UNDERLAG TILL FRAMTIDENS KOMMUN - PERSPEKTIV 2038

NORDANÅ

S TA F FA N S T O R P S KO M M U N
F Ö R D J U P N I N G AV Ö V E R S I K T S P L A N
SAMRÅDSHANDLING 2008-09-12

Förord samrådshandling Nordanå
Fördjupningen av översiktsplanen för Nordanå har tagits fram parallellt med kommunens översiktsplan, Framtidens kommun – perspektiv 2038. De båda planerna
var föremål för samråd ungefär samtidigt under hösten 2008 (FÖP Nordanå 200809-15—2008-11-24 och Framtidens kommun 2008-10-28—2009-01-16). Planerna
har stora gemensamma strategiska frågor, varför fördjupningen för Nordanå integreras i Framtidens kommun och ställs ut tillsammans med denna sommaren 2009.
Den bearbetade fördjupningen för Nordanå 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. Samrådsredogörelsen för
Nordanå ingår som en del i samrådsredogörelsen för Framtidens kommun – perspektiv 2038. Denna separata samrådshandling ”Nordanå Staffanstorps kommun
fördjupning av översiktsplan” utgör därvid ett underlag.

Förändring efter denna samrådrådshandling
Den viktigaste faktorn som styr markanvändningen i den översiktliga planeringen
är närheten till spårburen kollektivtrafik. Samrådsförslaget för Nordanå utgick
från att Simrishamnsbanans trafikering med pågatåg kunde kompletteras med
duospårvagn med flera stopp längs banan, varav ett i Nordanå. Under samrådstiderna för FÖP Nordanå respektive 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 Nordanå 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.
Kollektivtrafikmässigt finns idag möjlighet till bussförbindelser (Malmö - Staffanstorp/Genarp) med hållplats vid väg 11 söder om Nordanå. Vid ett upptagande av
spårbunden trafik på Simrishamnsbanan förutsätter Skånetrafiken en indragning av
denna trafik och alternativa förslag till försörjning måste då genomföras. För Nord-

anå består denna alternativa försörjning av en förlängning av Malmös stadsbuss
från Stora Bernstorp upp till Nordanå samt Skånetrafikens nya busslinje Svågertorp (senare Hyllie) – Brunnshög, Lund, där hållplats vid motorvägen i Stora
Bernstorp planeras till årskiftet 2009/2010.
För den fördjupning för Nordanå som integreras i Framtidens kommun innebär
det att utbyggnadsförslagen norr om järnvägen utgår samt därmed även den
mittersta planskilda korsningen med järnvägen. Under planperioden planeras
totalt för ca 150 nya bostäder i Nordanå. I de två mellersta områdena norr och
söder om Trelleborgsvägen planeras för tätare bebyggelse – varierad boendemiljö med 15-30 bostäder/ha. I övriga områden planeras för en glesare bebyggelse
- villamiljö med < 15 bostäder/ha.

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen
har bedrivits av följande:
Staffanstorps kommun:
Göran Berggren, strategisk planeringschef
Thomas Lexén, stadsarkitekt (projektledare)
Ann-Katrin Sundelius, planarkitekt
Therese Persson, planarkitekt
Sydväst arkitektur och landskap:
Per Andersson, landskapsarkitekt
Niklas Bosrup, landskapsarkitekt
Lina Dahlström, arkitekt
Karin Santhesson, arkitekt

VAD ÄR EN FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN?
Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en
aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens
yta. Översiktsplanen är ett handlingsprogram som
uttrycker kommunens vilja när det gäller användning
av mark, vatten och bebyggelseutveckling för att nå
det övergripande målet att skapa en god livsmiljö.
Översiktsplanen är också ett samlat beslutsunderlag,
som belyser allmänna intressen och eventuella
avvägningar mellan dessa och enskilda intressen.
Fördjupningar av översiktplan kan upprättas för en del
av kommunen, tex en stadsdel eller en mindre tätort
som i detta fall. En fördjupning av översiktsplanen
syftar till att visa vilken utveckling kommunen vill
se i det aktuella området. Planen är inte rättsligt
bindande, men är tyngre än andra beslutsunderlag
genom sin förankring i en planeringsprocess som
garanterar samråd och medborgarinflytande.
Översiktsplanen är vägledande, tex när kommunen
upprättar detaljplaner och områdesbestämmelser.
Men även vid prövning av bygglov enligt planoch bygglagen och när kommunen eller andra
myndigheter fattar andra beslut som rör mark- och
vattenanvändningen i kommunen.
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inledning

Syfte
Syftet med den fördjupade översiktsplanen är
att ge ramar för den framtida förändringen av
Nordanå. Ett viktigt motiv för utbyggnaden är
planerandet av Simrishamnsbanan som på sikt
skulle kunna medföra en station i Nordanå och en
bättre kollektivtrafiksförsörjning än dagens situation.
Även det goda kommunikationsläget vid väg E6
(Yttre ringleden) och väg 11 är viktiga faktorer vid
planerandet . Kommunfullmäktige antog 2006-02-06
ett tillväxtprogram för Staffanstorps kommun, ”Tillväxt
7000”. Målsättningen i programmet är att kommunen
ska växa med ungefär 7000 personer de närmaste
10 till 15 åren. Enligt programmet föreslås Nordanå
växa med ca 135 bostäder. Staffanstorps kommuns
Översiktsplan och Tillväxt 7000 ligger som grund för
den fördjupade översiktsplanen. För att en hållplats
på Simrishamnsbanan ska vara realistisk har dock
utbyggnadsvolymen i den fördjupade överisktsplanen
ökat till 274 bostäder. Den fördjupade översiktsplanen
utgör program för kommande detaljplaner.

U t d r a g ur Fa s t i g het s ka r t a n, La nt m ä t er i et , s kala 1 :1 2 5 0 0
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inledning

Tidplan
Samråd om planförslaget förväntas ske under hösten
2008, och därefter utställning våren 2009. Planen
bedöms kunna antas av kommunfullmäktige hösten
2009.

Allmänt om Nordanå
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Nordanå är beläget i de sydvästra delarna av
Staffanstorps kommun. Avståndet till Staffanstorps
tätort är 5 km och till centrala Malmö är avståndet 10
km. Nordanå ligger i ett landskap dominerat av öppen
åkermark och stora infrastrukturanläggningar. Söder
om byn löper Sege å. Nordanå omfattar idag ett 50-tal
bostadshus med cirka 150 boende samt en förskola.

översiktsplanen. I norra delen av byn finns det
järnvägsspår som kan bli aktuellt vid utbyggnaden
av Simrishamnsbanan och i byns västra del finns ett
spårreservat för ett yttre godsspår. I Burlövs kommun,
i Nordanås närhet, färdigsställs ett Truckcenter och ett
nytt handelsområde med exempelvis livsmedelshandel
(Stora Bernstorp).

I framför allt de nordvästra delarna av byn förekommer
viss industriell verksamhet. Samhället har god
biltillgänglighet genom anslutningen till riksväg 11 vid
Tullstorpsvägen söder om samhället. I anslutning till
trafikplatsen finns hållplats för buss mot Staffanstorp
och Malmö. Cykelväg planeras från Nordanå och
söderut mot väg 11 samt in mot Staffanstorp enligt
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vision

Visioner och mål

Station i Nordanå

Målet med utbyggnadsförslaget av Nordanå är
att bibehålla och utveckla den lantliga karaktären
samtidigt som framför allt kollektivtrafiken förbättras.
En bärande tanke i arbetet har varit – ”centralt på
landet”. En förutsättning för utbyggnaden är att
skapa ett tillräckligt reseunderlag för en hållplats
för spårbunden trafik längs sträckningen av den
planerade Malmö-Simrishamnsbanan.

I de handlingar som idag finns planerar Banverket
inte för någon hållplats i Nordanå. För att en
större utbyggnad ska vara aktuell i Nordanå är
en förutsättning att kollektivtrafiken förbättras.
Staffanstorps kommuns planering syftar därför till
att möjliggöra en hållplats centralt i Nordanå. Ett
resandeunderlag som genererar minst ca 300 resor
per dag har i andra sammanhang bedömts som en
förutsättning för att en station ska kunna bli aktuell.
Skånetrafikens inriktning enligt rapport Tågstrategi
2008-2030 är att nya stationer bara ska planeras
in där de ger ett nettotillskott av resande, det vill
säga att stationsuppehållet ska ge ett tillskott av
lokalresenärer som är större än minskningen av antalet
genomresande. Ett uppehåll vid stationen tar normalt
ca 2-3 minuter beroende på tågets hastighet före
och efter uppehållet och hur många som ska gå på
eller gå av. Inom Västkustbanan har det visat sig att
de små stationerna har ett jämförelsevis stort antal
resande per invånare. Exempelvis har Kattarp med
cirka 700 invånare 269 resande per dag och Dösjebro
med cirka 700 invånare 415 resande per dag. En orsak
till det höga antalet resande per invånare kan vara

Dessutom har följande delmål framkommit:
•Utveckla Nordanås identitet, förstärk bykänslan
•Skapa förutsättningar för olika typer av bebyggelse
med olika målgrupper, exempelvis småföretagaren,
naturintresserade storstadsmänniskor, äldre och
småbarnsfamiljer.
•Utveckla rekreationsmöjligheterna, skapa fler
målpunkter och allmänna platser.
•Bibehåll möjligheten till ett aktivt jordbruk i
Nordanås närhet.
•Skapa kontakt mellan bebyggelse och landskap.
•Utveckla området kring Sege å som ett attraktivt
rekreationsstråk med biologiska värden i samarbete
med kringliggande kommuner.

att stationen ligger inom nära gångavstånd. I den
första utbyggnadsetappen Malmö - Dalby påverkas
inte frågan om den totala restiden till Simrishamn.
Den angivna restiden bedöms inte heller vara någon
absolut gräns för vad som accepteras som längsta
pendlingsavstånd. Mot denna bakgrund är det
kommunens målsättning att planera för återskapande
av stationen i Nordanå.

Spårutre dning Banve rk e t
S t rå k s t ud i e M a l m ö- S t a ffa ns t orp - L und / D a l b y - S j öb o, 2 0 0 2 - 0 5 - 1 3
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vision - UTREDNINGSOMRÅDE

Utredningsområde
De delar som omfattas av den fördjupade
översiktsplanen är belägna i direkt anslutning till
befintlig bebyggelse såväl söder som norr om
järnvägsspåret.
Utredningsområdet omfattar totalt ca 125 ha där 75
ha är jordbruksmark och 50 ha är bebyggelse med
tillhörande tomter.

U t r ed ni ng s om r å d e
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analys - HISTORIK

Historik
Området kring Nordanå är ett mycket gammalt
kulturlandskap. Gårdarna var tidigare mer samlade
men splittrades under skiftet då endast två gårdar
blev kvar på sina ursprungliga platser. Namnet
Nordanå övertogs istället av det stationssamhälle
som uppstod öster om byn efter 1892, då järnvägen
Malmö-Simrishamn kom till. Med undantag för att
ett transportföretag etablerat sig inom den västra
delen av byn har inga större förändringar skett efter
stationssamhällets uppkomst. Från Nordanå förgrenar
sig ett nät av äldre vägar, dels mot Tottarp och
Uppåkra och dels mot Särslöv och Burlövs Kyrkby.

S kå ns ka R ekog nos cer i ng s ka r t a n, 1 8 1 2 - 2 0
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analys - LANDSKAP
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analys - LANDSKAP

Landskap
Nordanå ligger mitt i det bördiga sydvästskånska
odlingslandskapet strax norr om Sege å. Gamla
vägsträckningar tar sig fram över slätten och förbinder
de äldre kyrkbyarna samtidigt som jordbruksdriften är
modern och storskalig.
VYERNA
Karaktäristiskt för Nordanå är kontakten mellan
bebyggelse och landskap. Landskapet är öppet och
relativt flackt vilket gör det möjligt att se långt i de
flesta väderstreck. Vädrets och himlens skiftningar,
årstidens växlingar, åkrarnas olika färger och solens
upp- och nedgång i horisonten är alla kvaliteter som
lätt kan upplevas som boende i Nordanå, en tydlig
kvalitet som är värd att bevara även vid en eventuell
utbyggnad.
LIVET PÅ LANDET
Trots närheten till stora infrastrukturanläggningar
som väg E6 och väg 11 är den lantliga karaktären
i Nordanå påtaglig. Den brukade jordbruksmarken
kommer tätt inpå den befintliga bebyggelsen.
GÅRDARNA
I och kring Nordanå finns ett antal äldre gårdar som
tillsammans ger byn en lantlig identitet och bildar
med sina alléer och trädgårdar tydliga volymer i det
öppna landskapet. Gårdarna berikar och förstärker
den lantliga miljön men gör det också lättare att

förstå platsens kulturella historia. De flesta gårdar har
idag inget aktivt jordbruk.
VEGETATION
Den högre vegetationen i och kring Nordanå är starkt
kopplad till den äldre bebyggelsen. Det kan röra sig
om trädrader och alléer men också stora trädgårdar
som förr var vanliga, framför allt vid de större
gårdarna. En större läplantering av poppel utgör
ett tydligt landmärke i Nordanås sydöstra del. Lägre
vegetation, exempelvis buskar och mindre träd, finns
även runt märgelgravar samt på vissa avsnitt längs
Sege å.

Sege å
I Nordanås södra kant löper Sege å. Ån kommer från
sydvästskånes centrala delar, (Svedala, Börringesjön)
och rinner ut i Öresund i Malmös norra utkant.
Huvudfåran är cirka 4,6 mil lång. Sege å har
mestadels ett lugnt lopp och rör sig långa sträckor
genom intensivt odlade delar. Ett utmärkande drag för
Sege å är att vattnet är grumligt, vilket det ibland kan
vara hela sträckan till Öresund. Det hänger samman
med tillflödande diken som avvattnar leriga områden.
Ån rinner genom flera kommuner som tillsammans
samarbetar genom Segeåns vattendragsförbund.
Organisationen har bland annat som målsättning
att öka Sege ås vattenmagasineringsförmåga i
landskapet, öka den biologiska mångfalden samt öka

Diagram: utblick ar

Diagram: vik tiga gröna länk ar
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analys - LANDSKAP
Landskapsvyer

den allemansrättsliga arealen. Åtgärderna skall också
reducera mängden kväve och fosfor i vattenmiljöerna.
Idag är det relativt svårt att komma till och röra sig
längs Sege å vid Nordanå. Åns slänter är på sina håll
mycket branta och viss erosion förekommer.

1

DET KUPERADE BACKLANDSKAPET
Topografin runt Nordanå har två tydliga sidor. Norr
om byn är landskapet flackt och storskaligt. Här märks
närheten till Burlöv och väg E6 tydligast. Söder och
öster om byn är terrängen mer småkuperad och skapar
på så sett en mer varierad miljö. Det gör att exempelvis
väg 11 inte dominerar landskapet. Mest utmärkande
i landskapet är den i öster högt placerade Görslövs
kyrka.

5
6

4

3

2

Sege å

12

NORDANÅ
fördjupad översiktsplan - samrådshandling

analys - LANDSKAP

1

3

2

4

5

5

13

N ORDANÅ
fördjupad översiktsplan - samrådshandling

analys - BEBYGGELSE
1

3

4

2

3

5

1

8

7

6

2
9

4

5

6

14
8

9

7

NORDANÅ
fördjupad översiktsplan - samrådshandling

analys - BEBYGGELSE

Befintlig bebyggelse
Nordanå består idag av ett femtiotal hushåll, alla
enfamiljshushåll i enskilda hus i 1 och 1 ½ våningar.
Bebyggelsen kan grovt delas upp i tre olika kategorier;
gårdarna, stationsbebyggelsen och övrig bebyggelse.
GÅRDARNA
I och kring byn finns ett antal gamla gårdar,
exempelvis Nordanå gård, Duvemåla gård och Ådala
gård, som trots att de flesta inte bedriver aktivt
jordbruk ger byn en lantlig karaktär och är viktiga
för kopplingen mellan byn och kulturlandskapet.
Många av gårdarna har kvar flera storskaliga
ekonomibyggnader av olika ålder som tillsammans
med boningshus och högre vegetation bildar tydliga
volymer i landskapet. Flera av gårdarna har alléer och
trädrader till bebyggelsen.
STATIONSBEBYGGELSEN
När järnvägen byggdes i slutet av 1800-talet
expanderade Nordanå kraftigt och fick i stort sitt
nuvarande utseende. Det finns därför gott om
arkitektoniska spår från sekelskiftet och 1900-talets
första årtionden. Den gamla stationsbyggnaden, idag

bostad, finns kvar längst in på Stationsvägen och
ett flertal byggnader runt det gamla stationsläget
kan kopplas till samma tidsperiod. Denna äldre
stationsbebyggelse består till stor del av rött tegel.
Längre i öster, mellan Trelleborgsvägen och spåret,
ligger ett antal större byggnader inramade av lummig
grönska, även den från tidigt 1900-tal. Dessa hus bär
karakteristiska drag för skånsk putsarkitektur med
dekorativa och omsorgsfulla byggnadsdetaljer som
fönsteromfattningar och takdetaljer.
ÖVRIG BEBYGGELSE
Även om bebyggelsen från sent 1800-tal och tidigt
1900-tal dominerar intrycket finns ett stort antal
byggnader från andra tidsperioder, särskilt från
1960- och 1970-tal ofta utförda i gult och rött tegel.
I Nordanå finns ett antal verksamheter i olika delar av
byn. Det största verksamhetsområdet är idag placerat
i byns nordvästra hörn vars verksamhet också medför
transporter med tung trafik. Verksamhetens lager och
uppställningsytor upplevs idag som visuellt störande.
Även andra verksamheter i byn har idag transporter
som bör beaktas i det fortsatta arbetet.
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förslag - ALLMÄNT

Allmänt
Förslaget tar sin utgångspunkt i Nordanås nuvarande
struktur, skala och historiska bakgrund. Målsättningen
är att de tillägg som görs respekterar de kvaliteter och
positiva värden som finns idag, samtidigt som nya
skapas. Tre övergripande tankar har varit vägledande
för arbetet, grundade på analyser av vad som idag är
Nordanås främsta kvaliteter:
1. Bibehåll den visuella kontakten med landskapet
för så många av de befintliga bostäderna som
möjligt. Skapa så många nya bostäder som möjligt
med närkontakt till landskapet.
2. Bevara de äldre gårdarnas relation till det öppna
odlingslandskapet.
3. Skapa bättre förutsättningar för intern
kommunikation och rekreation, såväl inom byn
som ute i landskapet.
Bebygelsen kan förenklat delas upp i två delar, dels
norr om järnvägen med 121 bostäder och dels söder
om järnvägen där det i förslaget ryms 153 bostäder.
Områdena söder om järnvägen är tänkbara även
på kort sikt medan bebyggelse norr om järnvägen
endast kan bli aktuella vid ett beslut om en ny station
i Nordanå.
I förslaget förutsätts att de befintliga verksamheterna
i västra Nordanå flyttar till annan plats och att dessa
områden omvandlas till bostäder och ej störande
verksamheter närmast spårområdet.

Kontak t me d landsk ape t
I f örslage t har de t e f te rsträvats e n planf orm som ge r
f le rtale t bostäde r e n dire k t k ontak t me d landsk ape t.
Jämf ört me d e n by me d samlad f orm ge r f öre slage n
plan me d e tt antal ’f ingrar’ e n lång yttre k ant. Me llan
bostadse nk lave rna bildas gröna k ilar som k an användas till jordbruk e lle r park mark .
S l ut en s t r ukt ur

Ö p p en s t r ukt ur

G årdarnas re lation me d landsk ape t
I N ordanå f inns e tt antal större gårdar k var i byns ytte rområde n. Före slage n plan har som målsättning att
bibe hålla gårdarnas k ontak t me d de t öppna odlingslandsk ape t och på så sätt f örstärk a de ss historisk a
och k ulture lla f örank ring.

I s ol er a d f r å n l a nd s ka p et

Kont a kt m ed l a nd s k ape t

E tt f inmask igt nät av vägar
I dage ns N ordanå f inns e ndast be gränsade möjlige te r
att röra sig i byns ytte rk ante r e lle r ut i landsk ape t.
De ssutom sak nas k opplingar me llan be f intliga vägar
och gångstråk . Förslage t har som målsättning att
sk apa bättre möjlighe te r att röra sig i och k ring byn.

Beg r ä ns a d r ör el s e

F ör b ä t t r a d r ör el s e
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förslag - NY BEBYGGELSE

Bebyggelsens struktur
Föreslagen bebyggelse delas upp i ett antal mindre
delområden. Det ger förutsättningar för ett naturligt
etappbyggande där varje del är hanterbar och kan
färdigställas under relativt begränsad tid. Samtidigt
ger det möjligheter för varje område att utvecklas med
en stark egen identitet, en boplats med karaktär. Varje
delområde har sitt unika läge i byn och i landskapet
vilket ger olika förutsättningar för framtida bebyggelse
vad gäller exempelvis typ av bostäder, skala och
täthet. En stor del av bebyggelsen har direkt kontakt
med landskapet. Hur detta möte ska gestaltas är av
stor betydelse för hur området upplevs såväl för de
boende (från insidan) som för en bredare allmänhet
(från utsidan) och bör studeras noggrant i det
fortsatta arbetet.

Bostaden
ANTAL BOSTÄDER
Som tidigare nämnts är antalet hushåll av stor
vikt för att skapa ett tillräckligt underlag för en
framtida station i Nordanå. Det skulle tala för en
tät exploatering vilket ger många bostäder på
ianspråktagen yta. Samtidigt finns det önskemål
från Staffanstorps kommun om områden med
större tomter vilket exempelvis skulle kunna passa
småföretagare med verksamhet i anslutning till
bostaden. Även Nordanås nuvarande lantliga karaktär,
med en gles struktur, skulle tala för en något lägre
exploateringsgrad.

E xem p el p å b y g a t a
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förslag - BOSTADEN

I förslaget finns därför såväl områden med tätare och
glesare byggelse. Totalt antal bostäder i planen är 274
bostäder.
BEBYGGELSETYP
För att bevara den lantliga bykaraktär som idag råder
i Nordanå föreslås bebyggelsen i huvudsak vara 12 våningar med tyngdpunkten på 1- 1 ½ våning.
Bebyggelsen bör övervägande vara enskilda hus men
även områden med gruppbebyggelse i form av radhus,
kedjehus och parhus kan förekomma. Nya tillskott ska
respektera befintliga traditioner i form av skala och
material även om de har ett modernt uttryck. Varje
delområde bör ges ett sammanhållet intryck med egen
karaktär.
MÖTE MED OMGIVNINGEN
Bebyggelsens möte med omgivningen, i olika
sammanhang, är av största vikt för hur de nya
tilläggen kommer att uppfattas. Enskilda tomter bör
inramas av häckar och träd för att skapa en grön miljö
som väl överensstämmer med karaktären i dagens
Nordanå. I vissa fall kan en mer flytande övergång vara
aktuell, särskilt i mötet mellan större gröna stråk och
landskapet.

Fr i l uf t s s t a d en, M almö

Sønde rgårdspark e n, Köpe nhamn

R a m l ös a g å r d en, H el s i ng b org

Sønde rgårdspark e n, Köpe nhamn

R a m l ös a g å r d en, H el s i ng b org

Sjølund, H e lle bæ k

20

NORDAN Å
fördjupad översiktsplan - samrådshandlin g

förslag - BOSTADEN

På flera ställen förslås en kraftfull plantering mellan
bebyggelsen och de större landskapsrummen, dels som
ett klimatskydd men även som en visuell buffert mellan
den privata bostaden och odlingslandskapet. Stråket
bildar också viktiga länkar för friluftslivet och är av stort
biologiskt värde.
MÖTESPLATSER
Nordanå saknar idag en naturlig mötesplats även
om de flesta skulle peka ut korsningen mellan
Trelleborgsvägen, Nordanåvägen och Burlövsvägen som
byns ”centrum”. I det framtida Nordanå kommer det
föreslagna stationsläget att bli en viktig mötesplats i
byn men även den nämnda korsningen kan utvecklas,
särskilt om tidigare förskolebyggnad används till
exempelvis handel eller gemensamhetslokaler.
En bypark föreslås längs infarten till framtida
stationsläge och en rastplats vid Sege å, öster om
nuvarande bro, för såväl bybor som besökare. Varje
delområde bör få en mindre park eller plats som
placeras centralt i området. Parken utrustas med
lekredskap och andra attraktioner som gynnar en rik
social samvaro. Vid Duvemåla gård, i byns östra kant,
förslås en mindre idrottsplats i närheten av förskolan.

V i l l a F i ng a l , Kä m p i nge

Ki ng ohus ene, H el s i ngör

Sønde rgårdspark e n, Köpe nhamn
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förslag - GRÖNSTRUKTUR

Grönstruktur
Analysen av Nordanås grönstruktur visar att den
högre vegetationen företrädesvis är kopplad till den
äldre bebyggelsen och gårdarna. Läplanteringen i
sydost är det mest utmärkande gröna inslaget i byn
och fungerar som ett landmärke även från mycket
långt håll. I Nordanå finns idag nästintill ingen allmän
mark med gröna kvaliteter, de gröna miljöerna finns
istället på privat mark. Omlandet kring Nordanå består
mestadels av ett intensivt odlingslandskap med enbart
mindre gröna områden. Kopplingarna mellan olika
gröna områden är också bristfällig vilket gör att linjära
strukturer som banvallen i norr och Sege å i söder blir
viktiga länkar i grönstrukturen. Målsättningen med
grönstrukturen i förslaget kan sammanfattas i fyra
punkter:
1.Bevara den identitetsskapande struktur
som finns, ex alléer och trädrader. Skapa nya
liknande element.
2.Skapa nya kopplingar mellan gröna områden.
Ersätt förlusten av banvallen som en viktig
ekologisk korridor med ett nytt grönstråk
norr om spåren. Gör sträckan längs Sege å mer
variationsrik och biologiskt intressant.
3.Skapa nya allmänna grönytor som kan fungera
som målpunkter och samlingsplatser men också
kan utvecklas till biologiskt värdefulla miljöer.
De allmänna ytorna kan även kan ta hand om
dagvatten.
4.Skapa möjlighet att komma till och röra sig i
Nordanås gröna delar.

DIREKT KONTAKT
0-50 METER
50-100 METER
>100 METER

Kontak t me d landsk ape t
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förslag - TRAFIK, RÖRELSE

Kollektivtrafik/järnväg
En utbyggnad av Nordanå kan ge underlag för
en hållplats för spårbunden trafik som väsentligt
skulle förbättra kollektivtrafikförsörjningen i byn.
Föreslaget stationsläge ligger något öster om den
gamla stationen, dels för att hamna så centralt i byn
som möjligt och dels för att skapa förutsättningar
för god tillgänglighet från Trelleborgsvägen. Dagens
kollektivtrafik är koncentrerad till väg 11 och en
taxilinje genom Nordanå, se sid 40.
I den fördjupade översiktsplanen är utrymme
reserverat för framtida utbyggnad av järnvägen till två
spår.

Gång- och cykeltrafik
Det är värdefullt att, i enlighet med intentionerna
i översiktsplanen, skapa en gång- och cykelväg
mellan Nordanå och Staffanstorp. I närtid är dock
möjligheten att på ett säkert sätt röra sig söderut,
längs Nordanåvägen, mot väg 11 och det nya
handelsområdet vid Södra Bernstorp av större vikt
och planering för detta pågår. På så sätt underlättas
såväl användandet av kollektivtrafik längs väg 11
som möjligheten att ta sig med cykel till Malmö. I
anslutning till detaljplanområdet Nordanå 8:23 mfl
(Duvemåla) planeras en gång- och cykelvägen längs
Trelleborgsvägens södra sida. Den planerade gångoch cykelvägen ska anläggas genomgående, vilket
innebär att samtliga tillfarter ska utföras upphöjda.

Trelleborgsvägen och Burlövsvägen
Ett annat mycket viktigt projekt är tanken om en
gång- och cykelväg längs Sege å. Stråket skulle
då kunna förbinda kusten i Malmö kommun
med landskapet runt Burlöv och Staffanstorp och
Svedala. Stråket skulle få stora värden för det
rekreativa friluftslivet och skapa nya rörelsemönster
i landskapet. Förutom det större cykelnätet krävs ett
mer finmaskigt nät av gång- och cykelmöjligheter
inom byn. Stigar och gångar förbinder befintliga och
nya bebyggelseenklaver med varandra och med ett
sammanhängande stråk i byns ytterkant.

De befintliga bygator som finns i Nordanå har idag
inga separerade gångbanor. Vid en större utbyggnad
bör därför delar av vägarna får en enkelsidig
gångbana som kopplar samman byns centrala delar
som stationsläget, förskolan och korsningen med
Nordanåvägen. Vägen kan då även förses med
fartdämpande åtgärder.

Planskilda korsningar
För att klara en utbyggnad av Simrishamnsbanan
krävs, ur säkerhetssynpunkt, nya planskilda korsningar
mellan järnväg och korsande trafik. Trivector har
på uppdrag av Staffanstorps kommun tagit fram
ett förslag på en undergång i Nordanås västra del
i korsningen med Kronovallsvägen. Föreslagen
planskildhet ligger inom spårreservatet för det Yttre
godsspåret vilket kan vara ett problem, något som bör
utredas i kommande arbeten, se illustration. Det är
också viktigt att Nordanås koppling mot Staffanstorp,
via Trelleborgsvägen, bibehålls och att en planskild
korsning skapas även här, se illustration. En ny
hållplats för spårbunden trafik kräver en undergång
för gång- och cykel som förutom att serva hållplatsen
även är en viktig del i att koppla samman norra och
södra delen av byn.

Trive ctor, U tre dning plansk ild k orsning

Förslag till plansk ild k orsning

- K ronov a l l s v ä g e n

-Tre l l e b org s v ä g e n
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Bostadsgator
Bostadsgatorna i området anpassas efter Nordanås
skala och karaktär. Målsättningen bör vara mindre
bygator där fordon färdas i mycket låg hastighet och
där gatan ges ett varierat uttryck. Trädplanteringar
i from av alléer och trädrader eller som markörer av
enskilda platser skapar årstidsväxlingar, ett vackert
ljusspel och ger gatan karaktär. Val av art kan vara ett
sätt att ge olika gator eller områden en särpräglad
identitet.

Rekreation
För att förbättra nuvarande situation krävs ordentliga
satsningar på gång- och cykelstråk såväl inom Nordanå
by som ute i landskapet. Den enskilt viktigaste
åtgärden är en ny gång- och cykelväg längs Sege å
vilket vore en tillgång för såväl boende i Nordanå som
för människor utifrån. I och med att Sege å rinner
genom flera kommuner på relativt kort sträcka är detta
ett arbete som måste bedrivas på mellankommunal
nivå.

Vid en utbyggnad av en gång- och cykelväg är det
också viktigt att skapa målpunkter vid ån där det
för såväl bybor som besökare är möjligt att befinna
sig i åns direkta närhet. En tänkbar sådan plats
är området som ligger direkt väster om bron vid
Nordanåvägen som har en naturlig slänt ner mot
ån med bra lokalklimat. Det är också av stor vikt att
skapa gångstråk i byns ytterkanter. Att på så sätt
binda samman ån med byn och landskapet skulle
ge stora mervärden. De kilar som bildas mellan de
olika bebyggelseområdena bildar tillsammans med
interna ’gröningar’ ett mer finmaskigt nät av möjliga
målpunkter och ytor för en varierad rekreation.

Teknisk försörjning
Inga utredningar vad gäller vatten och avlopp har
genomförts. Arbetet bör därför kompletteras med
tekniska utredningar.

Dagvatten
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Pri n c i p se k t i o n S e g e å

Målsättningen är att största delen av dagvattnet
ska omhändertas lokalt och via utjämningsmagasin
ledas vidare mot Sege å. Staffanstorps kommun
har låtit SWECO/VIAK göra en Översiktlig
översvämningsutredning för Nordanå – 2008-01-25
som också kortfattat beskriver tänkbara lösningar för
dagvattenhanteringen vilket här redovisas.
Illustration för delområde A1, A2 och A3 se s. 48.

OMRÅDE A1
Området är enligt den översiktliga topografiska
informationen beläget på nivåer kring +6 m, med en
lokal svacka ungefär mitt i området. Den naturliga
jorden i området består enligt jordartskartan av
lermorän och lera. Kommunal dagvattenledning finns
enligt erhållen ledningskarta i områdets nordöstra
hörn. Ett naturanpassat dagvattensystem, med utlopp
i Sege å, bör kunna anläggas om det kompletteras
med infiltrationsbefrämjande åtgärder och dränering
samt om man höjer marknivån inom ovannämnd
central svacka genom fyllning. Avledning av dagvatten
från området bör sannolikt ske via en separat
dagvattenledning från området söderut till ån, och
således inte via befintlig ledning.
OMRÅDE A2
Området är enligt den översiktliga topografiska
informationen beläget på nivåer mellan +4 och +6
m, med de högre nivåerna dels i väster och dels i
öster. Områdets centrala delar lutar svagt från norr
mot söder på nivåer från cirka +5 till +4 m. Den
naturliga jorden i området består enligt jordartskartan
huvudsakligen av sand. Kommunal dagvattenledning
med utlopp i Sege å finns i områdets västra del.
Naturanpassad dagvattenanläggning torde kunna
utföras inom de högre belägna delarna av området
utan särskilda infiltrationsbefrämjande åtgärder.
Systemet kan delas upp i två delar, med var sin
anslutning ut till Sege å, varvid den västra delen
eventuellt kan anslutas till befintlig dagvattenledning
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Service
och den östra ges en ny utloppsledning via
lågområdet till Sege å. Alternativt kan de ges ett
nytt gemensamt utlopp till Sege å via lågområdet.
Exploatering av bostäder inom den lågt belägna delen
av området torde inte vara lämplig utan att man höjer
marknivån. Området kan eventuellt användas för
anläggning av utjämningsmagasin.

På grund av närheten till handelsområdet Stora Bernstorp
bedöms det inte som troligt med ny livsmedelshandel
i Nordanå. Däremot kan mindre serviceanläggningar,
exempelvis jourbutik eller kiosk bli aktuellt. Den planerade
cykelvägen längs Nordanåvägen och den nygjorda
anslutningen norr om planerat Truckcenter (Sunnanå
2:2, Burlövs kommun) underlättar kommunikationen till
livsmedel- och detaljhandel inom Stora Bernstorp.

OFFENTLIG SERVICE
I Nordanå finns idag en förskola, Nordanås personalkooperativa förskola, beläget i Duvemåla gård i östra
delen av byn. Föreslagen bebyggelse kan på sikt
aktualisera behovet av ytterligare förskoleverksamhet
inom Nordanå, något som ytterligare bör utredas i
kommande arbeten. Närmaste skola (1-5) finns idag i
Tottarp.

OMRÅDE A3
Område A3 är enligt den topografiska informationen
beläget på nivåer mellan +5 och +7 m. I sydväst
finns dock ett lågområde där nivån närmar sig +4
m. Den naturliga jorden i området växlar mellan
sand och lermorän varvid sanden förekommer
i de högre belägna partierna. Ingen kommunal
dagvattenledning finns enligt ledningskartan inom
området. Naturanpassad dagvattenanläggning torde
kunna utföras inom de högre belägna delarna av
området. Där den naturliga jorden utgörs av sand
behövs troligen inga särskilda infiltrationsbefrämjande
åtgärder. Där jorden utgörs av lermorän bör man
dock komplettera med infiltrationsbefrämjande
åtgärder och dränering. Avbördning bör ske via en
för området gemensam utloppsledning till Sege å.
Ledningens läge anpassas efter rådande topografiska
förhållanden. Exploatering i den lågt belägna delen av
området bör undvikas. Man kan där möjligen anordna
utjämningsmagasin eller dylikt.
De bebyggelseområden som ligger norr om järnvägen
har inte belysts i liknande omfattning vilket därför bör
ske under det fortsatta arbetet.

D a g v a t t en
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Etapper
Föreslagen utbyggnad sker i delområden vilket ger
möjlighet till en naturlig etappindelning. Föreslagna
områden söder om järnvägen är tänkbara även inom
en kort framtid där respektive delområde kan ses
som en etapp. Utbyggnaden sker förslagsvis med
början i öster då planeringsläget är mer oklart i
väster med tanke på det eventuella yttre godsspåret
och de befintliga verksamheter som finns där idag.
Bebyggelse norr om järnvägen förutsätter en ny station
för spårbunden trafik och därmed också en planskild
undergång för gång- och cykeltrafik i anslutning till
stationen.

ETAPP 3

ETAPP 2

ETAPP 1

E tappinde lning utbyggnad
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planeringsförutsättningar - GÄLLANDE PLANER

Översiktsplan

9,58
9,31
9,38

Nordanå omfattas av Staffanstorps kommuns
översiktsplan antagen 2002-12-16. I planen redovisas
ett utbyggnadsområde vars målsättning är en
hållplats på den planerade Simrishamnsbanan.
Utbyggnaden bör enligt översiktsplanen ske etappvis
och som en försiktig komplettering. En utbyggnad
norr om järnvägen föreslås endast på lång sikt. Enligt
översiktsplanen kan ett 40-tal bostäder vara aktuella
på kort sikt och ytterligare ett 90-tal på lång sikt. En
god anpassning till den befintliga bebyggelsen och
grönstrukturen bör eftersträvas. Industriell verksamhet i
Nordanås västra del bör på sikt flyttas till annat läge.
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tillväxtprogram för Staffanstorps kommun, ”Tillväxt
7000”. Målsättningen i programmet är en ökad
befolkning inom kommunen på ungefär 7000
personer de kommande femton åren. För Nordanå
redovisas samma utbyggnadsförslag som i gällande
översiktsplan. I övrigt redovisas illustration till
detaljplan för området Nordanå 8:23 – Duvemåla med
totalt 45 bostäder.

9,92

Åd

äge

8,49

n

8,47

9,48

s:3

3:39

0

v
ala

NATUR

8,12

7,70

8,02
5,96

plantering

LR

7,66

4,33

GÖRSLÖV

4,58

0:13

LR

Ådala gård

4,86

4,21

LR

7,13

8:5

4,34

1:3

trädplantering / gångstig
3:40

GÖRSLÖV
1:3

SERV

ILLUSTRATIONSKARTA

10:13
0

10

50

100 m

0

SKALA 1:1000

D et a l j p l a n D uv em å l a

U r D e tal j pl an f ö r No r dan å 8: 23 m f l – No r dan å by, S taf f an s t orp s k om m un

31

N ORDAN Å
f ördjupad översiktsplan - samrådshandlin g

planeringsförutsättningar - GÄLLANDE PLANER

Detaljplan
I östra delen av Nordanå finns ett detaljplanelagt
område, Nordanå 8:23 – Duvemåla. Planen rymmer 45
bostäder och byggnation väntas starta under 2008.

Samlad bebyggelse
Stora delar av bebyggelsen ingår i område med samlad
bebyggelse enligt byggnadsnämndens beslut.

SAMLAD BEBYGGELSE

DETALJPLAN DUVEMÅLA

Ut byggnadsområd e n i N o rd a n å - ÖP, Ti l l v ä x t 70 0 0
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Samlad be bygge lse , de taljplan Duve måla
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Riksintressen
Östra delen av utredningsområdet berörs av
riksintresse för kulturmiljövård, området Görslöv
- Mölleberga, M:K 116. Detta område kännetecknas
av ett öppet kulturlandskap. Fornlämningarna, de
äldre byggnaderna, de öppna odlingsfälten, vägnätet,
pilraderna och bysamlingarna är betydelsefulla
komponenter i landskapet. Nordanå framträder
i det kuperade kulturlandskapet. Det storskaliga
slättlandskapet karakteriseras bl a av de tätt liggande
kyrkbyarna, det äldre vägnätet och alléerna. Detta
kulturlandskap är en viktig del av Staffanstorps
kommuns identitet. I översiktsplanen, ÖP 2002,
poängteras vikten av att orternas karaktär och
identitet tillvaratas. En småskalig och intim bebyggelse
skall eftersträvas.

RIKSINTRESSE FÖR KULTURMILJÖ
“Sydskånska backlandskapet”
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Verksamheter
I Nordanå finns ett antal verksamheter i olika delar av
byn. Det största verksamhetsområdet är idag placerat
i byns nordvästra hörn vars verksamhet också medför
transporter med tung trafik. Även andra verksamheter
i byn har idag transporter som bör beaktas i det
fortsatta arbetet.

Sydentreprenad i Malmö AB
TMA Trädgård & Markanläggning
Bröderna Clarén AB

GÖRSHÖG
DUVEMÅLA GÅRD
S TAT

CMT AB

ION

Cerado AB

SVÄ
GEN

Nordanå Transport AB

TR

BURLÖVSVÄGEN

L
EL

EB

O

RG

SV

Ä

G

Nordanå Personalkooperativa Förskola

EN

ÅDALA GÅRD

Lashhook AB

NOR
DA N

Jans Däck Bilservice

G
ÅV Ä
EN

ÄGEN

Nordanå Pelletsterminal

V IL L AV

NORDANÅ GÅRD

GÖRSLÖV

KVARNTORP
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Markägoförhållanden
Mestadels är marken omkring Nordanå ägd av privata
ägare. Staffanstorps kommunfastigheter AB äger mark
i östra delen av byn.
Privat ägo
Privat ägo

7:3
2:19

10:13

Privat ägo

Privat ägo
Stjernströms Fastighets AB
2:2
Privat ägo
Privat ägo

Staffanstorps Kommunfastigheter AB
8:4

3:78

10:13
10:13

10:13

3:40

1:3

Privat ägo

Privat ägo
Privat ägo
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Kraftledningar

130 kV

0m

20

Flera större kraftledningar går i Nordanås närområde,
framför allt i väster och i norr. Tre av kraftledningarna
är på 400kV och medför ett riskområde för magnetiska
fält som påverkar möjligheterna till utbyggnad.
Staffanstorps kommun har beslutat om ett maximalt
värde på 0,2 mikroTesla vilket ger ett skyddsavstånd
på 200 meter för 400kV-ledningarna. Föreslagen
utbyggnad norr om Nordanå medför att ett antal
ledningar måste omlokaliseras.

50 kV
130 kV
400 kV

200

m

400 kV

130 kV
400 kV
130 kV
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Gasledning
I östra delen av Nordanå går en stam– och
grenledning för gas (80 bar). Kring ledningar gäller
krav på skyddsavstånd till bebyggelse m.m. Som
underlag för bestämningen av lämplig säkerhetsnivå
används zonindelning. Sådan indelning sker
med hänsyn till förutsedd befolkningstäthet och
bebyggelse. Zonerna, som har en längd av 1600
meter och en bredd av 200 meter på ömse sidor av
rörledningen, betecknas A-D. Med zon A betecknas
de områden där kraven på säkerhet är lägst och med
D de områden där kraven på säkerhet är högst. Vid
inplacering i zon räknas varje lägenhet i bostadshus
som en byggnad.
Zon A är område med <10 bostadsbyggnader.
Zon B är område med >10 < 45 bostadsbyggnader.
Zon C är område med > 46 bostadsbyggnader eller
utomhusyta med vilken vid normal användning
vistas > 20 personer.
Zon D är område där flertalet hus har > 4 våningar
ovan mark.

100m
25m

Krav på minsta skyddsavstånd till närmaste
bebyggelse:
Byggnad och campingplats, 25 meter1
Brandfarlig anläggning, 50 meter
1

Gäller inom zon C och D, inom zon A och B gäller
100 meter.
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Strandskydd
Sege å löper söder om Nordanå och är ett viktigt
element i landskapet. Idag är det endast möjligt
att nå fram till ån på ett fåtal punkter, främst vid
bron söder om Nordanå. Branta slänter, utsatta för
erosion, och odlade åkrar i direkt anslutning till ån
gör det biologiska livet runt ån begränsat. Generellt
gäller ett strandskydd runt Sege å på 100m. Syftet
med strandskyddet är att trygga förutsättningarna
för allmänhetens friluftsliv, samt att bevara goda
livsmiljöer på land och i vatten för växt- och djurlivet.
Strandskyddet medför att ny bebyggelse inte är tillåten
utan särskilda skäl.

100
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Spårtrafik
I norra delen av Nordanå ligger den gamla banvallen
kvar och i de utredningar om Simrishamnsbanan
som föreligger förutsätts att den gamla sträckningen
bibehålls vid Nordanå. Spårsträckan är idag aktiv, dvs
ljussignaler mm är igång, men trafikeras i praktiken
mycket sällan. Spåret ska i framtiden elektrifieras
och många plankorsningar byggas bort. I ett första
läge planeras järnväg mellan Malmö och Dalby
med byggstart tidigast 2014. Ytterligare utbyggnad
mot Simrishamn beräknas påbörjas tidigast 2020.
I enlighet med andra delar längs den framtida
Simrishamnsbanan har ett avstånd på 60 meter på
respektive sidor om spåren undantagits från bostäder
och kan antingen vara ett grönstråk eller ej störande
verksamhet. I förslaget har dessutom ytor reserverats
för eventuellt dubbelspår på sträckan.
Väster om Nordanå finns ett reservat för spårbunden
godstrafik i Staffanstorps kommuns översiktsplan från
2002. Reservatet har ett skyddsområde på 70 m på
ömse sidor om spåret. Inget aktivt planeringsarbete
för godsspåret pågår för närvarande. En utbyggnad
av Nordanå kan ge underlag för en hållplats för
spårbunden trafik som väsentligt skulle förbättra
kollektivtrafikförsörjningen i byn. Föreslaget stationsläge ligger något öster om den gamla stationen, dels
för att hamna så centralt i byn som möjligt och dels
för att skapa förutsättningar för god tillgänglighet
från Trelleborgsvägen. Dagens kollektivtrafik är
koncentrerad till väg 11 och en taxilinje genom
Nordanå, se sid 40.

PLANERAD JÄRNVÄG
MALMÖ-SIMRISHAMN
PLANERAT GODSSPÅR
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Planskilda korsningar
En utbyggnad av Simrishamnsbanan kräver planskilda
korsningar vid Kronovallsvägen och Trelleborgsvägen,
samt vid hållplats även en undergång för gång- och
cykeltrafik centralt i byn, se vidare sid 41.

Kollektivtrafik
Inom cykelavstånd finns även regionala busslinjer,
buss 173 mellan Genarp-Staffanstorp - Malmö och
buss 175 mellan Malmö – Dalby - Södra Sandby, vilka
trafikerar riksväg 11. I anslutning till denna hållplats
finns en pendlarparkering. För att säkerställa en effektiv
och attraktiv gång- och cykelväg till hållplatsen vid
Sunnanå trafikplats ska en ny gång- och cykelväg
byggas ut genom Nordanå och fram till Sunnanå
trafikplats. Denna ska ansluta till planerad gång- och
cykelväg inom av Burlövs kommun antagen detaljplan
för del av Sunnanå 2:2 m fl. Busstrafik med hållplats
finns i anslutning till planområdet, buss 127 mellan
Staffanstorp och Arlöv. Linjen trafikeras i dag med taxi
en gång per dag och har ett lågt antal resande.

KOMPLETTERINGSTAXI 127

NORDANÅ TULLTORPSVÄGEN

NORDANÅ STATIONSVÄGEN

GÖRSLÖVS K:A
NORDANÅ MALMGRENS VÄG

SUNNANÅ
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Gång- och Cykel
För att öka tillgängligheten till service och
kommunikationer planeras en ny gång- och cykelväg
från Nordanå söderut mot väg 11 och till Sunnanå
trafikplats, där hållplats för kollektivtrafik finns.
I Staffanstorps kommuns översiktsplan påpekas
också vikten av en cykelbana mellan Nordanå och
Staffanstorp.

1

2

I Vägverkets förstudie av cykelleder i området MalmöStaffanstorp redovisas planerade cykelvägar enligt
illustration.

3

1. C a 450 m ny g å n g - o c h c y k e l v ä g b y g g s av
Staffanstorps k o mm u n u n d e r 2007 i sa mb and
me d utbyggna d a v b o st a d so m rå d e . Vä g v e rket
öve rtar väghål l n i n g sa n sv a re t e ft e r fä rd i g st ä l lande t.
2. C a 150 m ny g å n g - o c h c y k e l v ä g b y g g s av
Staffanstorps k o mm u n u n d e r 2010 i sa mband me d fort sa t t u t b y g g n a d fö r b o st ä d e r.
Vägve rke t övert a r v ä g h å l l n i n g sa n sv a re t e ft er
färdigställand e t .
3. C a 500 m ny g å n g - o c h c y k e l v ä g b y g g s av
Vägve rke t län g s N o rd a n å v ä g e n s v ä st ra si d a .
Öve r Se ge å b y g g s e n n y g å n g - o c h c y k e l bro, förslagsv i s e n t rä b ro me d a sfa l t sb e l a gd
farbana.

4

5

4. C a 220 m ny g å n g - o c h c y k e l v ä g b y g g s av
Vägve rke t län g s v ä g 858. ( D e n n a d e l t i l l h ör
obje kt 50266 M a l m ö -S t a ffa n st o rp )
5. C a 400 m ny g å n g - o c h c y k e l v ä g a n l ä g g s
av B urlövs ko m m u n 2008-2010 i sa m b a n d
me d utbyggna d a v v e rk sa m h e t so m rå d e .
Efte rsom vägen h a r e n k o mm u n a l v ä g h å l l n i ng
ansvarar B urlöv s k o mm u n fö r b y g g a n d e o c h
drift.

N y g å ng - och cy kel v ä g m el l a n N or d a nå och v ä g 1 1
V ägve r k e t; Fö r s tu di e Cy k e l l e de r i o m r åde t Mal m ö - S taf f an s to rp ,
S am r åds h an dl i n g 2007-03-23
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Teknisk försörjning
Vatten
Kommunalt vatten finns utbyggt i Nordanå. En
utbyggnad av området kan innebära att vissa delar
av vattenledningsnätet behöver förnyas. Nordanå
försörjs via Sydvattenledningen som passerar söder om
samhället. Utbyggnadsområdena söder om järnvägen
kan anslutas till befintliga ledningar medan området
norr om järnvägen kräver framdragning av nya
ledningar.
Spillvatten
I området finns ett komplett kommunalt spillvattennät,
som pumpas norrut till Foodialedningen för vidare
avledning till reningsverket i Malmö. En utbyggnad
kan innebära att kapaciteten i pumpstationen behöver
anpassas, eventuellt behövs ytterligare åtgärder för
området norr om järnvägen. I övrigt bedöms inga
andra åtgärder vara nödvändiga.
Dagvatten
Det finns endast ett mindre område där det finns
kommunalt dagvatten. Dagvattnet skall omhändertas
lokalt och via utjämningsmagasin ledas vidare till
Sege å. Ytbehov för anläggningar samt nivåsättning
av planområdet är viktig. Eventuellt kan något/
några utbyggnadsområden kopplas på något
dikningsföretag, detta behöver undersökas närmare
vid fortsatt planering. Sweco har gjort en studie
”Översiktlig översvämningsutredning för Nordanå”.
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Arkeologi
Riskantikvarieämbetet, UV Syd har på uppdrag av
Staffanstorps kommun gjort en arkeologisk utredning
steg 1 för Kyrkheddinge, Nordanå och Grevie-Beden.
Tidigare utredningar i samband med bl a tillkomsten
av Yttre ringleden/E6 har visat att det i Nordanå finns
medeltida bytomter, se illustration, samt ett stråk av
bronsåldershögar.
Undersökningen har urskiljt fyra typer av områden:
• A (röda prickar): fa st a fo rn l ä mn i n g a r, sa mt om råde n som ansl u t e r t i l l fa st a fo rn l ä mn i n g a r och
som har kraftigt fö rh ö j d a fo sfa t h a l t e r o c h / e l l er
för fornlämning a r t y p i sk t l ä g e (t o p o g ra fi ,
jordart e l. dyl.) . I n o m N o rd a n å fi n n s d e ssu t om
två röda kryss/st j ä rn o r. D e ssa sy mb o l i se ra r
gravhögar som i n d i re k t ä r k ä n d a g e n o m
marknamn på ä l d re k a rt o r (t . e x . ”Vä g h ö g sstycke t”). Symb o l e n mo t sv a ra r a l l t så i n t e p l at s en
för höge n, utan ä r p l a c e ra d i n o m e t t (fö re ski fte na be fintligt) fä l t v a rs n a m n p å e n ä l d re ka r t a
indike rar att i an sl u t n i n g t i l l fä l t e t fa n n s e l l er
hade funnits e n e l l e r fl e ra g ra v h ö g a r. Ä v e n om
de ssa högar är b o rt t a g n a i g a mm a l t i d k a n d et
finnas kvar gra v a r u n d e r ma rk y t a n .
• B (orange rutor ) : o mrå d e n so m p å g ru n d a v
kraftigt förhöjd fo sfa t h a l t e l l e r fö r fo rn l ä mni ngar typiskt läge b e d ö ms v a ra i n t re ssa n t a u r
antikvarisk syn p u n k t .
• C (vitt/ofärgat): o mrå d e n so m g e n e re l l t b e d ö m s
vara mindre intre ssa n t a u r a n t i k v a ri sk sy n p unkt .
De t är give tvis i n t e o m ö j l i g t a t t d e t ä v e n i n o m
de ssa område n k a n fi n n a s fo rn l ä m n i n g a r, m en
chanse n/riske n ä r l ä g re .

A r keol og i s k ut r ed ni ng , R i ks a nt i kv a r i eä m b et et
U tdr ag u r Fas ti gh e ts k ar tan , No r dan å

A rk e ologisk utre dning, R ik santik varie ämbe te t
Be d öm d a y t or i N ord a nå

• D (gröna linje r) : o mrå d e n so m t i d i g a re v a ri t
före mål för anti k v a ri sk a i n sa t se r o c h d ä r i n g a
fortsatta insatse r b e d ö ms v a ra n ö d v ä n d i g a .
U tdrag ur Arkeo l o g i sk u t re d n i n g ,
Riksa n t i k v a ri e ä m b e t e t
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N ordanåområde t omf attar 1 1 5 0 0 0 0 m2 och är
be läge t ome de lbart norr om Se ge å. I västra de le n av
område t f inns de ls N ordanå gamla tomt ( G örslöv R A Ä
1 7 ) me d e tt intilligande f osf atområde , de ls e n se rie
f ornlämningar som upptäck ts i samband me d byggande t av Y ttre R ingväge n ( Burlöv R A Ä 7 9 , 8 0 och 8 7 ) . I
öste r f inns två boplatse r f rån Sydgas ( G örslöv R A Ä 1 2
och 1 3 ) , e n gravhög ( Görslöv R A Ä 2 ) och två ytinve nte rade boplatse r ( Görslöv R A Ä 9 och 1 4 ) . Ce ntralt
i område t f inns två f ornlämningar ( G örslöv R A Ä 2 3
och 2 4 ) som mark e rar unge f ärlig plats f ör gravhögar.
E n yta i närhe te n av R A Ä 2 4 har varit f öre mål f ör
e n ark e ologisk utre dning. I söde r har mark e rats två
gynnsamma boplatsläge n.
U tdrag ur A rk e ologisk utre dning,
R ik santik varie ämbe te t

ÅTG Ä R DSFÖR SLA G
Inom f asta f ornlämningar f öre slås ark e ologisk utre dning e lle r f örunde rsök ning.
Inom övriga A - område n f öre slås ark e ologisk utre dning. Inom B - område n f öre slås be sik tning me d ytinve nte ring e f te r slage n f linta och lik nande . Inom
C - område n f öre slås inga antik varisk a åtgärde r,
me d undantag f ör mark intill åarna och/e lle r i dire k t
anslutning till A - och B - ytor ( se äve n mark namn inom
N ordanå) . Inom D - område n har antik varisk a åtgärde r
re dan ägt rum. De t är Länsstyre lse n som är be slutande i samtliga f ornlämningsäre nde n. Inf ör e xploate ring sk all Länsstyre lse n i Sk åne län k ontak tas f ör
de n k ommande antik varisk a handläggninge n.
A r keol og i s k ut r ed ni ng , R i ks a nt i kv a r i eä m b et et
Mar k e r ade o m r åde n ; Me de l ti da by to m te r
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Kulturmiljö
Kulturlandskapet längs Sege å är ett av de tidigast
bebodda områdena i Sverige med flera fynd av
stenålders- och bronsåldersboplatser samt ett flertal
gravhögar. Inom Nordanå bymarker fanns ett flertal
stenåldersboplatser längs Sege å, varav de flesta
numera är bortodlade. Görshög inom fastigheten
Nordanå 8:4 är enligt forskarna en moränkulle,
som troligen använts som begravningsplats under
stenåldern. Detta fornlämningsområde ner mot
Sege å skall lämnas orört. Namnet Nordanå går att
härleda till byns placering norr om Sege å. Av byns
medeltida ursprung finns i dag inte mycket kvar.
Nordanå splittrades redan vid det tidiga partiella
enskiftet år 1800 då flertalet av byns nio gårdar
flyttades ut ur byn. Endast två gårdar blev kvar på sina
ursprungliga platser. Efter tillkomsten av järnvägen
mellan Malmö-Simrishamn 1892 utvecklades byn till
det karakteristiska stationssamhälle vi ser än i dag.
Stationshus och ett flertal egnahem och småhus
byggdes till hantverkare och stationspersonal. En död
hand lades över byns utbyggnadsmöjligheter under
Bulltofta flygfälts era eftersom en bullermatta störde
hela bymiljön. Tankarna på en fortsatt utbyggnad tog
fart först kring 1980-talets slut.

Naturmiljö
De skånska vägarna utgör en viktig och integrerad del
av kulturlandskapet. Vägverket och Region Skåne har i
rapporten ”Vägen – Ett kulturarv” 1991, redovisat och
klassificerat det befintliga vägnätet ur kulturhistorisk
synpunkt. Vägarna i Nordanå har i rapporten markerats
som klass II - Vägsträckning med höga kulturhistoriska
värden.

Det uppodlade landskapet kring Nordanå gör att
områden med större naturvärden är relativt få och
med liten yta. Oftast rör det sig om miljöer kring
märgelgravar, ägogränser, trädrader och kanske
framför allt i anslutning till bebyggelse. Kopplingarna
mellan de olika biotoperna är svaga och de befintliga
länkar som idag finns, exempelvis Sege å och i viss mån
järnvägsbanan blir därför extra viktiga som
spridningskorridorer.
Sege å har stora naturvärden (se avsnittet om Sege
å) för såväl de växter och djur som lever i eller i direkt
anslutning till vattnet som för mer tillfälliga besökare.
Genom en förädling av zonen närmast ån, tillsammans
med nyskapade dagvattenanläggningar, skulle troligtvis
ännu rikare miljöer skapas med ett mer varierat
innehåll.
Kring den äldre bebyggelsen i Nordanå finns i
många fall parkliknande miljöer och trädrader med
stor variation vad gäller träd och buskar och dess
sammansättning. Det ger underlag till relativt rika
naturvärden och fungerar som viktiga gröna öar i
landskapet. Dessa gröna element är därför viktiga att i
möjligaste mån bevara.
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planeringsförutsättningar - BULLER

Förorenad mark
Enligt miljökontoret, Staffanstorps kommun,
finns endast förorenad mark söder om Duvemåla
gård där troligtvis DDT har påträffats från tidigare
växthusodlingar.

Buller
JÄRNVÄG
Enligt Simrishamnsbanans hemsida skall sträckningen
till största delen vara i befintlig sträckning och endast
gälla 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:

Det finns ingen bullerutredning gjord ännu för
utbyggnaden av järnvägen i Nordanå. Flera av de
föreslagna och befintliga bostäderna i byn 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. En mer noggrann bullerutredning
bör göras vid detaljplaneläggning.
YTTRE GODSSPÅR
Ingen bullerutredning har gjorts. Eventuell störning
och åtgärder utreds vidare i fortsatt arbete.

VERKSAMHETER
Enligt miljökontoret, Staffanstorps kommun, har
klagomål från närboende förekommit på buller från
verksamhetsområdet i västra Nordanå (Nordanå
2:2). Inga bullermätningar har gjorts. I samband
med detaljplanen för Duvemåla (Nordanå 8:23
mfl) har en bullerutredning gjorts angående den
industriverksamhet som bedrivs i den södra delen av
fastigheten Nordanå 8:5. Enligt utförda beräkningar
av industribuller är alla bulleremissioner från
verksamheten mycket låga och riktade åt söder från
den planerade bebyggelsen.

VÄG E6
Ingen bullerutredning har gjorts för väg E6. Störning
bedöms dock inte som omfattande, men bör utredas
vidare i fortsatt arbete.

30 dBA ekvivalentnivå inomhus 45 dBA maximalnivå
inomhus nattetid
55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till
bostad
Bulle rbe räk ningar Lashhook
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GEOTEKNIK

Geoteknik
En översiktlig geoteknisk utredning, utförd 200608-16 av GeoExperten RS AB genom Rolf Svensson,
utgör bilaga till detaljplanen för Nordanå 8:23
– Duvemåla. Enligt utredningen ligger området i
anslutning till den västra kanten av Alnarpsdalen
vilken är en sedimentfylld förkastningszon i
kalkberget. Kalkbergets yta redovisas på nivåer mellan
-40 och –60 vilket innebär ett totalt jorddjup av ca
50-70 meter. I enlighet med gjorda undersökningar
utgörs jordlagren överst av matjord med 0,3-0,8 m
tjocklek. Ställvis underlagras matjorden av mullhaltig
silt eller morän/lermorän. I lågpunkterna underlagras
matjorden av organisk jord bestående av torv till 1,61,8 m djup och därunder av lermorän eller lös lera.
RADON
Radonundersökning ingår i den geotekniska
utredningen enligt ovan. Enligt Boverkets
rekommendationer för klassning av mark ur
radonsynpunkt utgör mark, där radonhalten
understiger 10 kBq/m3, lågriskmark. Mark med halter
mellan 10 och 50 kBq/m3 är normalriskmark och
mark med halter över 50 kBq/m3 är högriskmark. Vid
bedömning av mätresultat måste hänsyn tas till bl a
årstid, jordart och grundvattennivå.

Föreliggande mätvärden tyder på markradonhalter
klart inom normalriskintervallet – 16,1 - 40,9 kBq/m3.
Halterna kan vara högre vid annan årstid, vid
lägre grundvattennivå eller efter dränering.
Vid nybyggnader ställs krav på radonskyddad
grundkonstruktion. Detta ska följas upp i
bygglovskedet. Stickprov bör utföras i färdigställda
byggnader för att kontrollera att riktvärden för
radon (200 Bq/m3 som årsmedelvärde) respektive
gammastrålning (0,5 uSv/h) uppfyllts.

U t s ni t t ur S G U : s j or d a r t s ka r t a
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ÖVERSVÄMNINGSRISK, DAGVATTEN

Översvämningsrisk, Dagvattenhantering
För att bedömma om föreslagna utbyggnadsområden
är översvämningskänsliga har Staffanstorps
kommun låtit SWECO/VIAK göra en Översiktlig
översvämningsutredning för Nordanå – 2008-01-25.
Utredningen resulterade i följande slutsatser:
Det är inte troligt att område A1 drabbas av direkt
översvämning från Sege å. Man bör dock, i det
fortsatta arbetet, utreda förhållandena i den centralt
belägna svackan, och säkerställa att det går att avleda
vatten både vid intensiva regn och vid ihållande
långvariga nederbördsförhållanden. För att hantera
områdets dagvatten kan det möjligtvis krävas att man
höjer marknivån inom ovannämnd central svacka
genom fyllning.

Översv ä mn i n g su t re d n i n g , S WE C O / V I A K
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Området mellan A2 och ån visar inga tecken på att
de har varit översvämmade av vatten från ån. Sege
å är här förhållandevis bred, djup och väl rensad.
Med beaktande av områdets karaktär, där hela
området är förhållandevis flackt och omgärdas av
högre markområden, bör man dock i det fortsatta
arbetet utreda hur dagvatten ska tas om hand och
avledas från området. Exploatering av bostäder inom
den lågt belägna delen av området torde inte vara
lämplig utan att man höjer marknivån genom fyllning.
Området kan eventuellt användas för anläggning av
utjämningsmagasin för omhändertagande av områdets
dagvatten.

Område A3 ligger till stora delar flera meter över
Sege å. Med beaktande av detta faktum är det inte
troligt att området drabbas av direkt översvämning i
samband med högvatten i ån. Man bör dock närmare
undersöka områdets sydvästra del, där det finns en
naturlig svacka i terrängen. Eventuellt kan detta vara
en lämplig plats för placering av utjämningsmagasin
för omhändertagande av dagvatten från A3.

LN 2 5 2

D f N y g rä v ni ng a v e n d e l a v S e g e å n 1 9 2 9

LN 4 7 2

D f N ord a nå ur 2 m fl 1 9 3 0

LM 6 1

D f Torre b e rg a b ä c k e n oc h S e g e å n 1 8 9 1

H öj d kur v or, 1 m ekv i d istans

Dik ningsf öre tag N ordanå
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planeringsförutsättningar - MELLANKOMMUNALA FRÅGOR

Mellankommunala frågor
TRUCKCENTER (SUNNANÅ 2:2 m fl, Sunnanå, Burlövs kommun)
Strax söder om Nordanå by planeras ett Truckcenter
där ett flertal olika företag som är verksamma
inom lastbils- och transportbranschen skall kunna
samlokaliseras. En ombyggnad av Mor Marnas väg
föreslås med hänsyn till den planerade infarten till
anläggningen. Vägen breddas för att möjliggöra
separata svängningsfiler och en separat gång- och
cykelväg anläggs längs vägens västra sida.
En ombyggnad av Staffanstorpsvägen föreslås.
Vägens standard anpassas till pågående utbyggnad
inom Bernstorpsområdet väster om Yttre ringvägen.
En upprätning av vägen sker för att förbättra
utfartsförhållandena vid gården.
Vägen kantas av alléträd och en separat gång- och
cykelväg anläggs söder om vägen. I nordvästra delen av området planeras för en dagvattendamm i anslutning till Sege å. Från dammen silar
vattnet genom ett s.k. biologiskt filter, och rinner över
en vegetationsklädd översilningsyta ned till Sege å.

U t b y g g na d s a l t er na t i v “ Tr uckcent er ”
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planeringsförutsättningar - MELLANKOMMUNALA FRÅGOR

INDUSTRI- OCH VERKSAMHETSOMRÅDE (Stora Bernstorp
II, Burlövs kommun)

Väster om väg E6 anläggs ett större område för
kontors-, handels- och industriändamål. Lokaliseringen
i anslutning till Yttre Ringvägen och väg 11 innebär att
området är attraktivt för såväl transportverksamheter
som exponeringskänsliga verksamheter. Området
kommer även att innehålla livsmedelshandel.

SEGE Å
Sege å rinner genom flera kommuner och samarbetet
sker främst genom Sege ås vattendragsförbund.
Eventuell gång- och cykelväg längs med Sege å
samt andra åtgärder, exempelvis vattenförbättrande
åtgärder, bör därför även i fortsättningen lösas i
samarbete med inblandade kommuner.

P l a nka r t a S t or a Ber ns t or p
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genomförande

Behov av utredningar

Etapputbyggnad

Arkeologisk utredning
Behovet av arkeologiska utredningar fastställs i ett
tidigt skede i samråd med berörda myndigheter.
Åtgärder krävs i vissa delar av området se avsnitt
Arkeologi s.43

Vid en eventuell utbyggnad av Simrishamnsbanan
krävs planskilda korsningar i såväl öst som väst samt
en gång/cykelkommunikation vid hållplatsläget.
Ytterligare utredning behövs för att på bästa sätt
anpassa dessa lösningar till en godtagbar helhet.
Utbyggnadsområdena söder om järnvägen bedöms
vara aktuella även på relativt kort sikt. Bebyggelse
norr om järnvägen ses i nuläget endast aktuellt vid en
eventuell hållplats på Simrishamnsbanan.

Teknisk försörjning
Ytterligare utredningar vad avser området tekniska
försörjning bör genomföras i det fortsatta arbetet.
Se avsnitt Teknisk försörjning s.42

Dagvattenutredning
En grov bedömning av dagvattenhanteringen har
redovisats i arbetet men bör ytterligare utredas vad
avser vattenstråk och fördröjningsvolymer.

Trafik
En utredning av trafikmiljön i Nordanå med
omgivningar bör göras i samband med
detaljplanearbetet.

Översvämning
Ytterligare utredningar vad gäller översvämningsrisker
och eventuella åtgärder bör göras.
Se även avsnitt Översvämningsrisk s.48

Bullerutredning
Vid fortsatt planarbete bör bullerproblematiken
ytterligare belysas. Särskilt gäller det de delar som
planeras i väster, närmast väg E6 och ett eventuellt
Yttre godsspår samt bostäder i närområdet kring
Simrishamnsbanan.
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Miljöbedömning
PLANENS SYFTE
Planen syftar, i enlighet med gällande översiktsplan, till
utökad bostadsbebyggelse i Nordanå. Målsättningen
är en levande by med lantlig karaktär samtidigt som ett
tillräckligt underlag för en framtida station längs den
planerade Simrishamnsbanan skapas.
AVGRÄNSNING
Miljöbedömningen fokuserar på de frågor som
bedöms kunna leda till betydande miljöpåverkan,
i den fördjupade översiktsplanen över Nordanå,
totalt 4st. Även andra konsekvenser som anses
värdefulla och viktiga att belysa tas upp i
Miljökonsekvensbeskrivningen.
Följande frågor bedöms kunna leda till betydande
miljöpåverkan:
1. Kulturmiljö – påverkan på riksintresse
2. Kopplingen till miljökvalitetsmålet – begränsad
klimatpåverkan
3. Vattenfrågor - avrinning, översvämningsrisk och
strandskydd
4. Sociala konsekvenser - Simrishamnsbanans
eventuella barriäreffekt
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Miljöbedömningen som helhet tar upp följande frågor:
Naturmiljö och rekreation
Kulturmiljö
Naturresurser
Landskapsbild
Buller
Skyddszoner och förorenad mark
Risk för översvämning
Förhållande till miljömålen
Sammanfattande tabell
Behovsbedömning
SAMRÅD MED LÄNSSTYRELSEN
Ett samråd avseende avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen hölls med Länsstyrelsen den 31 januari
2008. Då diskuterades framför allt ovanstående
punkter som kan leda till betydande miljöpåverkan.
Även kopplingen mellan omfattningen av utbyggnaden
och framtida hållplats framhölls.
ALTERNATIV /ETAPPER
I arbetet har tre olika alternativ diskuterats:
1. Bebyggelse norr och söder om järnväg (ca 270
nya bostäder)
2. Bebyggelse endast söder om järnväg (ca 150 nya
bostäder)
3. Nollalternativ: Dagens situation Anm: Kan även
innebära spridd bebyggelse på landsbygden.
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miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning
Läsanvisning
Vid samråd med länsstyrelsen den 31 januari
2008 bedömdes framför allt fyra områden
kunna leda till betydande miljöpåverkan
och bör därför uppmärksammas särskilt.
Miljökonskekvensbeskrivningen inleds därför med
dessa fyra områden, därefter följer övriga områden
som ändå anses relevanta att ta upp i den fördjupade
översiktsplanen.

Kulturmiljö
Västra delarna av planområdet ingår i riksintresset
för kulturmiljö, Görslöv-Torup, M:K116. Värdena
i riksintresset utgörs av det öppna kuperade
odlingslandskapet med friliggande gårdar. Området
ingår också i det regionala kulturmiljöprogrammet för
Skåne där även järnvägssträckningen och bebyggelse
och strukturer som kopplas till den tas upp.
I området finns även en del kända fornlämningar.
Det övergripande vägnätet är gammalt och kopplat
till kulturlandskapet och klassificerat som värdefullt i
kommunens översiktsplan. I Nordanå finns bebyggelse
och andra spår som är knutna till järnvägen och dess
historia.
Alt 1: Söder om banvallen utgår förslaget från
befintlig bebyggelsestruktur i mindre enheter som väl
överensstämmer med dagens Nordanå. Bebyggelsen
följer befintlig skala och utformning och befintligt
vägnät utnyttjas i stort men påverkas av nya planskilda

Strandskydd
korsningar vid anläggandet av Simrishamnsbanan och
ett eventuellt yttre godsspår. Ny bebyggelse placeras
på ett respektabelt avstånd från de ensamliggande
gårdarna som därmed bibehåller sin kontakt med
landskapet.

Längs Sege å löper ett strandskydd på 100m på ömse
sidor av ån. Syftet med strandskyddet är att trygga
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv, samt
att bevara goda livsmiljöer på land och i vatten för
växt- och djurlivet. Strandskydd innebär förbud mot
bebyggelse om inte särskilda skäl föreligger.

Alt 2: se alt 1.
Alt 3 (nollalternativ): Planskilda korsningar skapas vid
anläggandet av Simrishamnsbanan och ett eventuellt
yttre godsspår.
Bedömning: Bebyggelsens omfattning, utformning
och att den kopplar på befintliga strukturer gör att
en utbyggnad enligt förslaget minimerar påverkan.
Utbyggnaden sker i utkanten av riksintresset för
kulturmiljö och inte i delar som bedöms som dess
kärnområde. Gårdarnas kontakt med landskapet
bibehålls vilket bevarar den kulturhistoriska kontexten.
Det kulturhistoriska värdet sett till järnvägens påverkan
på Nordanå vad gäller strukturer, byggnader mm
bör utredas och tas med som ett underlag i det
fortsatta planeringsarbetet. Sammantaget anses inte
den föreslagna bebyggelsen inom riksintresset för
kulturmiljö medföra någon betydande miljöpåverkan.

Alt 1: Störning från befintliga verksamheter i
nordväst (Nordanå 2:2) minskar vid eventuell
omlokalisering. Hänsyn har tagits till skyddszoner
för gas- och kraftledningar och skyddsavstånd till
järnväg. Två kraftledningar (400kV) norr om spår
förutsätts vid en större utbyggnad att flyttas eller
grävas ned. Bebyggelse kan hamna nära gårdar som
kan hysa hästar. Föreslagen bebyggelse inverkar på
strandskyddet i det sydöstra området. Huvudsakligt
skäl är att som helhet skapa tillräckligt med bebyggelse
för att skapa förutsättningar för en hållplats
för spårbunden trafik i Nordanå. Som mest går
bebyggelsen in ca 40 m in i strandskyddet.
Alt 2: Se alt 1. Kraftledningar norr om spår påverkas ej.
Alt 3 (nollalternativ): Förutom etablering av järnväg
ingen påverkan.
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Bedömning
Intrångets omfattning, på en relativt kort sträcka
kompenseras med miljöförbättrande åtgärder,
exempelvis gång- och cykelväg längs Sege å samt
utvecklande av värdefulla biotoper längs ån. Risken
för att befintlig verksamhet drabbas av störningar av
framtida verksamheter bedöms som obefintlig.
Intrånget i strandskyddet bedöms därför inte som
betydande miljöpåverkan.

Översvämning, Dagvattenhantering
Förutsättningarna för översvämning och
dagvattenhantering redovisas på sid 48.
Alt 1: Översvämningsutredningen visar att det i de
lägre delarna av område A2 inte är lämpligt med
bostadsbebyggelse utan att man höjer marknivån
genom fyllning. Område A1 och A3 kan bebyggas
utan risk för översvämning. Det har medfört att
bebyggelsen i nuvarande förslag inte placeras på de
lägsta delarna av område A2 som istället används för
dagvattenhantering.
Områdena norr om järnvägen ligger högre än de
områden som varit föremål för utredning vilket gör att
det här inte föreligger någon översvämningsrisk.
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Det bör även närmare utredas om effekterna av en
högre havsvattennivå på sikt kan medföra problem
i Nordanå, vid extrema högvattensituationer i
kombination med extrema flödessituationer i
vattendraget.
Recipienten för dagvattnet i området är Sege å.
Dagvattenhantering bör principiellt ske så nära
bostaden som möjligt och i öppna system. För att
klara dagvattenhantering i område A1 kan det vara
nödvändigt med fyllning inom en central svacka
i området. Inom område A2 är de lägre partierna
lämpliga för utjämningsmagasin.
Dagvatten inom område A3 leds förslagsvis till ett
område i sydvästra delen. I den norra delen leds
dagvattnet till fördröjningsmagasin i grönstråken. En
närmare utredning bör göras för att se hur vattnet
därefter tas omhand.
I Nordanå finns tre dikningsföretag som berörs av
utbyggnaden och som bör kontaktas i god tid före
eventuell utbyggnad.
Alt 2: Se alt 1.
Alt 3 (nollalternativ): Inga förändringar. Möjligen kan
de bostäder som idag ligger närmast ån påverkas.

Bedömning
Översvämningsutredningens bedömning är att det
med relativt små åtgärder är utan risk att bygga på
förslagna områden. Även dagvattenhanteringen kan
ske utan stora åtgärder men kräver fortsatt utredning.
Risken för översvämningar och problem med
dagvattenhantering anses därför inte medföra någon
betydande miljöpåverkan.

Begränsad klimatpåverkan
Alt 1: En större utbyggnad bygger på spårbunden
kollektivtrafik vilket ökar möjligheten att uppnå
klimatmålet. Nordanå saknar livsmedelsbutik och
annan service vilket talar för att bilen ändå får
stor betydelse för de boende. En ny cykelväg mot
väg 11 planeras och underlättar för transporter
till kollektivtrafik och service i Stora Bernstorp. En
eventuell gång- och cykelväg längs Sege å skulle bli
en viktig länk för ett ökat cyklande. Beroende på hur
husen värms upp kan det påverka klimatet olika.
Alt 2: En utbyggnad av Nordanå utan förbättrad
kollektivtrafik skulle leda till ökad bilanvändning. I
övrigt se alt.1.
Alt 3 (nollalternativ): Spridd bebyggelse i landskapet
ger en ökad användning av bil och därmed negativ
klimatpåverkan.
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Bedömning
En större utbyggnad av Nordanå förutsätter
spårbunden kollektivtrafik. Utbyggnaden måste därför
vara av sådan omfattning att en station kan bli aktuell.
Trots det är det troligt att bilen även i fortsättningen
kommer att vara av stor betydelse för de boende
vilket inverkar negativt på klimatmålet. Anläggandet
av cykelvägar samt utbyggnaden av handel i Stora
Bernstorp ökar möjligheten att använda miljövänliga
färdmedel. Föreslagen utbyggnad baseras på en
förbättrad kollektivtrafik och bedöms därför inte leda
till någon betydande miljöpåverkan.

Naturmiljö
Sege å är en viktig biologisk miljö med bland annat
ett intressant fiskbestånd men har också bitvis
viktiga intilliggande miljöer på land som gynnar
exempelvis fågelfaunan. Ån fungerar som en viktig
spridningskorridor för flora och fauna i det odlade
landskapet. Befintlig banvall, trädrader och alléer
är också betydelsefulla biologisk korridorer som
knyter samman mindre lokaler som märgelgravar,
trädgårdsmiljöer mm.
Alt 1: Vid en utbyggnad av Nordanå föreslås en
mer diversifierad miljö närmast Sege å med större
partier av högre vegetation och fördröjningsmagasin
och andra dagvattenanläggningar. På så sätt ökar
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förutsättningarna för ett rikt och varierat biologiskt
liv längs ån. Vid anläggandet av Simrishamnsbanan
försvinner delvis banvallens funktion som
spridningskorridor. Ett nytt grönstråk norr om spåren
samt i ytterkant av bebyggelsen norr om spåren
kompenserar denna förlust. Befintliga trädrader och
alléer bibehålls och fler skapas i anslutning till den nya
bebyggelsen. Mindre biotoper sparas.
Alt 2: se alt 1. Ekologisk korridor norr om spåren utgår
vid utebliven utbyggnad.
Alt 3 (nollalternativ): Ingen förbättrad situation
längs Sege å. Vid anläggandet av Simrishamnsbanan
försvinner en viktig ekologisk korridor.
Bedömning: I nollalternativet sker en måttlig
försämring gentemot dagens situation. Alternativ 1
och 2 kan ge en förbättrad situation främst genom
skapandet av dagvattenanläggningar och utveckling
av området närmast Sege å.

Rekreation

Alt 1: Avsevärt förbättrad situation för rekreation.
Ny gång- och cykelväg längs Sege å som på sikt
binds samman med motsvarande stråk i intilliggande
kommuner skapar stora värden. Möjligheter att röra
sig i bebyggelsens ytterområden men även inom de
nya områden ger en varierad och upplevelserik miljö
med flera målpunkter, bland annat längs Sege å. För
att minimera risken att Simrishamnsbanan blir en
fysisk barriär i byn föreslås planskilda korsningar på tre
ställen längs banvallen.
Alt 2: se alt 1, dock kommer inga rekreationsstråk norr
om banvall att skapas. En central planskild korsning
kommer inte att skapas.
Alt 3 (nollalternativ): Vid anläggandet av
Simrishamnsbanan försvinner möjligheten att röra
sig på/längs banvallen. En central planskild korsning
kommer inte att skapas.
Bedömning: Utbyggnad enligt alternativ 1 ger en
betydande positiv inverkan på rekreationen. Även
alternativ 2, med utbyggt rörelsestråk längs Sege å
inverkar mycket positivt.

Idag är möjligheten att röra sig i landskapet i och
kring Nordanå begränsat. Det är på många ställen
svårt att nå och röra sig längs Sege å. De flesta vägar
är för både gång- och fordonstrafik och därför inte
speciellt lämpliga för rekreation.
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Naturresurser
I Nordanå är jordbruksmarken mycket bördig, klassad
till 9 på en 10-gradig skala.

Alt 2: Se alterantiv 1. Landskapet norr om spåret
påverkas marginellt.

Alt 1: Utbyggnaden innebär att ca 25 ha
jordbruksmark tas i anspråk och att delar av den
jordbruksmark som blir kvar kan bli svårare att bruka.

Alt 3 (nollalternativ): Inga förändringar (möjligen
enstaka bebyggelse).

Alt 2: Utbyggnaden innebär att ca 13 ha jordbruksmark tas i anspråk.
Alt 3 (nollalternativ): Inga förändringar.

Bedömning: Förslaget kan innebära såväl negativa som
positiva konsekvenser.

Buller
Förutsättningarna för buller redovisas på sid 46.

Bedömning: Förslaget innebär en negativ inverkan på
hushållandet av naturresurser.

Landskapsbild
Dagens värden finns beskrivna under analys-landskap,
sidan 11.
Alt 1: Bebyggelsen ansluter sig till befintliga strukturer
och i mindre enheter, dock kommer nya tillägg att
bli visuellt synliga i landskapet. Omlokalisering av
verksamhetsområdet i nordväst (Nordanå 2:2) kommer
att inverka positivt på landskapsbilden. Utblickar från
befintlig bebyggelse bevaras i möjligaste mån, särskilt
mot söder. De ensamliggande gårdarna behåller sin
kontakt med landskapet.
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Alt 1: Det finns ingen bullerutredning gjord för
utbyggnaden av järnvägen i Nordanå. Flera av de
planerade bostadsområdena i byn befinner sig närmare
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. Enligt Simrishamnsbanans hemsida förutser
man att bulleråtgärder kommer att krävas längs
spåret (t ex bullerplank och fönsterbyten). Buller från
ett eventuellt yttre godsspår samt från väg E6 är inte
utrett. En mer noggrann bullerutredning bör göras vid
detaljplaneläggning.
Alt 2: se alt 1

Alt 3 (nollalternativ): Bullerdämpande åtgärder behöver
troligtvis utföras vid befintlig bebyggelse i samband
med anläggandet av Simrishamnsbanan.
Bedömning: Anläggande av spårtrafik i Nordanå
medför troligen ökat buller och bör utredas vidare.

Skyddszoner och Förorenad mark
BEFINTLIGA VERKSAMHETER
Viss störning förekommer idag från befintliga
verksamheter, främst från verksamhetsområde i
nordvästra Nordanå (Nordanå 2:2) Även i sydöstra
Nordanå finns verksamhet som kan vara störande vid
ny bebyggelse (Nordanå 8:5, Lashhook).
NÄRHET TILL DJURHÅLLANDE GÅRDAR
Det finns gårdar i och vid Nordanå som kan hysa
hästar. Närheten till hästgårdar kan vara en drivkraft
för att flytta till Nordanå men samtidigt innebära
problem. Idag finns inga stora hästverksamheter (över
10 hästar) i Nordanå.
JÄRNVÄG
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 närmare
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Förhållande till miljökvalitetsmål
än 60 meter från järnväg. Föreslagna bostadsområden
ligger längre ifrån spåren än 60 meter. För yttre
godsspåret är motsvarande skyddsområde 70m.
KRAFTLEDNINGAR
Se sid 36.
GASLEDNING
Se sid 37.
Alt 1: Störningar från befintliga verksamheter kan
minska på grund av omlokalisering av verksamheter.
Kraftledningar norr om järnvägen måste omlokalises
för att åstadkomma föreslagen bebyggelse. Avstånd
till kvarvarande kraftledningar samt gasledning
beaktas.
Alt:2
Störning från befintliga verksamheter kan minska, se
alt 1.
Alt 3 (nollalternativ):
Ingen påverkan
Bedömning: Med föreslagen bebyggelse samt
omlokalisering av vissa kraftledningar förutspås ingen
påverkan.

Markerade miljökvalitetsmål anses relevanta i arbetet:
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
1. BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN
Se avsnitt s.54
2. FRISK LUFT
Luftutsläppen av kväveoxider påverkas av ökad trafik,
men också av ökade utsläpp VOC och sotpartiklar från
till exempel vedeldning.
Alt 1: Tillskottet av trafik medför försämrad
luftkvalitet, om än i liten omfattning. Utsläpp från
vedeldning kan lokalt leda till lokalt försämrad
luftkvalitet.

Alt 2: Se alt 1.
Alt 3 (nollalternativ): Ingen påverkan i Nordanå.
Spridd bebyggelse på andra platser leder dock till
motsvarande utsläpp på annat håll.
Bedömning
Luftkvaliten kan försämras något i Nordanå genom
utbyggnadsförslaget.

4. GIFTFRI MILJÖ
Alt 1: 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 Nordanå.
Alt 2: se alt. 1
Alt 3 (nollalternativ): Ingen påverkan
Bedömning
Utbyggnadsförslaget ger en något negativ inverkan på
miljömålet.
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11. MYLLRANDE VÅTMARKER
Miljömålet handlar främst om att bevara och utveckla
naturliga våtmarker men också att skapa nya, som
utjämningsmagasin vid exploateringar.
Ex: Öppna dagvattensystem, märgelgravar
Alt 1: Lokalt omhändertagande av dagvatten ger
ökade möjligheter till våtmarker i bostadsnära lägen.
Fördröjningsmagasin skapas i närheten av Sege å
vilket leder till minskad belastning på vattendraget
samt förutsättningar för ökat biologiskt liv. Befintliga
våtmarker i form av märgelgravar bibehålls.
Alt 2: se alt. 1
Alt 3 (nollalternativ): Ingen förändring.
Bedömning: Utbyggnadsförslaget har en positiv
inverkan på miljömålet.
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15. GOD BEBYGGD MILJÖ
Al1 1: Förslaget grundar sig på en framtida hållplats
för spårbunden kollektivtrafik vilket ger möjlighet till
miljövänliga transporter. Etablering av handel i Stora
Bernstorp förbättrar servicen avsevärt i Nordanås
närhet. Planerad cykelväg söderut gör det enklare
att nå framtida köpcentrum (Stora Bernstorp) och
kollektivtrafik på väg 11. Den nya bebyggelsen bör
utgå lösningar som ger en låg energiförbrukning.
Lokalt fjärrvärmenät, som i området Duvemåla, kan
vara ett alternativ att utreda vidare.
Alt 2: se alt.1
Alt 3 (nollalternativ): 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 påverkar
miljömålet något positivt (vid etablering av hållplats).
Nollalternativet påverkar miljömålet negativt.
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ÖVRIGA KONSEKVENSER
SOCIALA KONSEKVENSER
Nordanå är centralt beläget nära tätorter som
Malmö, Lund och Staffanstorp. Samtidigt har
Nordanå en charmig lantlig atmosfär vilket gör orten
till en attraktiv boendemiljö för såväl barnfamiljer
som andra målgrupper. Föreslagen utbyggnad har
som mål att utgöra ett tillräckligt underlag för en ny
station för spårbunden kollektivtrafik vilket ytterligare
skulle höja Nordanås kvaliteter som bostadsort.
Idag saknas naturliga mötesplatser och möjligheterna
till rekreation är relativt små. Den nya utbyggnaden
skapar förutsättningar för större satsningar på
gemensamma ytor och lokaler. En mindre idrottsplats
föreslås i de östra delarna av byn och kanske kan
den tidigare förskolan centralt i byn tjäna som ett
framtida allaktivitetshus.

möjligheter att röra sig tvärs spårområdet.
I förslaget redovisas planskilda korsningar vid
Kronovallsvägen och Trelleborgsvägen samt en
gång- och cykeltunnel i anslutning till den planerade
hållplatsen. Även visuella kontakter, att kunna se
över spåren, blir viktiga för att minimera järnvägens
barriäreffekt. Kommunens och vägverkets intention
med utökade cykelvägar samt förslagna gångzoner
centralt i byn förbättrar möjligheten att på ett
trafiksäkert sätt röra sig inom området.

Förslaget medger också högre rekreativa värden,
där kopplingarna och rörelsen utmed Sege å är
den enskilt viktigaste åtgärden. Utbyggnaden av
järnvägen medför nya barriärer i landskapet och
innebär troligtvis att den befintliga bebyggelsen
måste förses med bullerplank och liknande.
För att undvika att barriäreffekten blir alltför stor
är det därför viktigt att skapa så många fysiska
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SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSER
I arbetet har företrädesvis fyra områden bedömts
som särskilt viktiga att belysa; kulturmiljö, begränsad
klimatpåverkanpåverkan (miljökvalitetsmål), vattenfrågor samt sociala konsekvenser. Även andra för
arbetet viktiga frågor har tagits med. Den förändring
som redovisas i den fördjupade översiktsplanen
bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.
I flera fall kan den nya bebyggelsen även påverka
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situationen positivt inom områden där det idag finns
brister.
Följande tabell ger en översiktlig bild över förslagets
positiva och negativa konsekvenser. Skalan går från
mycket positiv påverkan, positiv, måttligt positiv, lite
positiv och ingen påverkan samt lite negativ, måttligt
negativ, negativ och mycket negativ.

MILJÖASPEKT

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3 (Nollalternativ)

Miljökonsekvenser
Kulturmiljö
Strandskydd
Översvämning
Begränsad klimatpåverkan
Naturmiljö
Rekreation
Naturresurser
Landskapsbild
Buller
Skyddszoner

Liten negativ påverkan
Måttlig negativ påverkan
Liten negativ påverkan
Måttlig negativ påverkan
Liten positiv påverkan
Stor positiv påverkan
Måttlig negativ påverkan
Liten negativ påverkan
Liten negativ påverkan
Ingen påverkan

Liten negativ påverkan
Måttlig negativ påverkan
Liten negativ påverkan
Liten negativ påverkan
Liten negativ påverkan
Måttlig positiv påverkan
Liten negativ påverkan
Liten negativ påverkan
Liten negativ påverkan
Ingen påverkan

Ingen påverkan
Ingen påverkan
Ingen påverkan
Liten negativ påverkan
Ingen påverkan
Måttlig negativ påverkan
Ingen påverkan
Ingen påverkan
Liten negativ påverkan
Ingen påverkan

Miljökvalitetsmål
Frisk luft
Giftfri miljö
Myllrande våtmarker
God bebyggd miljö

Liten negativ påverkan
Liten negativ påverkan
Liten positiv påverkan
Liten positiv påverkan

Liten negativ påverkan
Liten negativ påverkan
Liten positiv påverkan
Liten positiv påverkan

Liten negativ påverkan
Liten negativ påverkan
Ingen påverkan
Negativ påverkan

Övriga konsekvenser
Sociala konsekvenser

Positiv påverkan

Måttlig positiv påverkan

Liten negativ påverkan
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