dalbyvägen, samt i anslutning till den gamla stationen.
Denna tillkom när järnvägen Malmö-Simrishamn öppnades 1895.
I den äldsta delen av Kyrkheddinge ﬁnns en hemvärnsgård, kyrka,
församlingshem, förskola och skola. Under 70-talet tillkom en grupp
småhus norr om Gamla Dalbyvägen. Det ﬁnns även fyra äldre
gårdar inom planområdet.

Kyrkheddinge ligger inom slättområdet där jordarten består av i stort
sett stenfri moränlera (morängrovlera och moränﬁnlera) och grus.
Jordmånen är mycket bra för odling. Partiet närmast Höje å består
av svämsediment, grovmo-sand.

7.5 SERVICE
I Kyrkheddinge ﬁnns en skola och två förskolor, Almlunda förskola
(1-3 åringar) och Hemvärnsgårdens naturförskola (4-5 åringar).
Sammalagt rymmer de båda förskolorna 30 platser. Det ﬁnns
ett behov av ytterligare förskoleplatser. Kyrkheddinge skola har
åldersklasserna 0-5. Klasserna är åldersintegrerade, dvs F-2, 3-4
och 5-6. I sjätte klass ﬂyttar eleverna till Hagalidsskolan. Idag går 78
elever på Kyrkheddinge skola, som har kapacitet för 120 elever. Det
ﬁnns även ett fritidshem i Kyrkheddinge. Kommersiell service saknas
helt. Närmaste kommersiell service ﬁnns i Staffanstorp, ca 2 km från
Kyrkheddinge.
Utsnitt från Jordartskartan (SGU)
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Svämsediment utgörs av lera, silt och sand och har vanligen
begränsad tjocklek. Strax söder om bebyggelsen vid det gamla
stationsläget ﬁnns ett mindre område som består av gyttjelera.
I det vidare planarbetet krävs mer nogranna undersökningar av de
geotekniska förhållandena inom planområdet.

7.8 RIKSINTRESSEN
Kyrkheddinge berörs inte av några riksintressen.
Inom Luftfartsverket pågår utarbetande av förslag till
riksintresseanspråk för Malmö Airport (Sturups ﬂygplats). Den tänkta
ﬂygkorridoren som kommer att utgöra gräns för riksintresset är
belägen omedelbart öster om Kyrkheddinge. Riksintresset kommer att
behandlas i samband med revideringen av den kommunomfattande
översiktsplanen. Staffanstorps kommun förutsätter att Luftfartsverket
beaktar kommunens utbyggnadsplaner i riksintresseprocessen.

Höje å

Gamla järnvägsbanken
Staffanstorp-Dalby

Återvinningsfirma

Förskola
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1
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7.9 KULTURMILJÖ
Fornminnen
Enligt Riksantikvarieämbetets fornminnesregister omfattas den östra
delen av Kyrkheddinge, från Ågården ner till Söndregård, av ett
sammanhängande fornlämningsområde (Kyrkheddinge 6:1). Det är
rester av den medeltida byn (enligt karta från 1812-1820) som ﬁnns
inom området och lämningar från senare delen av stenåldern till
historisk tid har påträffats, bl a bebyggelselämningar, keramik och
ﬂintföremål.

Fornlämningsområde
28:1

Kulturmiljö av bevarandeintresse
Vägsträckning med höga
kulturhistoriska värden

Fornlämningsområdet är skyddat genom bestämmelserna i
kulturminneslagen 2 kapitlet. Det innebär att samtliga markingrepp
eller markförändrade åtgärder kräver länsstyrelsens tillstånd.

8:1
30:1

I den gamla delen av Kyrkheddinge by ﬁnns även två fornminnen
(Kyrkheddinge 18:1 och 18:2) som utgörs av stenar med inskriptioner.
Söder om väg 11 vid Söndergård ﬁnns också ett fornminne
(Kyrkheddinge 19:1) som utgörs av ett minnesmärke.

6:1
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Nordost om Höje å ﬁnns också ett sammanhängande
fornlämningsområde. Området utgörs av Vallby bys utbredning
(enligt karta från 1812-1820) och inom området ﬁnns en hällristning
(Kyrkheddinge 8:1) och en bytomt/gårdstomt (Kyrkheddinge 7:1).

Nr
Kyrkheddinge 28:1
Kyrkheddinge 6:1
Kyrkheddinge 7:1
Kyrkheddinge 8:1
Kyrkheddinge 18:1
Kyrkheddinge 18:2
Kyrkheddinge 19:1
Kyrkheddinge 24:1
Kyrkheddinge 24:2
Kyrkheddinge 24:3
Kyrkheddinge 30:1
Kyrkheddinge 32:1

Lämningstyp
Boplats
Bytomt/gårdstomt
Bytomt/gårdstomt
Hällristning
Ristning
Ristning
Minnesmärke
Ristning
Ristning
Ristning
Grav, sten/block
Boplats

Antikvarisk bedömning
Fast fornlämning
Bevakningsobjekt
Bevakningsobjekt
Övr. kult.hist. lämning
Övr. kult.hist. lämning
Övr. kult.hist. lämning
Övr. kult.hist. lämning
Övr. kult.hist. lämning
Övr. kult.hist. lämning
Övr. kult.hist. lämning
Uppgift om
Övr. kult.hist. lämning

7:1

Fornminne

18:1, 18:2

24:1, 24:2
24:3

32:1
19:1

0m

500 m
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Rapporten anger att inom fasta fornlämningar föreslås arkeologisk
utredning eller förundersökning. Inom övriga A-områden (se
karta) föreslås besiktning med ytinventering efter slagen ﬂinta och
liknande. Inom C-områden föreslås inga antikvariska åtgärder,
med undantag för mark intill åarna och/eller i direkt anslutning
till A- och B-ytor. Inom D-områden har antikvariska åtgärder
redan ägt rum. Det är länsstyrelsen som är beslutande i samtliga
fornlämningsärenden. Inför exploatering skall länsstyrelsen i Skåne
län kontaktas för den kommande antikvariska bedömningen.
Yta
A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4
B5
D1

Kulturmiljö av lokalt bevarandeintresse
Den äldre bebyggelsen i Kyrkheddinge by bedöms utgöra kulturmiljö
av lokalt bevarandeintresse. Bebyggelsen är skyddad genom
områdesbestämmelser. I kommande detaljplaner kommer berörd
kulturhistorisk bebyggelse att inventeras för att förses med eventuellt
skydd.
Kulturhistoriskt värdefulla vägmiljöer
De skånska vägarna utgör en viktig och integrerad del av
kulturlandskapet. Bjällerupsvägen är en av de vägar som är klassade
som ”vägsträckning med höga kulturhistoriska värden”.

Beskrivning
Boplats (Kyrkheddinge RAÄ 28).
Kyrkheddinge gamla tomt (Kyrkheddinge RAÄ 6).
Vallby gamla tomt (Kyrkheddinge RAÄ 7) och intilligande ytor med
kraftigt förhöjd fosfathalt och/eller gynnsamt läge.
Yta med gynnsamt läge.
Yta med kraftigt förhöjd fosfathalt.
Yta med gynnsamt läge.
Yta med gynnsamt läge.
Yta med gynnsamt läge, delvis närhet till bytomt och delvis
kraftigt förhöjd fosfathalt.
Arkeologisk för- och slutundersökning utförd

Skolan ingår i kulturmiljö av lokalt bevarandeintresse

53

Arkeologisk utredning
Riksantikvarieämbetet har under år 2007/08 genomfört en
arkeologisk utredning (steg 1) för Kyrkheddinge (UV-Syd Rapport
2008-3).

A1

B3 B4
B2

A3

B5
A2

B1
D1

ARKEOLOGISKA UTREDNINGAR
Hög chans/risk för fornlämningar

Hemvärnsgården ingår i kulturmiljö av lokalt bevarandeintresse

Medelhög chans/risk för fornlämninga
Undersökt område utan fornlämningar
ofärgat
0m

Låg chans/risk för fornlämningar

500 m
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7.10 NATURMILJÖ OCH REKREATION
Naturreservat
Kyrkheddinge berörs inte av något naturreservat. Närmaste naturreservat är Vallby mosse.
Strandskydd
Höje å med Dynnbäcken och Råbydiket omfattas av strandskydd.
Detta innebär att inga nybyggnader eller andra åtgärder får vidtas
inom 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd.
Jordbruksmark
Åkermarken i Kyrkheddinge är av klass 9-10. Jordbruksmark av
denna kvalitet får endast tas i anspråk för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen. En utbyggnad på jordbruksmark i Kyrkheddinge
kommer att stå i konﬂikt med jordbruksintressen.
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Skyddsvärt landskap
Kyrkheddinge ligger inte inom skyddsvärt landskap, dvs relativt
opåverkat landskap. Norr och söder om planområdet ﬁnns två större
områden, Norr Kyrkheddinge och Söder Kyrkheddinge, som ingår i
det storskaliga slättlandskapet kring Höje å. Slättlandskapet har stora
bevarandekvaliteter, bland annat ﬁna utblickar in mot Lund samt mot
höjdpartierna vid Dalby, Hardeberga och Arendala.
Höje å
Höje å har sitt ursprung vid Romeleåsen och Häckebergasjön
och utlopp vid Lomma, ca 6 km norr om Malmö. Höje å är ett
naturområde med högsta natur- och rekreationsvärde (klass 1 i
Naturvårdsplan). Området har ekologiska, zoologiska, botaniska,
landskapsbildsmässiga och kulturhistoriska värden. Ur rekreationssynpunkt är ån bland annat viktig som kanotled (främst delen väster
om Lund) och för fritidsﬁsket. Rekreationsmöjligheterna begränsas
dock av dålig tillgänglighet på ﬂera ställen. Höje å och området kring
ån är en betydelsefull biologisk spridningskorridor och livsmiljö. Höje
å är i översiktsplanen utpekat som en stark ekologisk korridor som
är viktig att bevara.
I Höje å förekommer rödlistade arter, ﬁskearter som till exempel
grönling och groplöja. Inom Höje å Fiskevårdsområde genomförs olika
ﬁskevårdsåtgärder, bland annat förbättras ﬁskens vandringsvägar
mot viktiga reproduktionsområden. Inom ett kort avsnitt av ån i
Kyrkheddinge är ﬁske tillåtet mot lösande av ﬁskekort. Söder om
gamla Dalbyvägen råder det ﬁskeförbud.ot lösande av ﬁskekort. På

ö äckor råder ﬁskförbud i Höje å.
Höjeåprojektet är ett miljöprojekt som pågått under åren 1991 till 2003.
Projektet har drivits i samarbete mellan Lunds, Staffanstorps och
Lomma kommuner, via Höje å vattendragsförbund. Den övergripande
målsättningen med Höjeåprojektet har varit:
•
att långsiktigt förbättra vattenkvaliteten i, och
minska övergödningen av, Höjeåns vattensystem
och kustvattnen i Öresund,
•
att öka den biologiska mångfalden i traktens jordbruksbygd, samt
•
att förbättra rekreationsmöjligheterna i, och

Inom ramen för Höjeåprojektet planeras för närvarande ett gångstråk
från Lomma till Stora Bjällerup, en sträcka på cirka 17 kilometer.

Gamla järnvägsbanken – sträckan Staffanstorp-Dalby
Den gamla järnvägsbanken har idag mycket höga natur- och
rekreationsvärden (klass 2 i Naturvårdsplan). Området har både
botaniska och ekologiska värden samt värden för rekreation- och
friluftsliv. Järnvägsbanken är också en viktig spridningskorridor och
den är i översiktsplanen utpekad som en betydelsefull ekologisk
korridor.

tillgängligheten till, jordbrukslandskapet.
Det praktiska arbetet med att uppnå målen har skett genom
anläggning och restaurering av dammar och våtmarker, samt
genom att avsätta odlingsfria skyddszoner, längs vattendragen.
Insatserna har främst riktats mot de jordbruksdominerade delarna av
avrinningsområdet, där behovet av åtgärder är störst. Den
praktiska målsättningen har varit att anlägga:
•
80 hektar dammar och våtmarker.
•

106 km skyddszoner (med en yta av minst 53 ha)
utmed vattendragen.

Totalt har 69 damm-/våtmarksprojekt samt 76 kilometer gräsbevuxna
skyddszoner (cirka 42 hektar) anlagts längs Höje å och dess biﬂöden.
I området närmast Kyrkheddinge har dock inga dammar/våtmarker
eller skyddszoner anlagts. De två dammar som anlagts närmast
Kyrkheddinge ﬁnns vid Dalbydiket (Källingabäcken). Även sydväst om
Kyrkheddinge, vid Åkärrsdiket, har två mindre dammar (utvidgning
av diket) anlagts. Här har även en våtmark rensats och utvidgats.
Enligt den slutrapport, ”Höjeåprojektet, en renare å - ett rikare
landskap”, som togs fram 2004 ﬁnns det ett behov av ﬂer våtmarker
och dammar längs Höje å. För att uppnå det nationella målet för
återskapandet av våtmarker och småvatten ska minst 180 hektar
våtmarker anläggas inom avrinningsområdet, förutom de som tidigare
har anlagts inom Höjeåprojektet.
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I översiktsplanen anges att både Höje å och banvallen utgör ekologiskt
särskilt känsliga områden.
Område av större geologiskt/geograﬁskt intresse
Områdena Höje ås dalgång upp till Knästorp och Höje ås dalgång från
Kyrkheddinge till Esarp är i översiktsplanen utpekade som område
av större geologiskt/geograﬁskt intresse. Höje ås dalgång ﬁnns även
med i Länsstyrelsens Naturvårdsprogram för Malmöhuslän 1995.
Höje å och dess dalgång skall skyddas enligt rekommendationerna i
kommunens naturvårdsplan.

Cykelväg mot
Lund
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Planerad cykelväg
mot Dalby

Cykelväg mot
Esarp och Genarp

Stark ekologisk korridor, med högsta
natur- och rekreationsvärde
Ekologisk korridor, med högt
natur- och rekreationsvärde
Strandskydd
Allmänt fiske
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7.11 TRAFIK
Biltraﬁk
Kyrkheddinge har god anslutning till det överordnade vägnätet
eftersom samhället ligger i direkt anslutning till riksväg 11. Dagens
sträckning av väg 11 tillkom under 1980-talet och ersatte då den gamla
infarten. Gamla Dalbyvägen utgör idag en lokalväg som sträcker
sig från Kyrkheddinge och in till Staffanstorp. Vägen har idag ingen
genomfartstraﬁk eftersom den tar slut strax öster om Höje å. Norrut
från Gamla Dalbyvägen sträcker sig Bjällerupsvägen (mot Lund via
Bjällerup) och söderut under väg 11 sträcker sig Esarpsvägen (mot
Genarp via Esarp). Bjällerupsvägen har samma sträckning genom
Kyrkheddinge som på den historiska kartan från 1812-1820 medan
Esarpsvägen har fått en något annorlunda sträckning sedan väg 11
anlades. År 2002 uppmättes traﬁkmängden på aktuell sträcka av väg
11 till cirka 12 000 fordon/medeldygn.

Cykeltraﬁk
Inom Kyrkheddinge ﬁnns inga sammanhängande separata gångoch cykelvägar utan traﬁkslagen blandas. Mot Staffanstorp ﬁnns en
separat gång- och cykelförbindelse längs delar av Gamla Dalbyvägen.
Mot Dalby ﬁnns idag ingen utbyggd cykelväg. I översiktsplanen anges
att en utbyggnad av cykelstråk mot Staffanstorp, Lund och Dalby
planeras. En gång-/cykeltunnel ﬁnns under väg 11.
I Vägverkets cykel-ledsplan för Skåne 2006-2015 planeras en
gång- och cykelväg mellan Kyrkheddinge och Dalby under 2007.
Det kommer att innebära gång och cykling i blandtraﬁk, då den nya
vägen som kommer att läggas parallellt med väg 11 och samtidigt
kommer att tjäna som in- och utfart för boende i Vallby. Vid Vallby
föreslås en port under väg 11.

Hastigheterna på Gamla Dalbyvägen är 70 km/h på sträckan västerut
mot Staffanstorp och 50 km/h genom samhället. Hastigheten på
Bjällerupsvägen är begränsad till 50 km/h.
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Vägverket avser att förlänga Gamla Dalbyvägen österut mot Vallby.
Vägen kommer att ligga parallellt med väg 11 och en påfart till väg 11
kommer att byggas i den punkt där Gamla Dalbyvägen idag tar slut.
Busstraﬁk
Kyrkheddinge kollektivtraﬁkförsörjs av busslinjerna 174, 175 och 176,
vilka traﬁkerar väg 11. Busshållsplatserna är belägna i anslutning till
traﬁkplatsen och gång-/cykeltunneln söder om bebyggelsen.
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Planerad påfart till väg 11
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1 513 f/ÅMD
(1997)

1 035 f/ÅMD
(1997)

2 000 f/ÅMD
(1995))
12 000 f/ÅMD (2002), 14 500 f/ÅMD (2015), 16 000 f/ÅMD (2025)

Förbifart (riksväg 11)
Infart/genomfart
Bostadsgata
Gång- och cykelväg
Gång- och cykeltunnel
Busshållsplats (regionbusslinje
174,175 och 176)
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Flygbuller
Inom ramen för projekt Riksintresse har Luftfartsverket tagit fram
ett förslag till anspråk på riksintresse för Malmö Airport (Sturups
ﬂygplats). Enligt denna utredning ligger Kyrkheddinge utanför
beﬁntliga och planerade ﬂygvägar till och från Malmö Airport.
Riksintresseanspråket är en process som tar lång tid och ﬂygvägarna
kan komma att ändras.

Buller väg 11
En enkel bullerberäkning av utförts av SWECO VBB (november
2006). Bullerberäkningen har utgått från de traﬁkmängder som anges
i Traﬁkplanen, dvs 12 000 fordon/medeldygn 2005 och 16 000 fordon/
medeldygn 2025. Både de ekvivalenta och de maximala nivåerna
har beräknats. Beräkningen har i detta skede inte tagit hänsyn till
vägens proﬁl, bebyggelse eller terrängförhållanden. En mer nogrann
beräkning bör göras vid detaljplaneläggning.
Det bör även noteras att traﬁken under de delar av dagen då
arbetspendlingen dominerar är väsentligt högre än det angivna
dygnsmedelvärdet.
Riktvärden för traﬁkbuller som normalt inte bör överskridas vid
nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller
väsentlig ombyggnad av traﬁkinfrastruktur är:
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30 dBA ekvivalentnivå inomhus
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

Utsnitt av karta 8 från rapporten Anspråk på riksintresse, Program för
planeringsunderlag och ärendehantering. upprättad av LFV 07-01-22.
Streckat område visar var ﬂyget har bullerpåverkan. Informationen från LFV
visar att Kyrkheddinge ligger utanför beﬁntliga och planerade ﬂygvägar till
och från Malmö Airport.
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Resultat av bullerberäkning, väg 11

55 dBA

55 dBA

50 dBA

45 dBA

50 dBA

45 dBA
45 dBA

50 dBA

50 dBA

55 dBA

55 dBA

2025 Ekvivalenta nivåer
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2005 Ekvivalenta nivåer

45 dBA

75 dBA
70 dBA
65 dBA

75 dBA
70 dBA
65 dBA

65 dBA
70 dBA
75 dBA

65 dBA
70 dBA
75 dBA

2005 Maximala nivåer

2025 Maximala nivåer
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Järnvägstraﬁk
1963 stängdes stationen i Kyrkheddinge och 1975 upphörde
tågtraﬁken på Simrishamnsbanan. Den gamla stationsbyggnaden
och banvallen ﬁnns kvar i Kyrkheddinge.
Banverket planerar för att åter möjliggöra persontågtraﬁk mellan
Malmö, Staffanstorp och Dalby efter att Citytunneln i Malmö blir klar.
Banan ska elektriﬁeras och många plankorsningar ska byggas bort.
I de studier som Banverket genomfört jämförs fyra olika alternativ
till järnvägssträckning. Samtliga alternativ innebär att hållplatser
förläggs i Dalby, Staffanstorp och Malmö. Två av alternativen berör
Kyrkheddinge men utan förslag på hållplatsläge (se karta). Byggstart
beräknas tidigast 2014. I ett längre perspektiv är avsikten en full
utbyggnad av Simrishamnsbanan, mellan Malmö och Simrishamn.
Simrishamnsbanan beräknas kunna påbörjas tidigast 2020.
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Banverket har tagit fram en förstudie (förslagshandling) för
Simrishamnsbanans första etapp, Malmö-Dalby, i syfte att rusta upp
sträckan för regionaltågstraﬁk. Banan ingår som del i en vision för att
knyta ihop västra och östra Skåne med restider på högst en timme.
Kostnadsnivån var i Banverkets Framtidsplan 2004-2015 bedömd till
totalt 600 miljoner. Förstudien redovisar nu en kostnadsnivå på mellan
900 – 1 500 miljoner beroende på val av alternativ och utförande.
Banverket har 2007 lämnat förslag till reviderad Framtidsplan
2008-2015. I Banverkets förslag till revidering av Framtidsplanen
2008-2015 saknas Simrishamnbanan, såväl som ett statligt
ﬁnansierat projekt och som ett sk OPS-projekt (Offentlig – Privat –
Samverkan).
Trivector Traﬁc AB har på uppdrag av kommunen genomfört en
studie av Simrishamnsbanans sträckning genom Staffanstorp.
Studien redovisas i rapporten Spårutredning Staffanstorp - spårproﬁl,
planskilda korsningar och andra konsekvenser, september 2006. I
rapporten föreslås ett hållplatsläge i Kyrkheddinge. Hållplatsläget
föreslås i anslutning till den beﬁntliga staionsbyggnaden. I utredningen
föreslås vidare att Bjällerupsvägen (väg 899) ﬂyttas västerut. Även
en planskild passage för gående och cyklister föreslås här. Beﬁntlig
plankorsning slopas. (se karta)

Föreslagen planskildhet
Föreslaget
stationsläge

Den nedlagda järnvägen mellan Staffanstorp och Dalby

Ny sträckning av
Bjällerupsvägen

Trivector Trafﬁcs förslag på stationsläge, planskildhet och ny sträckning
av Bjällerupsvägen (Spårutredning Staffanstorp - spårproﬁl, planskilda
korsningar och andra konsekvenser, september 2006)

I översiktsplanen redovisas tre olika alternativa lägen för
spårutbyggnad mot Lund (”Staffanstorpslänken”). De sträckningar
som redovisas i översiktsplanen omfattar dock inte Kyrkheddinge
utan endast tätorten.

Bjällerupsvägen korsar den nedlagda järnvägen
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Alternativ UA1 - befintlig järnvägssträ
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Alternativa sträckningar av järnvägen mellan Malmö-Dalby som berör Kyrkheddinge (Förstudie - Förslagshandling, Simrishamnsbanan Malmö-Dalby, Banverket, maj 2006)
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7.12 TEKNISK FÖRSÖRJNING

7.13 LOKALKLIMAT

Vatten och avlopp
Kyrkheddinge är anslutet till kommunens verksamhetsområde för
vatten- och spillvatten. Huvudledningarna för vatten- och spillvatten
ligger norr om Gamla Dalbyvägen och längs med Bjällerupsvägen.
Dagvattenledningar ﬁnns i det senast tillkomna bebyggelseområdet.
Dagvattnet leds vidare mot Höje å. Spillvattenpumpstationerna ligger
i öster vid GB Glass och i norr vid Stationsvägens slut.

Mobilmast
Det ﬁnns en mobiltelefonmast i byn. Frågan om eventuellt behov av
ﬂyttning löses i samband med detaljplaneläggning.

Det beﬁntliga spillvattensystemet i Kyrkheddinge består både av
ett äldre självfallssystem och ett lågtryckssystem, Low Pressure
System (LPS). LPS-systemet är ett tryckavloppssystem av rör med
klena dimensioner. Systemet är lämpligt i glesa bebyggelseområden,
ﬂack, kuperad eller bergig terräng och vid högvatten. De klena
dimensionerna och den valfria läggningstekniken medför små
miljöingrepp och låga återställningskostnader. LPS-systemet är
ﬂexibelt och kan lätt byggas ut vid behov.
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Idag går det inte att ansluta mer än ett fåtal bostäder utan att öka de
beﬁntliga systemens kapacitet. Anledningarna till kapacitetsbristen
är att både pumpstationerna i Kyrkheddinge och pumpstationerna
som tar spillvattnet vidare till reningsverket i Staffanstorp är hårt
belastade. Mängden tillskottsvatten i spillvattenledningarna är idag
en brist i systemet.
I översiktsplanen anges att förutsättningarna för områdets VAförsörjning noga måste utredas vid en utbyggnad av ﬂer bostäder i
Kyrkheddinge.
Elledning
På åkern strax väster om Bjällerupsvägen sträcker sig
elledning i väst-östlig riktning. Ledningen medför ett
skyddsavstånd på 20 meter till bostadsbebyggelse.
behov av ﬂyttning av ledningen och kostnad för detta
detaljplaneläggningen.

en 20 kv
behov av
Eventuellt
beaktas i

Gasledning
En gasledning (4 bar) ﬁnns nergrävd i åkern väster om Bjällerupsvägen.
Denna ligger i kanten av bebyggelsen och går vidare mot väster ut
mot matarstationen norr om tätorten.
Utsnitt från Översiktsplan Staffanstorps kommun 1982,
Vindklimatologiska förhållanden
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I samband med Översiktsplan för Staffanstorps kommun 1982 gjordes
en utredning av de vindklimatologiska förhållanden i Staffanstorps
kommun. Enligt denna utredning ﬁnns inga särskilt vindutsatta ytor
inom planområdet. Söder och öster om planområdet ﬁnns däremot
två områden (orange markering) som är utpekade som vindutsatta.
Den förhärskande vindriktningen är ost eller sydost.
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Dricksvatten- och spillvattenledningar
Dricksvattenledning
Spillvatten
Dagvatten
Pumpstation
Mobilmast
Elledning
Fördelningsledning för gas 4 bar
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7.14 TÄCKDIKNINGSPLANER
Åkrarna inom planområdet omfattas av ett antal olika
täckdikningsplaner: 98:49, 98:40, 98:38, 98:34 och 98:42. Dessa
planer visar hur de olika åkrarna dräneras från vatten och hur detta
sedan leds vidare till Höje å. Dräneringsledningarna omfattas dels
av huvudledningar (redovisas på karta) som ligger på ca 1,20 meters
djup och mindre ledningar som ligger på ca 0,60 meters djup.
Enligt täckdikningsplanerna och de nivåer som redovisas på dessa
är området mycket ﬂackt. De högsta nivåerna i området ligger kring
Bjällerupsvägen. Från vägen sluttar det ner mot Höje å och där ﬁnns
de lägsta partierna.
Den del av Höje å som ingår i planområdet ingår i vattenavledningsföretaget Höje å 1897-1898.

98:34

98:34

98:42

98:38

98:40

98:49
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Redovisning av de dräneringsledningar som ﬁnns i åkrarna
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8.1 HUVUDMANNASKAP
Kommunen förutsätts vara huvudman för genomförandet inom
allmän platsmark. Kommunen ansvarar även för utbyggnad och drift
av VA-nät, genomförande och drift av allmänna gator, gång- och
cykelbanor, parkområden, avvattningsstråk dagvattenmagasin samt
övrig allmän platsmark.

8.2 MARKFRÅGOR
Kommunen kommer att ta kontakt med berörda markägare för att
diskutera förvärv av mark för planerad bostadsutbyggnad.

8.3 BEHOV AV UTREDNINGAR
Frågor som väsentligt kan påverka planutformningen och ekonomin
i genomförandet bör utredas närmare under den fortsatta
planprocessen. Andra frågor kan klaras ut i samband med att området
detaljplaneläggs.
Behovet av arkeologiska utredningar bör klargöras i ett tidigt skede i
samråd med länsantikvarien.
En översiktlig studie av områdets tekniska försörjning bör genomföras
i det fortsatta planarbetet. Studien bör omfatta vatten, avlopp och
energiförsöjrning.
En grov bedömning av avrinningsområden har genomförts med
utgångspunkt från beﬁntliga täckdikningsplaner. En översiktlig
utredning av vattenstråk och fördröjningsvolymer bör utföras i ett
tidigt skede.
Bedömning av risker för översvämning
En översiktlig utredning har gjorts av översvämningsrisker nu och i
framtiden i Kyrkheddinge (SWECO, 2008). Klimatförändringen kommer
huvudsakligen att påverka byn genom ökade nederbördsmängder
med bl a intensivare skyfall på sommaren. Detta leder till höga
vattenﬂöden i Höje å samt risk för översvämningar i samhället som
en följd av överbelastade VA-system eller stor ytavrinning. Följden är
att det traditionella sättet att dimensionera dagvattensystemen utifrån
historiska nederbörds- och ﬂödesdata inte längre kan tillämpas.
Utredningen är översiktlig och det behövs mer grundliga utredningar

9 KO NSEK V ENSER
inför detaljplaneläggningen. Följande preliminära slutsatser kan
dock dras:
Det ﬁnns översvämningsrisk i området mellan Sydfrys och
återvinningsverksamheten just väster om Höje å. Verksamheterna
i sig ligger dock på uppfylld mark och översvämmas sannolikt inte.
Däremot är det osäkert hur marken vid återvinningsverksamheten
påverkas då marken fram till utfyllnaden svämmas över. Marknivåerna
norr om återvinningsverksamheten leder till att översvämningsrisken
här främst ligger i området öster om Höje å upp mot järnvägsbanken.
Området norr om den planerade förskolan ligger så pass högt över Höje
å att området inte torde översvämmas. Inte heller det mer långsiktiga
utbyggnadsområdet norr om stationen torde ligga i riskzonen för
översvämning. I de mer långsiktiga utbyggnadsområdena öster om
Höje å kan det ﬁnnas risk för översvämning.

9.1 SOCIALA ASPEKTER

8.4 TRAFIK

Den nya bebyggelsen ger förutsättningar för större satsningar på
gemensamma parker och mötesplatser. Inom Kyrkheddinge fanns
fram till 50-talet en lokal idrottsförening, Kyrkheddinge IF, med bollplan
vid sidan av GB-fabriken. Gröningen bevaras i översiktsplanen och
nya idrottsaktiviteter förväntas ta området i anspråk.

Vägverket planerar under 2007 för en gång- och cykelväg mot Dalby
samt en ny bilväg till Vallby och ny påfart till väg 11.
En ombyggnad av Gamla Dalbyvägen genom Kyrkheddinge med en
separat gång-/cykelväg längs norra sidan av vägen bör genomföras i
anslutning till Vägverkets utbyggnader. En markering och gestaltning
av entréerna till tätorten är en annan angelägen åtgärd som bör
genomföras i tidigt skede.

8.5 ETAPPUTBYGGNAD AV BOSTÄDER
Föreslagen
etapputbyggnad
redovisas
i
avsnitt
5.6.
Utbyggnadsordningen kan komma att påverkas av utbyggnaden av
teknisk försörjning samt av Simrishamnsbanans utbyggnad.

8.6 DETALJPLANERING – BEHOVSBEDÖMNING
AV MKB
Översiktsplanen skall utgöra underlag och program för kommande
detaljplaner. Enligt översiktsplanens miljökonsekvensbeskrivning
bedöms utbyggnaden av Kyrkheddinge inte medföra risk för betydande
miljöpåverkan. Någon miljökonsekvensbeskrivning/miljöbedömning
enligt bestämmelserna i 6 kap miljöbalken skall därför inte behövas i
kommande detaljplaner.
Detaljplaneringen av en första utbyggnadsetapp bedöms kunna
påbörjas under 2008.
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Kyrkheddinge har ett centralt läge i Malmö - Lund- regionen. En
naturnära boendemiljö nära storstaden lockar allt ﬂer. I en mindre
by är det ofta lättare att känna identiﬁkation och social tillhörighet,
en livskvalité som många uppskattar. Utbyggnaden innebär sannolikt
att många barnfamiljer ﬂyttar till Kyrkheddinge. Den mänskliga
skalan, med överblickbarhet och byskola ger en trygghet som många
uppskattar.
Verksamheterna vid fabriken och Ågården förväntas upphöra under
planperioden. Sysselsättningstillfällena försvinner och Kyrkheddinge
blir en renodlad bostadsort. Mer småskaliga verksamheter som är
möjliga att samlokalisera med bostadsbebyggelse bör främjas i den
fortsatta planeringen.
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8 G EN O M FÖ R A N D E

Möjligheterna till allmänt friluftsliv är goda. Via dom mindre
markvägarna kan man cyklande ta sig ut i naturen. Fiskemöjligheter
ﬁnns längs Höje å. På längre sikt kan Höje å utvecklas till ett
attraktivt rekreationsstråk. Inom ramen för Höjeåprojektet (Höje å
vattendragsförbund) planeras för närvarande gångstråk från Lomma
till Stora Bjällerup, en sträcka på cirka 17 kilometer. Ridvägar kan
komma att anläggas i anslutning till samhället. En ny gång- och
cykelväg kommer att byggas ut mot Dalby.
Den nya vägen mot Vallby innebär att genomfartstraﬁken i
Kyrkheddinge ökar något. Förändringarna av traﬁkmiljön längs Gamla
Dalbyvägen minskar vägen barriäreffekt i bykärnan. Traﬁksäkerheten
förbättras vid skolan och för kontakten med andra målpunkter i byn.
En förbättrad gestaltning av gaturummet skall ge en trivsammare
miljö för gående och cyklande.
Gestaltningsprogrammet pekar på vikten av en anpassad ”grön”
avgränsning av den nya bebyggelsen mot det öppna landskapet.

SWECO ARCHITECTS I MALMÖ
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9.3 EKONOMISKA ASPEKTER
Utbyggnaden innebär att högvärdig åkermark ianspråktas och att
jordbrukets nuvarande arrondering påverkas.
Marken som berörs av utbyggnaden är idag privatägd. Tillväxtprogrammet ”Tillväxt 7000” utgår från en aktiv markpolitik i samband
med utbyggnad av nya områden. Kommunen kommer att ta initiativ
till förhandlingar för att kunna träffa överenskommelse med berörda
markägare. Huvuddelen av marken utnyttjas som åker. Utbyggnaden
berör även beﬁntliga verksamheter i anslutning till Höje å.
Utbyggnaden innebär ett behov av investeringar för områdets tekniska
försörjning. Bl a erfordras en utbyggnad av avloppsledningar in mot
Staffanstorp. Behovet av utbyggnad och ekonomiska konsekvenser
av genomförandet bör studeras.
En medveten utformning av bebyggelsen i randzonen innebär att
påverkan på landskapsbilden blir begränsad.
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Utbyggnaden av järnvägen innebär att två planskilda korsningar av
järnvägen anordnas söder om stationsbyn. Järnvägsutbyggnaden
innebär nya barriärer i landskapet och innebär att den angränsande
bebyggelsen utsätts för bland annat bullerpåverkan.
Stor osäkerhet ﬁnns dock kring den framtida kollektivtraﬁkförsörjningen av området. Utbyggnaden av en station i Kyrkheddinge ger
samhället en långsiktigt god kollektivtraﬁkförsörjning.

Skolan har idag ett överskott av lokaler. Utbyggnaden innebär
att elevunderlaget ökar och att resursutnyttjandet förbättras.
Utbyggnaden medför behov av nya lokaler för förskoleverksamhet.
Utbyggnaderna kan komma
att beröra under mark dolda
fornlämningar. Att gräva ut påträffade fornlämningar, i det fall det
visar sig möjligt av kulturhistoriska skäl, innebär ofta stora kostnader
som påverkar möjligheten att genomföra planerade utbyggnader.
Det är därför viktigt att i tidigt skede undersöka förekomsten av
fornlämningar.

Genom att se över och åtgärda belysningen längs Gamla Dalbyvägen
som föreslås, uppnås ett ökad trygghet för gående och cyklister till
och från busshållplatserna vid väg 11.

Risken för en framtida höjning av vattenståndet i Höje å bör studeras
vidare i samband med detaljplaneringen, då den kan medföra behov
av anpassning av utbyggnadsområden eller andra åtgärder.
För kommersiell service kommer boende huvudsakligen att vara
hänvisade till butiker i Staffanstorp eller övriga närregionen.Vid
utbyggnaden av en station i Kyrkheddinge kan ev. en mindre kiosk/
närbutik etableras vid stationsläget.

9.4 MILJÖKONSEKVENSER
Miljökonsekvenserna av förslaget redovisas närmare i kapitel 11
(Miljökonsekvensbeskrivning).
Biltraﬁken ökar till följd av utbyggnaden.

9.2 EKOLOGISKA ASPEKTER
Den biologiska mångfalden förväntas öka till följd av
bostadsutbyggnaden. Planerade dagvattenmagasin och framtida
åtgärder längs Höje å kan stärka dom ekologiska korridorerna i
landskapet.
Bebyggelsen medför avledning av dagvatten till Höje å. Dagvattnet
kommer att fördröjas inom området för att undvika att stora
dagvattenﬂöden leds ut till ån under perioder med stor nederbörd.
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Buller från väg, järnväg och ﬂygtraﬁk ökar.
Traﬁken till och från beﬁntliga verksamheter upphör och ersätts av
bostadstraﬁk. Risken för störningar från verksamheterna upphör.

9.5 TRAFIKSÄKERHET
Gamla Dalbyvägen kommer att öppnas för genomfartstraﬁk. Åtgärder
för att höja traﬁksäkerheten kommer att genomföras.

Barn är personer mellan 0 och 18 år. Barn har olika förutsättningar
och behov i olika åldrar. Den fysiska närmiljön har mycket stor betydelse för barns liv och utveckling. Sverige antog år 1990 FN:s barnkonvention och kommunerna i Sverige har en skyldighet att leva upp
till denna. Grunden i konventionen är ”barnets bästa”, som framförallt
handlar om att utgå från barnets förutsättningar och behov.
Utgångspunkten i barnperspektivet är respekten för barnets fulla
människovärde och integritet. Enligt Barnombudsmannen innefattas
begreppet av tre synsätt; vuxnas syn på barn, samhällets syn på
barn samt barnets egen syn på sin tillvaro. Barnperspektiv enligt barnkonventionen avser både barnet som individ och barn som grupp.
FN:s barnkonvention, Plan- och bygglagen och de transportpolitiska
målen är exempel på de lagar och politiska dokument för den
fysiska planeringen som reglerar barns möjligheter och rättigheter
till både deltagande och påverkan på den fysiska planeringen. De
reella möjligheterna för barns delaktighet och inﬂytande idag är
små. Med ganska enkla medel kan detta genomföras - exempelvis
enkäter, gå-promenader och/eller intervjuer. Genom att prata med
barn och ungdomar som känner till närmiljön väldigt bra förbättras
beslutsunderlaget.
För barn är behovet av rörelsefrihet, säkerhet och tillgänglighet stort
och nödvändigt för barns utveckling. Barn upp till 12-13-årsåldern
kan inte anpassas till traﬁken eftersom deras fysiska och psykiska
förutsättningar inte är fullt utvecklade. Gång- och cykelvägar är
viktiga för barns rörelsefrihet, säkerhet och tillgänglighet. Åtgärder i
traﬁkmiljön som främjar barn främjar alla människor. Det är framförallt
korsningspunkter mellan biltraﬁk och gång-/cykeltraﬁk som bör ägnas
särskild omsorg med hänsyn till barns förmåga.

Leken är en viktig del av barns utveckling. Leken ﬁnns med i allt barn gör
och genom leken utforskas och undersöks närmiljön. Aktionsradien
ökar med ökad ålder. Det har även visat sig att lekplatser endast
används en begränsad tid av leken, miljön runt omkring är därför lika
viktig att planera och anpassa till barns behov.
I Kyrkheddinge ﬁnns två förskolor och en skola. Almlunda förskola
(1-3 åringar) och Hemvärnsgårdens naturförskola (4-5 åringar)
rymmer totalt 30 platser. Utbyggnadsförslaget i denna fördjupning av
översiktsplan föreslår en förskola med tillhörande lekytor centralt i
byn.
Kyrkheddinge skola har åldersklasserna 0-5. Klasserna är
åldersintegrerade i klassindelningen F-2, 3-4 och 5-6. I sjätte klass
ﬂyttar eleverna till Hagalidsskolan. Idag går 78 elever på Kyrkheddinge
skola, som har kapacitet för 120 elever. Det ﬁnns även ett fritidshem
i Kyrkheddinge. Vid utbyggnaden av Kyrkheddinge bör ytor för
rekreation och lek tillskapas i nära anslutning till bebyggelsen.
Till och från Staffanstorp ﬁnns bra cykelvägar, som främjar
rörelsefriheten för barn som är tillräckligt gamla och tillåts av föräldrar
att använda denna.
Centralt i Kyrkheddinge föreslås den beﬁntliga fotbollsplanen
utvecklas till ett natur-/parkområde med möjlighet till olika aktiviteter
- lekytor, fotboll, brännboll och boule - som kan komma att bli en

viktig målpunkt/mötesplats för barn. Även rekreationsstråket längs
Höje å kan bli attraktiva mötesplatser och lekområden för både äldre
och yngre barn.
Åtgärderna som föreslås i föregående kapitel, 5.7 (Ny gestaltning av
Gamla Dalbyvägen) och 5.8 (Ny gestaltning av Bjällerupsvägen) har
beaktat barns förutsättningar och behov.
Öppnandet av Gamla Dalbyvägen kommer att innebära viss ökning
av genomfartstraﬁk, som kan ge negativa konsekvenser för barn
genom att ﬂer bilar kommer att passera genom Kyrkheddinge. Det
faktum att Kyrkheddinge byggs ut och traﬁken ökar resulterar även
det i försämrade förutsättningar för barn att självständigt röra sig inom
byn. Dock kommer de föreslagna traﬁksäkerhetshöjande åtgärderna
att gynna barn och andra oskyddade traﬁkanters rörelser i byn.
Barnens egna perspektiv har inte beaktats i denna fördjupning av
översiktsplan. I den fortsatta planeringen kan barnens perspektiv
inhämtas genom exempelvis samverkan med skolan. Genom att låta
barnen i Kyrkheddinge bli delaktiga och få inﬂytande i planeringen
förbättras beslutsunderlaget. Barn har ofta detaljerade kunskaper
om sin närmiljö som ofta tillför information för vidare planering.
Framförallt är det intressant att kartlägga barns målpunkter samt
rörelsemönster till/från skola/fritidsaktiviteter samt olycksstatistik där
barn varit inblandade (exempelvis via sökning i STRADA).
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9.6 KONSEKVENSER FÖR BARN

De vanligaste skadorna barn åsamkas sker i särskilda barnmiljöer
- det vill säga lekplatser, skolgårdar med mera. De allvarligaste
skadorna sker i traﬁken, genom drunkning eller att barnet fått i sig
giftigt medel. Olyckstalen har sjunkit de senaste åren och detta beror
framförallt på barnens begränsade rörelsefrihet. I traﬁken är det allra
svårast för barn att hantera korsningar och det är här de allvarligaste
olyckorna sker.
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10. MIL J Ö BEDÖ M NING
10.1 SAMMANFATTNING

10.2 BAKGRUND

Översiktsplanen i Kyrkheddinge utgör en del i Staffanstorps
kommuns ambition att uppfylla målsättningen i ”Tillväxt 7000”,
dvs att låta befolkningen i kommunen växa med 7000 invånare till
2016. Utbyggnaden omfattar totalt ca 19 ha, varav 16 hektar på
jordbruksmark under planperioden och ger upp till 250 bostäder.

Bestämmelserna om miljöbedömningar av planer och program gäller
sedan den 21 juli 2004 bland annat översiktsplaner enligt PBL. Syftet
med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planen så att en
hållbar utveckling främjas (6 kap 11 § miljöbalken). Kravet på att göra
en miljöbedömning gäller enbart för de planer vars genomförande
kan antas leda till en betydande miljöpåverkan.
Begreppet
miljöbedömning avser själva arbetsprocessen och redovisning
sker genom upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning
(6 kap 12, 13 § miljöbalken). För miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar gäller den så kallade MKB-förordningen
(Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar).

En av förutsättningarna för utvecklingen är att verksamheterna TårAB
och GB-glass kan ﬂyttas.
Enligt PBL och gällande praxis ska en fördjupning av översiktsplanen
alltid miljöbedömas och miljökonsekvenserna skall därför beskrivas i
en miljökonsekvensbedömning (MKB). MKB:n har avgränsats till att
handla om naturmiljö, kulturmiljö, rekreationsintressen, landskapsbild,
naturresurser, buller, risk för översvämning och skyddsavstånd.
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Av MKB:n framgår att planförslaget får störst negativa konsekvenser
för klimatpåverkan och bevarande av ett rikt odlingslandskap.
Konsekvenserna för naturmiljö, naturresurser och buller är
måttligt negativa. Planförslaget får små negativa konsekvenser för
kulturmiljö, risk för översvämning, frisk luft, samt skyddsavstånd till
störande verksamheter. Planförslaget får positiva konsekvenser för
landskapsbilden, rekreation och myllrande våtmarker.
Slutsatsen av MKB:n är att risken för översvämningar bör utredas
ytterligare i det fortsatta planarbetet. Med nuvarande kunskapsläge
bedöms utbyggnaden inte medföra någon betydande miljöpåverkan
och föranleder därför inte särskilda miljökonsekvensbeskrivningar i
detaljplaneskedet.
Det krävs vissa förebyggande åtgärder, bland annat vad gäller
avståndet till järnväg, samt bullerskydd till densamma. Risken för
översvämningar behöver utredas vidare inför detaljplaneläggningen.

de frågor som tidigare avgränsats. Miljökonsekvensbeskrivningen
skall också redovisa hur relevanta miljökvalitetsmål har beaktats
i planen.
4. Kommunen skall samråda med länsstyrelsen angående
behovsbedömningen och avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen. Samråd och utställning samordnas med planens
normala hantering.
5. Inför antagandet skall kommunen i en särskild sammanställning
redovisa hur uppföljning och övervakning av betydande
miljöaspekter skall ske.

10.3 METOD

10.4 PLANENS SYFTE

I Boverkets rapport, mars 2006, ”Miljöbedömning för planer
enligt plan- och bygglagen – en vägledning”, redovisas hur en
miljöbedömning kan utföras.

Området har i tidigare översiktsplan varit redovisat som ett framtida
utbyggnadsområde. Den nu aktuella fördjupningen av översiktsplanen
syftar i första hand till utbyggnad av bostäder inom Kyrkheddinge.

Arbetet genomförs normalt i följande steg;
1. Avgränsning
2. Analys
3. Miljökonsekvensbeskrivning
4. Samråd/utställning
5. Uppföljning
1. Kommunen ska avgränsa de frågor som innebär betydande
miljöpåverkan. Avgränsningen kan innefatta bl a geograﬁska- och
tidsmässiga aspekter av påverkan. I samband med avgränsningen
deﬁnieras de alternativ som förslaget (utbyggnadsalternativet)
skall jämföras med. Ett noll-alternativ, det vill säga ett läge där
förslaget inte genomförs, ska alltid ﬁnnas. Jämförelse bör även
ske med andra realistiska alternativ, (alternativa lokaliseringar
eller utformningar) till att förslaget genomförs.
2, 3. Analysen ingår som en del av arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen. Den betydande miljöpåverkan som ett
genomförande av planen kan medföra beskrivs och jämförs med
noll-alternativ och eventuella andra alternativ. MKB:n behandlar
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10.5 AVGRÄNSNING
Den planerade bebyggelsen har en omfattning av cirka 19 hektar
och kan ge upp till 250 bostäder.
Utbyggnaden berör inga riksintresseområden.
Miljöbedömningen föreslås avgränsas att omfatta följande frågor;
• Naturmiljö
• Kulturmiljö
• Naturresurser
• Landskapsbild
• Rekreation
• Buller
• Skyddszoner och förorenad mark
• Risk för översvämning
• Förhållande till gällande miljökvalitetsmål:
1. Begränsad klimatpåverkan, 2. Frisk luft, 4. Giftfri miljö, 11.
Myllrande våtmarker, 13. Ett rikt odlingslandskap och 15. God
bebyggd miljö.

Ett samråd avseende avgränsning av betydande miljöpåverkan hölls
med Länsstyrelsen den 8 mars 2007. Då framkom att utbyggnadens
koppling till kollektivtraﬁkens utveckling är viktig att förklara.
Kommunen bör också beskriva konsekvenserna av ett alternativ
där hela utbyggnaden läggs i Hjärup och Staffanstorp. Kommunens
önskan att ta strandskyddsområde i anspråk för bostadsbebyggelse
måste belysas ur ett långsiktigt perspektiv.

10.7 ALTERNATIVREDOVISNING
I avsnitt ”6.11 Traﬁk” visas att två olika järnvägsalternativ varit
under utredning, ett i beﬁntligt läge och ett söder om beﬁntligt läge.
Utredningen har visat att förutsättningarna för en utbyggnad av
järnvägen är att bygga i beﬁntligt läge.
I avsnitt 4, Analys av utvecklingsalternativ, diskuteras fyra olika
utbyggnadsalternativ:
1. Tre byar
2. Byar kring ån
3. Byar längs ån
4. Samlad bebyggelse kring Kyrkheddinge by.

Utbyggnadsalternativet
Planförslagets utbyggnadsalternativ bygger på en kombination av nr
1, 2 och 4.

Jämförelsealternativet
En miljöbedömning bör även redovisa andra rimliga alternativ till
utbyggnaden.

En sådan utbyggnad innebär god anpassning till områdets historiska
struktur och bebyggelse samt till det omgivande landskapet. En
struktur med ﬂera byar bidrar även till att den lantliga karaktären kan
bevaras och det ﬁnns möjlighet att skapa byar med olika identitet och
boendekvaliteter. Genom att kombinera alternativ 1, 2 och 4 ﬁnns
förutsättningar för att även uppfylla målsättningen i ”Tillväxt 7000”,
det vill säga ett tillskott av 150 bostäder år 2016, kan uppfyllas och
ge ﬂer möjlighet till ett stationsnära boende.

I avsnittet 4, Analys av utvecklingsalternativ, beskrivs för- och
nackdelar av de olika utbyggnadsalternativen. Skälet att inte välja
utbyggnadsalternativ 3 är att alternativet ger en mer spridd struktur,
vilket bland annat försvårar utbyggnaden av teknisk försörjning och
traﬁknät. I alternativ 3 kommer väg 11 med skyddsavstånd på grund
av buller att utgöra en stor barriär mellan den södra bebyggelsen och
den övriga bebyggelsen. Den södra byn bedöms komma alltför långt
ifrån hållplatsen vid järnvägsstationen, (ej gångavstånd).

Utbyggnadsalternativet redovisas ingående i avsnitt ”5.Utbyggnadsscenario”. Fördjupningen av översiktsplanen har en långsiktig
planeringshorisont (10-15 år). Utgångspunkten är att de förändringar
som redovisas på kort sikt skall kunna realiseras inom planperioden.
Utbyggnaden omfattar 200-250 bostäder under en 15-årsperiod. På
längre sikt (2030-2040) kan en sammanlagd utbyggnad på 450-550
bostäder bli aktuell.

Länsstyrelsen har pekat på ett alternativ där all ny bebyggelse läggs
i Staffanstorp och Hjärup istället för i Kyrkheddinge. Kommunen
menar att en stor utbyggnad i dessa två orter redan ﬁnns med i
översiktsplanen. Utbyggnaden i Kyrkheddinge svarar mot en annan
efterfrågan, nämligen den att bo i en bymiljö ute på landsbygden.
Därför har kommunen avfört alternativet där bebyggelsen läggs i
tätorterna.
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10.6 SAMRÅD MED LÄNSSTYRELSEN

Nollalternativet
I miljöbedömningen skall utbyggnadsalternativet jämföras med
ett s k nollalternativ som beskriver den situation som uppstår om
förslaget inte genomförs. De människor som då inte kan bosätta sig
i Kyrkheddinge, förväntas vilja bo i egna villor på landsbygden. Det
är därför inte troligt att bostadsefterfrågan i Kyrkheddinge kan styras
till andra tätorter i kommunen. Resultatet blir en spridd bebyggelse
på landsbygden, där god kollektivtraﬁk och kommunalt VA till stor del
saknas.
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Ny bostadsutbyggnad i Kyrkheddinge begränsas i nollalternativet
till de detaljplaner som redan ﬁnns antagna, och till kommande
komplettering av beﬁntlig bebyggelse i form av några bygglov om året.
Fartdämpande åtgärder på Gamla Dalbyvägen kommer att utföras
även i nollalternativet. Beﬁntliga verksamheter och jordbruk kan
fortsätta. Järnvägen med tillhörande bullerdämpande åtgärder kan
komma även i nollalternativet, men då utan tågstopp i Kyrkheddinge.
Större investeringar i dammar och andra vattenbyggnader förutsätts
inte kunna ske.
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11. MIL JÖ KONSEK V ENSBES K RIV NING
Beskrivning av redovisade intressen sker i avsnitt 7, Planeringsförutsättningar.

för fornlämningsförekomst. I ﬂera av områdena kommer därför
arkeologiska undersökningar att behövas i samband med
detaljplaneläggningen. Särskilt hög sannolikhet för fornlämningar
ﬁnns vid utbyggnadsområdet kring gamla kyrkbyn samt de mer
långsiktiga utbyggnadsområdena öster om Höje å.

Cykelväg mot
Lund

11.1 NATURMILJÖ OCH REKREATION
Dagens värden ﬁnns beskrivna i avsnitt 7.10, Naturmiljö och
rekreation.
Utbyggnadsförslaget
Den före detta banvallen tas i anspråk för järnväg. Då landskapet
i övrigt är helt och hållet uppodlat, utgör den idag delvis förvildade
banvallen en mycket viktig ekologisk korridor för småvilt, växter
och insekter. Naturstråket banvallen korsar dessutom Höje å, en
annan ännu viktigare spridningskorridor för ﬂora och fauna. Flora
och fauna kan komma att utnyttja även en kommande ny banvall
som spridningskorridor, dock inte på samma sätt då miljön idag är
tämligen ostörd.

Planerad cykelväg
mot Dalby

Till viss del utnyttjas gamla fastighetsgränser för ny vägsträckning
och indelning av småhusbyggnation i väster, vilket också är positivt.
Förslaget visar gestaltningsideér av ny byggnation som samspelar väl
med beﬁntlig bebyggelse avseende skala, utformning och material.
Cykelväg mot
Esarp och Genarp

Karta - Naturmiljö
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Förslaget innebär påverkan på strandskyddsområdet kring Höje å
genom att fem nya bostadsområden byggs inom strandskyddsområdet
på västra sidan om ån. Stora delar av strandskyddsområdet utgörs
dock av odlingsmark och har därför inte så stora ekologiska kvaliteter.
Det verkliga vegetationsstråket kring ån behålls i förslaget.

Förebyggande åtgärder
Vid anläggandet av järnvägen bör den vegetation och gångväg som
uppkommit längs banvallen kompenseras. Ett naturstråk invid Höje
å bör bevaras mellan bostäderna och ån så att både människor och
djur kan ta sig fram.

Förslaget får även positiv påverkan på rekreationen då två nya gångoch cykeltunnlar byggs under den nya järnvägen och väg 11. En
ny cykelväg föreslås till Dalby. Flera nya gång och ridstigar dras i
området.

11.2 KULTURMILJÖ

Nollalternativet
I nollalternativet sker ingen påverkan genom nya bostäder, men
järnvägen kan komma ändå, även om sannolikheten är mindre.
Gällande detaljplan ger möjlighet att utöka GB-glass-området ännu
närmre ån.
Bedömning
Förslaget ger måttligt negativ påverkan på naturvärdena, men måttligt
positiv inverkan rekreationen. Även nollalternativet kan få måttligt
negativa konsekvenser för naturvärdena men även för möjligheten
till rekreation.

Nollalternativet
Inga fornlämningsområden blir påverkade. Ågården liksom GB-glass
industriområde med sina verksamheter kommer att fortsätta inverka
negativt på det kulturhistoriska värdet.
Bedömning
Förslaget har en liten negativ inverkan på kulturmiljön. Nollalternativet
likaså.

Dagens värden ﬁnns beskrivna i avsnitt 7.6, Kulturmiljö.
Utbyggnadsförslaget
Fornlämningsområdet blir påverkat genom att Ågården tas i anspråk
för bostadsbebyggelse. Då verksamheten idag utgörs av återvinning
och skrotningsverksamhet kan en ny användning snarare stärka
kulturmiljövärdet om ny byggnation anpassas till det kulturhistoriska
värdet. Detta gäller även för GB-glassområdet.
Den nya bostadsbyggnationen använder till stor del det beﬁntliga
vägsystemet för angöring, vilket är positivt.
0m

Enligt den översiktliga arkeologiska utredningen ligger ﬂera av
utbyggnadsområdena inom områden där det ﬁnns stor sannolikhet
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500 m
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11.3 NATURRESURSER
I Kyrkheddinge är jordbruksmarken mycket bördig, klassad till 9 -10
på en 10 gradig skala.
Utbyggnadsförslaget
Utbyggnaden av bostäder och förskola ianspråktar ca 16 ha
på jordbruksmark under planperioden. Den kvarvarande
jordbruksmarken kan bli svårare att bruka genom att den styckas
upp i mindre enheter. Bostadsutbyggnaden på längre sikt tar
i anspråk ytterligare 15 ha jordbruksmark. Till detta komner
markbehov för gator, dagvattensystem etc. Planförslaget innebär
också att 3 ha av tidigare exploaterad mark för verksamheter
återanvänds för bostadsutbyggnad.
Nollalternativet
Innebär en utbyggnad genom bygglov i huvudsak inom gällande
detaljplaneområden eller genom avstyckning av beﬁntliga tomter.
Bedömning
Förslaget innebär en måttligt negativ inverkan på hushållning med
naturresurser. Nollalternativet innebär ingen förändring.
Förebyggande åtgärder
Det ﬁnns inga förebyggande åtgärder. Åkermark kan inte återställas
efter bostadsbyggnation.

11.4 LANDSKAPSBILD
Dagens värden ﬁnns beskrivna i avsnitt 2.3 Landskaps- och
bebyggelseanalys.
Marken kring Kyrkheddinge utgörs av ett vidsträckt slättlandskap.
Varje vertikalitet syns på långt håll. Den byggda miljön är av blandad
arkitektonisk kvalitet.

Utbyggnadsförslaget
Den nya föreslagna byggnationen ansluter väl till beﬁntlig
bebyggelse. Föreslagen gestaltning av hus och gaturum kommer
att verka välgörande som kontrast till det storskaliga omgivande
landskapet och kan även verka positivt och gestaltningsmässigt
sammanhållande på den bebyggda miljön. Utsikten för en del av den
beﬁntliga bebyggelsen vid Ågårdsvägen, Bjällerupsvägen och från
Höje å kommer att byggas för. Landskapsbilden vid GB-glass och
Ågården kommer att påverkas mycket positivt.
Nollalternativet
Landskapsbilden förblir utan påverkan.
Bedömning
Förslaget kommer i huvudsak att inverka måttligt positivt på
landskapsbilden. Nollalternativet innebär ingen påverkan.
Förebyggande åtgärder
Genom att i kommande detaljplanering styra utblickar och gestaltning
av kommande bebyggelse kan den positiva påverkan förstärkas.

11.5 BULLER
Buller järnväg
Utgångspunkten är att Simrishamnsbanan anläggs i beﬁntlig
sträckning och endast traﬁkeras med persontraﬁk. Frekvensen blir
15 turer per dag, alltså 30 förbifarter per dygn. Tågen förutsätts bli
tysta moderna tåg, men man förutser även att bulleråtgärder kommer
att krävas längs spåret (t ex bullerplank och fönsterbyten).
Riktvärden för traﬁkbuller som normalt inte bör överskridas vid
nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller
väsentlig ombyggnad av traﬁkinfrastruktur är:
30 dBA ekvivalentnivå inomhus45 dBA maximalnivå
inomhus nattetid
55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad
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Det ﬁnns ingen bullerutredning gjord ännu för utbyggnaden av
järnvägen i Kyrkheddinge. Flera av de planerade bostadsområdena i
Kyrkheddinge beﬁnner sig närmre än 200 m från planerad järnväg.
Bullersituationen påverkas positivt av lägre hastighet på grund av
stopp vid station, färre turer, modernare tåg och inga godståg. Även
om förutsättningarna för tystare förhållanden är bättre än vid andra
järnvägar, kommer det att behövas vissa bulleråtgärder vid järnvägen,
exempelvis plank eller bullervallar. En mer noggrann bullerutredning
bör göras vid detaljplaneläggning.
Buller från ﬂyg
Inom ramen för projekt Riksintresse har LFV (Luftfartsverket) tagit
fram ett förslag till anspråk på riksintresse för Malmö Airport (Sturups
ﬂygplats) 2007-01-22. Kommande ﬂygvägar ﬁnns redovisade på en
karta, se nedanstående karta. Riksintresseanspråket är en process,
som ännu inte är klar och kartan kan komma att förändras.
Buller väg 11
En enkel bullerberäkning av utförts av SWECO VBB (november
2006). Bullerberäkningen har utgått från de traﬁkmängder som
anges i Traﬁkplanen, det vill säga 12 000 fordon/medeldygn 2005
och 16 000 fordon/medeldygn 2025. Både de ekvivalenta och de
maximala nivåerna har beräknats. Beräkningen har i detta skede inte
tagit hänsyn till vägens proﬁl, bebyggelse eller terrängförhållanden.
En mer noggrann beräkning bör göras vid detaljplaneläggning.
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Förebyggande åtgärder
Skulle en arkeologisk utredning visa att det ﬁnns fornlämningar i
vissa området kan man antingen välja att gräva ut dessa eller undvika
dem.

Enligt beräkningen ligger inga av de förslagna utbyggnadsområdena
inom ekvivalentnivå 55 dBA varken idag eller 2025. Även
maximalnivåerna ligger utanför de föreslagna utbyggnadsområdena,
dock ligger den sydöstra bebyggelsegruppen mycket nära väg 11.
Övrigt traﬁkbuller
Vägverket avser att förlänga Gamla Dalbyvägen österut mot Dalby.
Vägen kommer att ligga parallellt med väg 11 och en ny påfart
kommer att byggas i den punkt där vägen idag tar slut. Detta kommer
att medföra viss ökning av traﬁken på Gamla Dalbyvägen inom
Kyrkheddinge men även till fartdämpande åtgärder som kan bidra till
att hastigheten sänks till 30 km/h.

SWECO ARCHITECTS I MALMÖ

R

72

Utsnitt av karta 8 från rapporten Anspråk på riksintresse, Program för
planeringsunderlag och ärendehantering, upprättad av LFV 07-01-22.
Streckat område visar var ﬂyget har bullerpåverkan. Informationen från LFV
visar att Kyrkheddinge ligger utanför beﬁntliga och planerade ﬂygvägar till
och från Malmö Airport.

Den planerade bostadsutbyggnaden kommer att generera ökad traﬁk
inom Kyrkheddinge. Det är rimligt att anta att ﬂera hushåll kommer
att ha mer än en bil i Kyrkheddinge och att biltätheten blir tämligen
hög. Förslaget rymmer upptill 250 nya bostäder fram till 2022, vilket
uppskattningsvis kan medföra ett tillskott av ca 1300 fordonsrörelser/
dygn.
I jämförelse med dagens antal hushåll kan traﬁkökningen bedömas
bli två gånger så stor som dagens traﬁk. Traﬁken kommer dock att
spridas till både Gamla Dalbyvägen och Bjällerupsvägen för utfart
på väg 11. Bebyggelsen vid Gamla Dalbyvägen mot Staffanstorp är
bättre anpassad till ökad traﬁk än bebyggelsen i bykärnan samt vid
Bjällerupsvägen.

Utbyggnadsförslaget
Det omgivande bullret från väg 11 samt kommande järnväg
och eventuell ﬂygplatsutbyggnad kommer att påverka de nya
bostäderna i viss utsträckning, dock kan bullret bl a annat med
hjälp av bullerdämpande åtgärder vid järnvägsspåren att hållas
under riktvärdena. Tillfartstraﬁken till Kyrkheddinge kommer att öka
påtagligt till följd av utbyggnaden. Dock har denna lägre hastighet
och sprids till en delvis ny väg.

TårAB: Vid Ågården ﬁnns en återvinningsﬁrma som bl a tar hand
om t ex gamla dörrar och vaskar m m för försäljning. Firman
ﬁnns inte klassad i kommunens tillsynsregister och det ﬁnns inga
rekommenderade skyddsavstånd till verksamheten. På 1980-talet
har det funnits oljeförorenade massor som körts bort från tomten.
I övrigt ﬁnns inte några uppgifter om att marken i anslutning till de
båda verksamheterna innehåller några föroreningar.

Nollalternativet
Järnvägen med tillhörande bullerdämpande åtgärder kan komma
ändå, men utan tågstopp i Kyrkheddinge. Uteblivet tågstopp innebär
högre hastighet genom Kyrkheddinge med högre buller som följd. Ny
tillfartstraﬁk uteblir.

Närhet till djurhållande gårdar
Gården Vallby 3:16, öster om Kyrkheddinge, hyser ﬂera hundra
slaktsvin enligt uppgifter från Miljökontoret. Boverket rekommenderar
i skriften ”Bättre plats för arbete” 500 m till närmsta bostad. Den
sydöstra bostadsbebyggelsen ligger inom skyddsavståndet.

Bedömning
Förslaget har måttligt negativ påverkan på buller, och något negativ
påverkan i nollalternativet.

Strax norr om det tänkta stationsläget ﬁnns fastigheten Kyrkheddinge
3:26 och 3:3 som hyser en kennel. Denna har ett skyddsavstånd på
200 meter enligt Boverkets rekommendationer. Utbyggnadsområdena
norr om järnvägen ligger delvis inom detta skyddsavstånd.

Förebyggande åtgärder
Vid detaljplaneläggning i närheten av banvallen bör bullerskydd
vid spårutbyggnad tas med. Den sydöstra bebyggelsegruppen kan
behöva skyddas med vall mot väg 11. En bullerutredning bör göras
inför detaljplaneläggning.

11.6 SKYDDSZONER OCH FÖRORENAD MARK
Se även avsnitt 7.6 Verksamheter.
Närhet till verksamheter
GB-glass: Ett glasslager (GB Glass) ﬁnns i Kyrkheddinge. Dessa
är belägna mellan bostadsbebyggelsen och Höje å. GB Glass är
en sk § 43-anläggning. Enligt § 43 Räddningstjänstlagen har vissa
företag, där en olyckshändelse skulle kunna orsaka allvarliga skador
på människor eller miljö, skyldighet att vidta egna åtgärder för att
hindra eller begränsa skador. Enligt Boverkets rekommendationer i
boken ”Bättre plats för arbete” rekommenderas ett skyddsavstånd
på 200 meter mellan kylanläggning och bostäder. Något klagomål
på störningar från företagets transporter har förekommit från de
boende.
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Det ﬁnns även gårdar i och vid Kyrkheddinge som kan hysa hästar.
Närhet till hästgårdar kan vara en av drivkrafterna till att ﬂytta till
Kyrkheddinge men kan även innebära vissa problem i form av
lukt, ﬂugor och spridning av hästallergen om bostäder byggs alltför
nära hästverksamheter. Idag ﬁnns inga stora hästverksamheter
(över 10 hästar) i närheten av de föreslagna utbyggnadsområdena
Kyrkheddinge.
När det gäller mindre anläggningar (1-10 hästar) rekommenderar
Länsstyrelsen ett skyddsavstånd på minst 100 meter från stall och
gödselhantering och minst 50 meter från område där hästar vistas.
I förslaget skall det också vara möjligt att rida inom och i anslutning
till utbyggnadsområdena. De enskilda grusvägarna och stråket längs
med ån ska nyttjas som ridvägar. Det är även möjligt att rida på
banvallen, fram tills dess järnvägstraﬁken återupptas. De beﬁntliga
och planerade gång-/cykeltunnlarna ska användas som passager
för ryttare, när järnvägen skär av ridvägarna. På vissa ställen kan
ridstigarna komma närmre bebyggelsen än 50 meter.

Den planerade järnvägen kommer inte att transportera gods, men det
kan ﬁnnas risk för urspårning vid en ev tågolycka. Enligt en vägledning
framtagen av Öresund Safety advisers AB bör bostäder inte förläggas
närmre än 60 meter från järnväg. Föreslagna bostadsområden ligger
längre ifrån spåren än 60 meter.
Utbyggnadsförslaget
Då de planerade bostadsområdena i öster kommer närmre än 200

Den sydöstra bostadsbebyggelsen kan inte byggas ut så länge
svinuppfödning sker på intilliggande gård. Likaså är det en förutsättning
att kennelverksamheten upphör innan de norra bostadsområdena
kring Bjällerupsvägen kommer till stånd.
I väster och i norr vill man bygga nära gårdar som kan hysa hästar
samt på marker som idag delvis utgör hagar och ridslingor. Den
västra bostadsbebyggelsen föreslås bli gles, så att tillräckliga
skyddsavstånd kan hållas till ev. hästgårdar. Närheten till eventuell
hästverksamhet gör att frågan måste tas med som en förutsättning
vid fortsatt detaljplanering så att skyddsavstånden kan hållas.

200 meter

Kyrkheddinge 3:26

meter innebär förslaget att verksamheten vid GB-glass måste ﬂyttas
för att bostadsområdena längst i öster ska kunna byggas ut.

500 meter

200 meter

Kyrkheddinge 3:3
Vallby 3:16

Förslaget innebär ingen ökad risk för olyckor med farligt gods vid väg
eller järnväg.
Nollalternativet
Så länge TårAB och GB-glass har kvar nuvarande verksamheter kan
ingen ny bebyggelse medges innanför respektive skyddsavstånd.
Därför innebär nollalternativet ingen påverkan vad gäller
skyddsavstånd till bostäder.
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Närhet till väg 11 och ny järnväg
Väg 11 utgör primär transportled för farligt gods. I anslutning till vägen
gäller ett generellt byggnadsförbud inom 30 meter från vägområde.
Vid en olycka med farligt gods kan brand eller utsläpp förekomma. I
Länsstyrelsens rapport Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen,
Öresund Safety Advisers 2005 anges att byggnader inte bör placeras
närmre än 60 meter. I utbyggnadsförslaget ﬁnns ingen ny bebyggelse
närmre än 200 meter.

Bedömning
Risken för att beﬁntlig bebyggelse drabbas störningar från framtida
verksamheter bedöms som utan risk i både utbyggnadsalternativet
och nollalternativet.
Förebyggande åtgärder
Intervjuer av verksamhetsutövare och viss provtagning med
anledning av risk för förorenad mark bör ske innan byggnation på
industrimarken.

Kyrkheddinge 8:10, 8:35
8:56, 10,3

Närhet till djuhållande gårdar
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I kommande detaljplaner bör man se till att ny bebyggelse hamnar
minst 100 meter från stall och gödselhantering samt minst 50 meter
från område där hästar vistas. Planerade ridstigar bör hålla cirka
50 meter från bebyggelse. Under särskilda omständigheter kan
hästverksamhet ﬁnnas kvar i området i väster (”Trädgårdsbyn”).
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11.7 RISK FÖR ÖVERSVÄMNING
Höje å ﬂyter tätt förbi Kyrkheddinge och ﬂera av åkrarna är mycket
blöta under vintern. Marken består till stor del av lerjordar med dålig
inﬁltrationsförmåga.
I framtiden kan vi förvänta oss ett varmare klimat med mer nederbörd
i form av regn. Enligt delbetänkande SOU 2006:94 ”Klimat och
Sårbarhetsutredningen” kan nederbörden öka med ca 5-25 % framtill
2070. Mer nederbörd kan innebära att vatten får svårt att inﬁltrera
i marken och rinna undan. Osäkerheten är hög om hur klimatet
utvecklas och vilka effekter ett varmare klimat får. I utredningen
nämns att vattennivåer i hav, sjöar och vattendrag kan öka, i havet
upp till ca en meter till 2100.
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Det är svårt att förutse hur Höje å kan komma att bete sig vid
generellt högre vattenstånd. Nivån i Höje å regleras av vattendom
och vattennivån får inte höjas utan ny vattendom. Man kan dock
räkna med att ån oftare har högt vattenstånd i framtiden. Eventuellt
kommer åtgärder att krävas längs åarna för skydda bebyggelse längs
vattendragen. Åtgärder längre upp i å-systemet kommer att påverka
vad som händer vid Kyrkheddinge vid högre vattenstånd.
Utbyggnadsförslaget
Förslaget innebär inom planperioden en bostadsutbyggnad nära
Höje å med potentiell risk för översvämning. Den översktliga
utredningen om översvämningsrisken visar dock att risken inte
är så stor för utbyggnadsområden. Risk för översvämning ﬁnns
framförallt för utbyggnadsområdet just väster om Höje å i de delar
som inte är uppfyllda för de två beﬁntliga verksamheterna. För de
mer långsiktiga utbyggnadsområdena öster om Höje å ﬁnns tecken
på översvämningsrisk enligt utredningen. Utredningen är dock
översiktlig och behöver fördjupas inför fortsatt planläggning.
Nollalternativet
Två verksamheter, TårAB och GB glass, ligger närmst Höje å.
De ligger båda på uppfylld mark och översvämmas sannolikt inte
direkt. Däremot kan TårAB kan komma att indirekt påverkas genom
att marken mellan verksamheten och ån översvämmas, vilket kan
påverka den utfyllda markens stabilitet. Verksamheterna är sådana
att inga för samhället vitala intressen hotas.

Bedömning
Förslaget kan innebära något ökad risk för översvämning, eftersom
bostäder byggs nära en å och där inﬁltrationsförmågan i jorden är
dålig. Nollalternativet har ingen påverkan.
Förebyggande åtgärder
Vid detaljplaneläggning bör man låta utreda höjdförhållandena och
lämpliga åtgärder. Man kan exempelvis utforma bestämmelser, så att
man inte grundlägger byggnader och vitala anläggningar lägre än ett
par meter över dagens högsta vattenstånd i Höje å. Man bör planera
för utjämningsdammar så att vatten från hårdgjorda ytor samlas
upp innan det gradvis släpps ut till Höje å. Dagvattenlösningar bör
planeras för att tåla större nederbörd än idag, exempelvis bör de
tåla sk 100 års-regn. Utvecklingen vad gäller forskning och centrala
rekommendationer bör bevakas och följas.

11.8 FÖRHÅLLANDE TILL MILJÖKVALITETSMÅL
Den 28 april 1999 antog Riksdagen nya miljökvalitetsmål för Sverige.
Målen beskriver de kvaliteter som vår miljö och våra gemensamma
natur- och kulturresurser måste ha för att vara ekologiskt hållbara på
sikt. Det övergripande målet är att vi ska lämna över ett samhälle till
nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta.
Skåne län och kommuner arbetar med 15 av miljömålen (Nr 14.
Storslagen fjällmiljö gäller ej i Skåne):
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt djur och växtliv
Förslaget har större inverkan på mål 1, 2, 4, 11, 13, 15 och 16.
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Länsstyrelsen i Skåne har brutit ner de nationella målen till delmål.
Nedan redovisas vilken påverkan förslaget har på relevanta delmål
samt förslag till förebyggande åtgärder.
Begränsad klimatpåverkan
Den största källan till växthusgaser är traﬁken och dess utsläpp av
fossilt koldioxid via bensin och diesel. Utsläppen kan inte renas bort
och de är direkt relaterade till mängd förbrukat bränsle. Ökad traﬁk
leder till ökade koldioxidutsläpp. Sverige har satt som mål att minska
koldioxidutsläppen med 4 % till 2008. Därefter skall utsläppen minska
ytterligare. Inom EU diskuteras att sänka utsläppen med 30 % till
2020.
Utbyggnadsförslaget
Området har busstraﬁk idag. Det ﬁnns en bra, men blåsig cykelväg till
Staffanstorp. Det ﬁnns ingen livsmedelsbutik i Kyrkheddinge och de
boende är ofta hänvisade att ta bilen till arbetet, service och fritid. Den
nya utbyggnaden bidrar därför negativt till att uppnå klimatmålet. En
utbyggnad i Kyrkheddinge ökar dock möjligheten att få spårbunden
traﬁk till Kyrkheddinge. Detta skulle minska bilberoendet, men bilen
får ändå stor betydelse i Kyrkheddinge.
Husen kommer troligen värmas med värmepump. Beroende på hur
elen är producerad kan detta bidra både negativt och positivt till
klimatmålet.
Nollalternativet
I nollalternativet kommer hela den nya bebyggelsen som spridd
bebyggelse på landsbygden utan kollektivtraﬁk. Detta innebär ett
ännu större bilberoende än man har i Kyrkheddinge. Ett uteblivet
tågstopp i Kyrkheddinge bidrar också negativt till klimatmålet.
Bedömning
Nollalternativet ger en negativ inverkan på klimatmålet då bilberoendet
ökar, medan utbyggnadsalternativet har mindre negativ påverkan.
Förebyggande åtgärder
Den största effekten får en omställning till ökad användning av ickefossila fordonsbränslen. Kommunen kan underlätta en omställning
genom att verka för att bensinstationer i kommunen levererar
alternativbränsle.

Utbyggnadsförslaget
Tillskottet av traﬁk från utbyggnadsområdet är så litet, att det inte
medför någon större påverkan på luftkvalitén. Utsläpp från vedeldning
kan få en tämligen påtaglig lokal effekt.
Nollalternativet
Nollalternativet innebär inte någon ökning av luftföroreningarna i
Kyrkheddinge, men samma mängd utsläpp kommer att uppstå lokalt
på andra ställen på landsbygden.
Bedömning
Luftkvalitén försämras något i Kyrkheddinge till följd av utbyggnadsalternativet. Luftkvalitén kan försämras något lokalt på landsbygden
av nollalternativet.
Förebyggande åtgärder
Den tekniska utvecklingen får antas fortskrida, så att fordonsutsläppen
blir allt renare från de enskilda fordonen. Utsläpp från vedeldning kan
minskas genom att kommunen ställer stränga krav på installationer av
kaminer och /eller begränsar tiden man får elda med ved. Det kan vara
lättare att ställa krav samlat via bestämmelser i de nya detaljplanerna
i Kyrkheddinge än i enskilda ärenden ute på landsbygden.
Giftfri miljö
Utbyggnadsförslaget
Själva byggnationen av områdets byggnader och gator innebär
tillförsel av naturfrämmande ämnen på ett tidigare oexploaterat
område. Användning av konstgödning och bekämpningsmedel
upphör på ianspråktagen åker. Verksamheter som nu eller i framtiden
hanterar naturfrämmande kemikalier försvinner från Kyrkheddinge.
Nollalternativet
Jordbruk och verksamheter med viss hantering av naturfrämmande
ämnen kan fortsätta. Byggnationen kommer i Staffanstorp istället.
Bedömning
Både utbyggnadsalternativet och nollalternativet ger en något negativ
inverkan på miljömålet.

Myllrande våtmarker
Miljömålet handlar främst att bevara och återställa naturliga våtmarker
men också om att anlägga våtmarker som utjämningsmagasin vid
exploateringar och att anlägga nya våtmarker.
Utbyggnadsförslaget och nollalternativet
Utbyggnadsalternativet innebär att våtmarksarealen ökar i förhållande
till nollalternativet.
Bedömning
Utbyggnadsalternativet bedöms ha en något mer positiv inverkan på
miljömålet än nollalternativet.
Ett rikt odlingslandskap
Målet handlar bland annat om att bevara ängs- och betesmarker och
att kulturarvet skall kunna upplevas och förstås.
Utbyggnadsförslaget
Utbyggnadsalternativet innebär en förlust av 16 ha odlingsmark
inom planperioden och ytterligare 15 ha i ett längre perspektiv.
Odlingsmarken kan inte återställas. Bördigheten av marken är
klassad som 9-10 på en 10-gradig skala där tio är den högsta
bördigheten. Utbyggnadens strukturer anpassas till stor del efter de
historiska gränserna som ﬁnns i Kyrkheddinge. Vissa av de mindre
gårdarna kan inte fortsätta sin verksamhet, när omgivande marker
tas i anspråk för bebyggelse. Tillkommande tunnlar och stigar gör
att tillgängligheten för icke bilburna ut i omgivande odlingslandskap
ökar.

miljövänliga transporter skall förbättras.
Utbyggnadsförslaget
Förslaget innebär att Kyrkheddinges möjligheter att få ett tågstopp på
den kommande Simrishamnsbanan ökar. Underlaget kommer dock
att vara för begränsat för att Kyrkheddinge ska få en bra närservice.
De boende i Kyrkheddinge kommer även fortsatt vara starkt
beroende av bilen. Förslaget bygger på att verksamheterna ﬂyttas
från orten och Kyrkheddinge blir en ren bostadsort. Utbyggnaden
kan ge skola och dagis förutsättningar att fortsätta sin verksamhet.
Förslaget ger ökad tillgänglighet för cykel, ridande och gående.
Boendemiljön innebär närhet till Höje å med naturvärden och utblickar
ut mot odlingslandskapet samt närhet till bykärnan med skola och
naturdagis.
Nollalternativet
Nollalternativet innebär att bebyggelsen sprids ut på landsbygden
och att bilberoendet ökar ännu mer än i utbyggnadsalternativet.
Nollalternativet bidrar inte positivt till regional utveckling eftersom
kollektivtraﬁkunderlaget inte ökar.
Bedömning
Utbyggnadsalternativet bidrar både positivt och negativt till miljömålet,
nollalternativet har negativ påverkan.
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Frisk luft
Luftutsläppen av kväveoxider påverkas av ökad traﬁk, men också av
ökade utsläpp VOC och sotpartiklar från till exempel vedeldning.

Ett rikt djur och växtliv
Se under Naturmiljö och rekreation.

Nollalternativet
Nollalternativet innebär att odlingslandskapet förblir intakt.
Bedömning
Påverkan på miljömålet ett rikt odlingslandskap är något negativ,
medan påverkan på miljömålet är positiv för nollalternativet.
God bebyggd miljö
Miljömålet handlar om att tätorter skall utgöra en god och hälsosam
miljö och medverka till en god regional och global miljö. Naturoch kulturvärden skall tas till vara och utvecklas. Byggnader och
anläggningar skall lokaliseras så att en långsiktigt god hushållning
med mark, vatten och andra resurser främjas. Förutsättningarna för
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11.9 SAMMANFATTANDE TABELL

11.10 FRÅGOR ATT BEAKTA I KOMMANDE
PLANERING

Nedan görs en sammanfattande bedömning av alternativens positiva
och negativa konsekvenser för olika miljömål och miljöaspekter.
Skalan går från mycket positiv påverkan, positiv, måttligt positiv, lite
positiv och ingen påverkan samt lite negativ, måttligt negativ, negativ
och mycket negativ påverkan.
Miljöaspekt

Kommunen kan anpassa utbyggnadstakten i Kyrkheddinge efter hur
kollektivtraﬁk och beläggning i skola och förskola utvecklas.

Utbyggnadsalternativ

Nollalternativ

Naturmiljö

Måttligt negativ påverkan

Liten negativ påverkan

Rekreation

Måttligt positiv påverkan

Måttligt negativ påverkan

Kulturmiljö

Liten negativ påverkan

Liten negativ påverkan

Naturresurser

Måttligt negativ påverkan

Ingen påverkan

Landskapsbild

Måttligt positiv påverkan

Ingen påverkan

Buller

Måttligt negativ påverkan

Liten negativ påverkan

Skyddszoner och förorenad mark

Ingen påverkan

Ingen påverkan

Risk för översvämning

Liten negativ påverkan

Ingen påverkan

Kommunen bör vid detaljplaneläggning anpassa bebyggelsen
i förhållande till högsta vattennivå i Höje å och dimensionera
dagvattensystemet efter en i framtiden ökande nederbörd.

Miljökonsekvensbeskrivning
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Miljökvalitetsmål

1. Begränsad klimatpåverkan

Måttligt negativ påverkan

Negativ påverkan

2. Frisk luft

Liten negativ påverkan

Liten negativ påverkan

4. Giftfri miljö

Liten negativ påverkan

Liten negativ påverkan

11. Myllrande våtmarker

Liten positiv påverkan

Ingen påverkan

13. Ett rikt odlingslandskap

Måttligt negativ påverkan

Måttlig positiv påverkan

15. God bebyggd miljö.

Liten positiv påverkan och liten
negativ påverkan

Negativ påverkan

16 Ett rikt djur och växtliv

Måttligt negativ påverkan

Liten negativ påverkan

Tabell - sammanfattande miljöbedömning
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Kommunen bör inom ramen för Höje ås vattendragsförbund delta
i utredningsarbetet om hur ökad nederbörd och generellt högre
vattenstånd i åar och hav påverkar bebyggelse nära vattendrag och
på låglänta områden.
Kommunen bör i detaljplanearbetet för områdena vid Tåarp och GBglass fördjupa kunskaperna om det kan ﬁnnas risk för förorenad
mark.
Kommunen bör följa upp att de fartdämpande åtgärderna i gatumiljön
genomförs.
Kommunen kan föra in bestämmelser angående vedeldning i
kommande detaljplaner.
Kommunen bör utföra bullerutredningar så att adekvata bullerskydd
vid järnväg tas med i kommande detaljplaner vid järnvägen.
Kommunen bör i kommande detaljplaner införa skyddsavstånd till
eventuella hästgårdar.
Kommunen bör utföra en bullerutredning vid detaljplanering av
bostadsområdet närmst väg 11.

11.11 BEHOVSBEDÖMNING
MOTIVERAT STÄLLNINGSTAGANDE
Den sammanfattande tabellen över miljökonsekvenserna visar att
utbyggnadsförslaget har störst påverkan på naturmiljön, naturresurser,
buller, begränsad klimatpåverkan och miljömål som är kopplade till
dessa aspekter.
För naturmiljön består påverkan i att vegetationsstråket vid banvallen
försvinner. När det gäller naturresurserna är det 15 ha mycket god
åkermark som försvinner. När det gäller buller är det främst traﬁken
inom Kyrkheddinge som ökar kraftigt i förhållande till nuläget. För
klimatpåverkan bedöms att nollalternativet är värre än att bygga ut i
Kyrkheddinge.
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Slutsatsen av MKB:n är att risken för översvämningar bör utredas
i det fortsatta planarbetet. Med nuvarande kunskapsläge bedöms
utbyggnaden inte medföra någon betydande miljöpåverkan och
föranleder därför inte särskilda miljökonsekvensbeskrivningar i
detaljplaneskedet.
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