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Sammanfattning
En miljökonsekvensbeskrivning är ett dokument som sammanfattar de
konsekvenser ett planförslag kan komma att medföra för miljön, samt beskriver
hur de olika miljöaspekterna tagits in i planeringen och hanterats.
Miljökonsekvenserna för de ämnesområden som bedömts som mest relevanta för
planområdet beskrivs särskilt, och slutligen ger miljökonsekvensbeskrivningen en
sammanfattande bedömning av planens genomförande.
Planförslag
Planförslaget består av ett större utvecklingsområde på omkring 200 hektar i
utkanten av Staffanstorps kommun mot kommungränsen mot Lunds kommun.
Utvecklingsområdet syftar huvudsakligen till att tillskapa cirka 2800 bostäder,
men också service, centrumfunktioner och rekreationsmöjligheter, i
kollektivtrafiknära läge.
Alternativ
Området har planerats utifrån de förutsättningar som givits av områdets struktur
och värden idag. Planarbetet har tidigt identifierat bland annat natur- och
kulturvärden, liksom möjligheter att hantera dag- och skyfallsvatten, för att på så
sätt identifiera vilka områden inom det större området som kan vara aktuella för
planering.
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I ett tidigt skede var hela området in mot Hjärup aktuellt för planering, men tidigt
i processen uteslöts området söder om väg 108, då vägen ansågs vara en naturlig
avgränsning, och det kvarvarande området hade möjligheter att tillgodose den
bostadsförsörjning och de verksamhetsbehov som identifierats före starten av
planarbetet. Det aktuella området har också bättre läge i förhållande till
kollektivtrafik än området söder om vägen, som istället ansetts viktigt för att
bibehålla bystrukturen, landsbygden och karaktären i Staffanstorps kommun.
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Miljökonsekvenser
Den aktuella planen innebär en utveckling av bebyggelse i stadsnära läge på
jordbruksmark. Det kollektivtrafiknära och centrala läget gör att området trots
hushållningsbestämmelserna för jordbruksmark bör kunna vara aktuell.
I samband med planens genomförande kommer de största effekterna på miljön i
form av ökad tillgänglighet till ett område med idag mycket liten allmänt tillgänglig
mark, liksom en ökad tydlighet i brottet mellan stad och öppet landskap som
utpekats som kulturellt värdefullt för Lunds stadsbild.
Konsekvenserna kopplade till trafik bedöms som positiva då området får en starkt
ökad tillgänglighet. En liten negativ effekt kommer av att trafiken inom området
ökar från dagens jordbrukskopplade trafik till stadstrafik. Samtidigt ökar mängden
infrastruktur tillgänglig för gång- och cykeltrafikanter och det kollektivtafiknära
läget bedöms medföra att en hög andel av arbetspendling sker med cykel eller
kollektivtrafik.
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Figur 1 Sammanfattande tabell över bedömda konsekvenser
Aspekt

Nollalternativ

Exploateringsalternativ

Stads- och
landskapsbild

Måttlig negativ

Ingen eller mycket liten

Kulturmiljö

Ingen eller mycket liten

Liten negativ

Naturmiljö

Ingen eller mycket liten

Positiv

Rekreation

Liten negativ

Positiv

Trafik och
tillgänglighet

Liten negativ

Positiv

Buller

Måttlig negativ

Liten negativ

Luftkvalitet

Ingen eller mycket liten

Ingen eller mycket liten

Risk och säkerhet

Ingen eller mycket liten

Liten negativ

Vatten

Liten negativ

Ingen eller mycket liten

Mark och
masshantering

Ingen eller mycket liten

Måttlig negativ

Hälsa

Ingen eller mycket liten

Positiv
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1.

Inledning
Enligt miljöbalken ska en översiktsplan omfattas av en miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) om planen kan antas medföra betydande
påverkan på miljön. En MKB ska alltid tas fram för översiktsplaner. I MKB:n ska
miljökonsekvenserna av planen hanteras.

1.1

Bakgrund och syfte

Syftet med MKB:n är att ta fram en samlad bedömning av planens inverkan på
miljön, människors hälsa och resurser som mark och vatten. Arbetet med
miljöbedömning och MKB innebär att miljöaspekter och miljöåtgärder integreras i
planen så att en hållbar utveckling främjas för att bland annat uppfylla uppsatta
miljömål och krav i gällande lagstiftning. MKB:n utgör ett beslutsunderlag för
kommunens politiker inför antagande av planen, men syftar också till att ge
allmänheten och berörda tjänstemän en samlad bild av planens
miljökonsekvenser.
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Miljöbedömningen är en process som identifierar och värderar miljöaspekter av
FÖP genom bland annat samråd med allmänhet, organisationer, myndigheter och
andra intressenter. MKB:n utgör den dokumenterande delen av
miljöbedömningsprocessen. I MKB:n beskrivs och bedöms konsekvenserna av
planens genomförande. Fokus ligger på de delar av planförslaget som av
kommunen bedömts medföra betydande miljöpåverkan.
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2.

Planprocess och miljöbedömning
En fördjupad översiktsplan ska enligt Plan- och bygglagen (PBL) visa regleringar
för markanvändningen inom ett avgränsat område. Om kommunen bedömer att
en plan kan medföra en betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning med
naturresurser, ska en MKB upprättas efter avgränsningssamråd med
Länsstyrelsen. En MKB ska alltid upprättas för en översiktsplan. Miljöbalkens
kapitel 6 ändrades i samband med årsskiftet 2017/2018. Då planen påbörjats
under hösten 2018 gäller att MKB dokumentet och MKB processen följer den
miljöbalk som gällde före årsskiftet 2018.
Planförslag och MKB ska via samråd hållas tillgängliga för berörda myndigheter
och allmänhet. Dessa ska ges skälig tid att yttra sig över planförslaget.
Länsstyrelsen har rollen som yttrande instans och samrådspart. Ett formellt och
separat godkännande av MKB sker inte, men processen och dokumentet anses
godkända som beslutsunderlag när översiktsplanen antas.

2.1

Metod och bedömning av konsekvenser

En MKB är både ett dokument och en process. Processen kring MKB ska integrera
miljöaspekterna i planeringen så att en hållbar utveckling främjas. Arbetet med
MKB ska ge möjlighet till en ökad insyn för myndigheter, enskilda, allmänhet och
organisationer och därmed bidra till ett breddat kunskapsunderlag.
Ett MKB-dokument beskriver planförslagets påverkan på miljön, människors hälsa
och hushållningen med naturresurser och fungerar som ett rådgivande
beslutsunderlag till planen.
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MKB ska belysa vilka konsekvenser som kan uppstå om planen genomförs och vad
som är viktigt att tänka på i den fortsatta planeringen för att undvika eller
begränsa påverkan på omgivande miljö. För att bedöma vilka miljökonsekvenser
som uppstår jämförs föreslagen plan med en situation utan att planen genomförs,
ett så kallat nollalternativ (se vidare i avsnitt 5).
Konsekvenserna av planförslaget och nollalternativet bedöms utifrån inverkan på
olika aspekters miljövärden, se Figur 2 och 3. I MKB:n beskrivs både positiva och
negativa konsekvenser. Storleken på konsekvensen är beroende av hur många
som är berörda, miljövärdets betydelse samt hur stor förändringen bedöms bli.
Miljövärdet är beroende av om miljöintresset har nationella, regionala eller lokala
värden. Detta innebär att en måttlig effekt på ett objekt av litet värde kan
bedömas som en liten konsekvens, medan en liten effekt på ett objekt av stort
värde kan bedömas som en måttlig konsekvens.
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Figur 2 Kriterier för bedömning av konsekvenser.
stor +/förändring

Måttlig +/förändring

Liten +/förändring

mycket stor
konsekvens

stor konsekvens

måttlig
konsekvens

måttligt
miljövärde

stor konsekvens

måttlig
konsekvens

liten konsekvens

litet miljövärde

måttlig
konsekvens

liten konsekvens

mycket liten
konsekvens

stort miljövärde

Om det finns gällande riktvärden, miljökvalitetsnormer eller liknande görs en
avstämning mot dessa. Miljökvalitetsnormer är sådana riktvärden som beslutats
särskilt för exempelvis vattenkvalitet och luftkvalitet. Konsekvensbedömningen
omfattar det som är reglerat i planen, dvs. den planerade markanvändningen och
skadeförebyggande åtgärder. Kumulativa effekter, det vill säga sådana effekter
som kan uppkomma utanför planområdet eller som en följdeffekt av planens
genomförande, beskrivs under respektive sakområde i de fall det är relevant.
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Inom de ämnesområden där det är aktuellt anges inarbetade åtgärder respektive
förslag på ytterligare möjliga åtgärder. Inarbetade åtgärder är sådana som finns
med i planförslaget och som utgjort förutsättning vid konsekvensbedömning.
Ytterligare möjliga åtgärder är sådana åtgärder som inte tagits upp i
samrådshandlingen men som kan påverka områdets utveckling positivt ur
miljösynpunkt och därför föreslås i miljökonsekvensbeskrivningsdokumentet.

9
Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupad översiktsplan Flackarp-Höjebromölla
1320027242

Figur 3 Förklarande text om graden av konsekvenser.
Grad av
konsekvens

mycket stor
negativ
konsekvens

Förklaring
Stor påverkan på högsta värde som exempelvis Natura 2000-område,
riksintresse, naturreservat, skyddsvärda arter och liknande.
Påverkan bedöms så omfattande att den har avsevärda effekter på
värdet i området. Värdet försvinner eller påverkas i mycket hög grad.
Många människor drabbas.

Stor påverkan på exempelvis riksintresse, naturreservat, område med
skyddsvärda arter och liknande.
stor negativ
konsekvens

Påverkan bedöms så omfattande att den har stora effekter på värdet i
området. Värdet försvinner inte, men påverkas i hög grad. Många
människor drabbas.

Begränsad påverkan på exempelvis område i kommunalt
naturvårdsprogram och liknande.
måttlig negativ
konsekvens

liten eller
mycket liten
negativ
konsekvens

Påverkan bedöms medföra måttliga negativa effekter för värdet i
området. Värdet försvinner inte, men minskar i omfattning eller kvalitet.
Relativt få människor drabbas.

Liten påverkan på exempelvis skogsbacke i närhet till bostäder.
Påverkan bedöms medföra små negativa effekter för värdet i området.
Värdet försvinner inte, men kan påverkas något vad gäller kvalitet eller
omfattning. Få människor drabbas.
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Förbättrad situation för miljövärde eller intresse.
positiv
konsekvens

Påverkan kan vara i skalan liten, måttlig, stor. Värdet ökar i omfattning
genom att exempelvis en brist byggs bort, tillgängligheten till värdet ökar
avsevärt eller liknande.
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2.2

Avgränsningar

En MKB för en plan ska avgränsas till omfattning och detaljeringsgrad. MKB:ns
avgränsning gäller både för dess innehåll och för det geografiska område som
ingår i bedömningen. Avgränsningen för geografiskt område och innehåll
förtydligas nedan under separata rubriker, men utgörs i huvudsak av det
geografiska område som omfattas av den fördjupade översiktsplanen samt
områden utanför detta som kan komma att påverkas av planens genomförande.
Enligt 6 kap 13 § miljöbalken ska den myndighet eller kommun som ansvarar för
framtagandet av en plan eller ett program samråda omfattningen av och
detaljeringsgraden för MKB:n med den eller de kommuner och länsstyrelser som
berörs av planen eller programmet innan detta upprättas.
Översiktsplanering är övergripande och inriktad på en strategisk nivå och inte
detaljerad. Detta gäller även MKB:n. Flera av miljöfrågorna kommer därför att
behandlas mer utförligt inom ramen för andra beslutsprocesser; exempelvis
detaljplaneläggning enligt plan- och bygglagen eller tillståndsansökningar. Den
aktuella MKB:n fokuserar därför på de frågor som kan innebära betydande
miljöpåverkan på en övergripande nivå.
2.2.1 Innehållsmässig avgränsning
En MKB ska fokusera på de aspekter som är av vikt och där konsekvenserna kan
antas bli betydande. Det är således enbart de miljöaspekter för vilka
genomförandet av planen kan anses innebära en betydande miljöpåverkan som
ska ingå i miljöbedömningen av planen. Avgränsningen av innehållet i MKB:n har
utgått från den definition av miljöeffekter som specificeras i 6 kap 2§ miljöbalken,
och samråtts med Länsstyrelsen.
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Tyngdpunkten i denna MKB ligger på att beskriva konsekvenserna för stads- och
landskapsbild, kulturmiljö, naturmiljö, rekreation, trafik och tillgänglighet, buller,
luftkvalitet, risk och säkerhet, vatten, mark och masshantering, samt hälsa.
2.2.2 Geografisk avgränsning
Den aktuella FÖP:en består av ett större område i utkanten av Staffanstorps
kommun vid kommungränsen mot Lund. Området avgränsas i nordöst av
kommungränsen och Höje å. I sydväst avgränsas området av väg 108. Det
aktuella området sträcker sig mellan Trolleberg och ned till Knästorp.
Miljöbedömningen genomförs för samma område som för den aktuella planen.
I vissa avseenden beaktas även ett större område i miljöbedömningen. Det gäller
framförallt vid bedömning av inverkan på miljökvalitetsnormer för
vattenförekomster och risker som kan spridas ut från området vidare till andra
platser i eller utanför kommunen.
Planens geografiska område framgår av Figur 4.
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Figur 4 Figuren illustrerar planförslaget. Det aktuella planområdet är markerat med
gul, grön och orange färg. Karta av fördjupad översiktsplan Flackarp-Höjebromölla.

2.2.3 Avgränsning i tid
Avgränsning i tid innebär att MKB:ns tidshorisont begränsas med hänsyn till när
relevanta miljökonsekvenser kan förväntas inträffa. Nollalternativet och
planalternativet ska jämföras mot samma tidshorisont i MKB:n. Tidshorisonten i
MKB:n följer tidshorisonten för den fördjupade översiktsplanen. Det innebär att
FÖP området utvecklas successivt under en period främst fram till år 2039.
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3.

Mål och krav
3.1

Miljömål

Sveriges riksdag har beslutat om 16 miljökvalitetsmål (miljömål) för en hållbar
samhällsutveckling. Det innebär att nuvarande och kommande generationer ska
tillförsäkras en hälsosam och god miljö utifrån sociala, ekonomiska och ekologiska
aspekter. Många av miljömålen kopplar till olika ekosystemtjänster.
Skåne län har regionala miljömål som utgår från de nationella, och ett därtill
kopplat åtgärdsprogram som beskriver hur förutsättningarna för att nå målen ska
förbättras [1]. Då de skånska miljömålen och åtgärderna för att nå dem är starkt
kopplade till att de nationella målen ska nås, beskrivs dessa inte närmare i denna
MKB. Istället för lokala miljömål har Staffanstorps kommun valt att arbeta direkt
mot de nationella miljömålen, varför ingen avstämning mot lokala miljömål
genomförs i denna MKB.
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MKB:n innehåller en avstämning mot relevanta nationella miljömål. De nationella
miljömål som har bedömts vara relevanta för den här MKB:n är:

3.2

•

Begränsad klimatpåverkan

•

Grundvatten av god kvalitet

•

Ett rikt odlingslandskap

•

Frisk luft

•

Ingen övergödning

•

Säker strålmiljö

•

Ingen övergödning

•

Myllrande våtmarker

•

God bebyggd miljö

•

Giftfri miljö

•

Levande sjöar och vattendrag

•

Ett rikt växt- och djurliv

Friluftslivsmål

På nationell nivå finns flera friluftspolitiska mål antagna. Dessa handlar bland
annat om att öka kvaliteten på de tätortsnära friluftsområdena samt att öka den
allemansrättsliga tillgängligheten.
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3.3

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) är juridiskt bindande styrmedel som regleras i
miljöbalkens femte kapitel. En miljökvalitetsnorm ska tas fram på vetenskapliga
grunder och ange den miljökvalitet som människan och/eller miljön kan anses
tåla. För närvarande finns miljökvalitetsnormer för:
•

Luftkvalitet (utomhusluft) omfattande kvävedioxid, kväveoxider,
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, bly, partiklar och ozon

•

Buller

•

Fisk- och musselvatten

•

Vattenförekomster

MKB:n hanterar en översiktlig avstämning mot MKN, främst då
miljökvalitetsnormerna för buller, luftkvalitet och vattenförekomster vilka bedöms
vara de normer som är av relevans för den konsekvensbeskrivna planen.

4.

Utvecklingsförslag
4.1

Bebyggelsestruktur

Planförslaget ger möjlighet till byggnation inom ett omkring 200 hektar stort
område. Bebyggelsen planeras i större block med tät bebyggelse i form av vad
planen kallar bystrukturer. De olika bystrukturerna innehåller kvarter med främst
cirka 2800 bostäder, men också centrumfunktioner, grönytor och samhällsservice.
Mellan bystrukturerna är det planerat för större grönytor och grönstråk. I
planområdets sydöstra delar planeras handelsområde, station för kollektivtrafik
och bostadsbebyggelse. För att förbättra tillgängligheten till området planeras
också en ny överfart för bil, cykel och gångtrafik över Höje å någonstans i
området väster om väg E22.
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4.2

Grönstruktur

Grönstrukturen planeras att bli ett mycket tydligt inslag i områdets stadsbild. Med
huvudfokus mot Höje å och dess naturvärden och funktion som recipient av
dagvatten, har grönstråken en tydlig funktion som koppling mellan områden.
Därutöver bygger grönstråken vidare på befintliga grönstrukturer på andra sidan
kommungränsen, i Lund. Där grönstråken är särskilt viktiga för
dagvattenhanteringen i form av bland annat större fördröjningsmagasin, är dessa
inritade i plankartan.
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4.3

Trafikstruktur

Trafiken till och från området har möjlighet att nyttja befintliga vägar. Därutöver
tillkommer mindre vägar inom grönstråk och kvartersmark för att hantera intern
trafik inom området. Grönstråken är planerade med sådan bredd att de ska kunna
rymma både biltrafik, gång- och cykeltrafik samtidigt som funktionen som
grönstråk bibehålls. Ytterligare brokopplingar över Höje å mot Lund och
Klostergårdens station föreslås i planen. Kollektivtrafik bedöms som en
förutsättning för att genomföra de delar av planen som är belägna i dess östliga
delar. Hela området planeras ha lätt tillgänglig kollektivtrafik, främst i form av
bussförbindelser.

4.4

Hållbar stadsutveckling
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Principerna för hållbar stadsutveckling kopplar till de globala målen för hållbara
städer och samhällen som FN tagit fram. Viktiga punkter som lyfts fram i de
globala målen är bland annat att tillgängliggöra grönområden, att stadsutveckling
ska ske på ett sådant sätt att resande utan bil underlättas, samt att
stadsplaneringen tar höjd för kommande klimatförändringar främst
översvämningsproblematik. Den aktuella planen ger möjligheter för Staffanstorps
kommun att bidra till måluppfyllelsen genom att utveckla området främst genom
att det både ökar mängden allmänt tillgängliga grönytor och möjliggör boende i
stadsnära och kollektivtrafiknära läge som ger möjligheter till minskad
bilanvändning.
Genom att planen redan från början identifierat möjliga översvämningsområden
och lågpunkter och planen tagit höjd för dessa genom att peka ut dem som
områden för grönstrukturer och dagvattenhantering, samt hantering av skyfall,
ger planen goda möjligheter att bidra till en framtidssäkrad och klimatsäkrad
stadsdel. De planerade grönstrukturerna ger också goda möjligheter till
vardagsrekreation och främjar därmed en god folkhälsa. Planen ger också
möjlighet till lokal förankring då den arbetar med ”bystrukturer” inom FÖPområdet, där boende och besökare kan känna igen sig i Staffanstorps kommuns
struktur med bykärnor med relativt tät bebyggelse omgivna av öppet landskap
och natur.
För ytterligare information om planförslaget hänvisas till planhandlingen och
planbeskrivningen.
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5.

Nollalternativ
Nollalternativet är ett referensalternativ för att bedöma planens förslag på
övergripande mark- och vattenanvändning med avseende på de konsekvenser
förslaget kan innebära för miljön. Nollalternativet har samma tidshorisont som
planalternativet, det vill säga att hela området är utbyggt till år 2038.
Nollalternativet beskriver områdets sannolika utveckling inom utredningsområdet
om den fördjupade översiktsplanens förslag inte genomförs. Nollalternativet
innebär alltså en situation där den fördjupade översiktsplanen inte antas för
området.
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För det aktuella området är den sannolika utvecklingen i nollalternativet att
marken även fortsättningsvis i huvudsak nyttjas som jordbruksmark. Då marken
är väldigt centralt belägen förmodas området i nollalternativet få en ökad mängd
spridd bebyggelse i form av främst enfamiljshus. Bebyggelse tillkommer främst i
anslutning till eller inom redan befintliga samhällen och byar, samt utmed större
vägarna i området. En ökad mängd spridd bebyggelse bidrar till en fragmentering
av jordbruksmark och jordbruksfastigheter.
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6.

Övergripande förutsättningar
6.1

Kommunal planering

Området är i gällande översiktsplan (Framtidens kommun – Perspektiv 2038), inte
närmare beskrivet, men utpekat som öppet landskap. Parallellt med den aktuella
planen är en ny översiktsplan under arbete, i vilken markanvändningen planeras
bli stadsutveckling för det aktuella området. FÖP Flackarp Höjebromölla planeras
att kunna integreras i den kommande översiktsplanen efter det att den antagits.

6.2

Regional planering

Naturvårdsstrategi
Länsstyrelsen i Skåne har en naturvårdsstrategi i vilken flera insatsområden
redovisas. Ett av insatsområdena är vardagslandskapet där målen är att biologisk
mångfald och ekosystemtjänster ska stärkas i vardagslandskapet och
vattenmiljöer. Det beskrivs även att detta ska ske genom att etablera en
fungerande grön infrastruktur. Därutöver beskrivs att inga nya invasiva arter ska
etableras, och ett långsiktigt hållbart lantbruk bedrivas.
Gröna länkar är ett annat insatsområde i naturvårdsstrategin där grön
infrastruktur och spridningsmöjligheter mellan bevarade värdekärnor ska fungera
som hjälp för att öka den biologiska mångfalden. Under detta insatsområde nämns
också som ett mål att kunskapen om natur- och kulturmiljövärden i
vardagslandskapet ska öka.
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Som ett tredje insatsområde nämns att värdekärnor med särskild värdefull natur
bevaras genom skydd och skötsel. Långsiktigt bevarande av områden ska främja
biologisk mångfald och tillräckliga resurser för skötsel av naturområden ska
avsättas. Värdekärnorna ska vara fördelade i geografin så att de förstärker
varandra och landskapet. Skyddade och hotade arter ska främjas och bevaras.
Det fjärde insatsområdet handlar om att värdekärnorna ska bilda värdetrakter där
det finns förutsättning för arter att flytta sig mellan områden. Det handlar om att
bevara befintliga värden, men också att skapa nya värden eller återskapa tidigare
värden.
I Länsstyrelsens förslag på insatsområden för grönstrukturplan för Skåne har
tätortsnära natur, urbana landskap och vardagsmiljöer pekats ut som ett viktigt
område att arbeta med.
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6.3

Riksintressen

Riksintressen är sådana områden som är utpekade för att de har särskild nationell
betydelse. Det handlar om områden som har stor vikt för exempelvis naturvärden,
kulturvärden, friluftsliv, kommunikation eller totalförsvar. Gemensamt för alla
riksintressen är att de inte påtagligt får skadas vid exempelvis planering och
genomförande av stadsbyggnads eller infrastrukturprojekt.
Är flera riksintressen utpekade på samma markyta och de inte har förenliga
ändamål, gäller att en avvägning ska göras av länsstyrelsen och företräde ska ges
till det eller de ändamål som främjar en långsiktig hushållning med marken.
Riksintressen för totalförsvar går alltid före alla andra riksintressen.
Riksintresseområden är utpekade enligt miljöbalkens 3:e eller 4:e kapitel.
Riksintressen enligt 4:e kapitlet beslutas av Riksdagen och är inskrivna i
Miljöbalken, bland dem finns också Natura 2000-områden. I Miljöbalken finns
också beskrivet vilka typer av exploateringsföretag som får förekomma inom de
olika områdena.
Riksintressen enligt kapitel 3 utpekas och preciseras av olika ansvariga
myndigheter. Riksintressen enligt 3 kap. MB är utpekade för ett visst ändamål
som ska ges företräde framför andra allmänna och enskilda intressen och gäller
även för aktiviteter utanför dess område om dessa kan påtagligt skada intresset.
Riksintresseområdet ger dock ingen rätt att använda området till det ändamål
riksintresset är utpekat för, och heller ingen skydd mot att nyttja området till
något annat ändamål.
Riksintressena preciseras främst i områdesbestämmelser. Därutöver preciseras
riksintressenas ändamål av de olika myndigheter som är ansvariga för att peka ut
dem. Riksintressen måste redovisas i kommunens översiktsplan där det närmare
specificeras hur hänsyn till dem ska tas.
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Flera riksintressen är utpekade inom eller i närheten av det område som omfattas
av den aktuella FÖP:en (Figur 5).
Bland annat är mycket stora delar av området inom riksintresseområde för
kommunikation, framtida järnväg, Europabanan. Europabanan är en tänkt
höghastighetsjärnvägsförbindelse från Köpenhamn, via Malmö och Jönköping till
Stockholm.
Södra Stambanan passerar genom planområdet och är utpekad riksintresse för
kommunikation järnväg. Banan passerar mellan Malmö och Stockholm och är
mycket viktig för både person- och godstrafik. Södra stambanan är också utpekad
i det europeiska transportnätverket TEN-T och det strategiska godsnätverket.
Mellan Flackarp och Arlöv är fyrspårsutbyggnad planerad.
Väg E22 passerar genom området och är utpekad som riksintresse för
kommunikation, väg. Vägen är viktig för interregionala och regionala transporter.
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Figur 5 Kartan visar riksintressen kommunikation med väg E22 (syd om Hjärup)
och Södra stambanan (väst om Hjärup). Kartan visar även riksintresse
kulturmiljövård. Karta av fördjupad översiktsplan Flackarp-Höjebromölla.
Höje å från Genarp till Lomma är utpekat som riksintresse för friluftsliv.
Strandstråket längs Höje å är utpekat då det är viktigt för landskapsekologin och
för att ån trots att den rinner genom ett jordbrukslandskap har stränderna med
stor potential för friluftsliv. Ån kan enkelt nås från de tätorter den passerar och ett
antal nyanlagda våtmarker har förbättrat åns biologiska värden. Längs Höje å
finns på några sträckor anläggningar och enklare leder för allmänheten, bland
annat Höjeåstråket söder om Lund. Riksintresseområdet ger i övrigt möjligheter
till ett stort antal olika friluftsaktiviteter såsom exempelvis fiske, kanotpaddling
och fågelskådning. Det finns inom området också goda förutsättningar att
förbättra villkoren för friluftslivet genom bland annat ökad tillgänglighet i form av
leder och anläggningar, liksom möjligheter att öka åns attraktivitet som kanotled.
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7.

Områdesspecifika förutsättningar och konsekvenser
7.1

Stads- och landskapsbild
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7.1.1 Förutsättningar
Det aktuella området är beläget inom Lund- och Helsingborgslätten, ett så kallat
karaktärsområde med höga visuella kvaliteter i form av ett enkelt storskaligt
odlingslandskap (Figur 6). Området är utpekat i det skånska
landsbygdsprogrammet och beskrivs som kraftigt påverkat av inslag av nya
urbana strukturer. Denna huvudkaraktär förstärks av de ofta förekommande
kraftledningarna och vindkraftverken. Området utgörs av en slättbygd med ett
urbaniserat kulturlandskap i form av städer, stationssamhällen och infrastruktur
med lång tradition. Det skånska landskapet beskrivs som extra tydligt kring
orterna Lund och Landskrona.

Figur 6 Kartan illustrerar de olika landskapstyperna som förekommer inom samt
omkring det planlagda området. Karta av fördjupad översiktsplan FlackarpHöjebromölla.
Särskilt karaktäristiskt är det abrupta avslutet av städerna inom karaktärsområdet
på ett sådant sätt att gränsen mellan stad och landskap blir tydlig. Dagens
urbanisering och tätortsnära rekreation i städernas omland kan medföra risker att
detta på sikt suddas ut och blir mindre tydligt, det vill säga att övergången blir
mindre abrupt i sin karaktär. I landsbygdsprogrammet beskrivs denna risk som
skapandet av ett identitetslöst ingenmansland där städernas ytterområden förlorar
sina karaktärsdrag.
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Strukturrationaliseringar av jordbruket har drivits av den höga kvaliteten hos
jordbruksmarken och den långa kontinuiteten i området. De har medfört att
jordbruksmarkens arrondering är god och gårdarna har en storlek på omkring 100
hektar. Andelen bostadsjordbruk är låg i hela karaktärsområdet. Det innebär att
den största delen av jordbruksmarken odlas av större företag med mycket stora
odlingsarealer bedöms också vara aktuell för planområdet.
I stora delar av karaktärsområdet dominerar de urbana influenserna de lantliga
kvaliteterna genom att utblickar över landskapet domineras av urbana element
som större kommunikationsleder, större järnvägskorridorer, kraftledningar,
vindkraftverk, industrianläggningar och spridd bebyggelse. Alla dessa typer av
urban infrastruktur är också påtagligt närvarande inom området för den aktuella
FÖP:en.
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7.1.2 Konsekvenser av nollalternativet
I nollalternativet kvarstår dagens markanvändning. Den huvudsakliga
konsekvensen för stadsbilden i området kommer att bestå i ytterligare
tillkommande bebyggelse främst inom Lunds kommun. Hur denna blir att se ut är
svårt att förutse, men med en ökad attraktivitet på mark i så kollektivtrafiknära
läge efter byggnationen av Klostergårdens station förutsätts marken nyttjas i
högre utsträckning till högre bebyggelse och bostäder. En påverkan på stadsbilden
kan därför inte uteslutas. Då bebyggelsen avgränsas mot det öppna landskapet
påverkas landskapsbilden i mindre utsträckning av tillkommande bebyggelse.
Däremot är stadsrandens brott och tvära övergång mot det öppna landskapet av
kulturmiljöintresse, varför en ökad beväxning utmed Höje å, något som kan
förväntas ske i samband med områdets ökade status som riksintresse friluftslivet,
medför negativa effekter då den döljer stadsranden och dess brott mot det öppna
landskapet ytterligare. Påverkan kommer i och med det jordbruksnära läget
påverkas även på ett större område utanför stadsranden. Påverkan bedöms vara
måttlig med viss regional påverkan då den syns från närliggande slättlandskap och
väg 108 samt stambanan.
7.1.3 Konsekvenser av planförslaget
Planförslaget innebär att ett större markområde i dalgången utmed Höje å tas i
anspråk för bebyggelse. Huvudsakligen planeras i området en tät och hög
bebyggelse i en byliknande struktur med grönområden och grönstråk mellan och
inom tätare bebyggelsekärnor i form av urbana miljöer.
Bebyggelsen kommer att påverka landskapsbilden, liksom även högre växande
vegetation inom grönområdena. Träd och buskar kommer liksom byggnader att
ändra områdets intryck från omkringliggande landskap, främst från Höje å. Vid
utblickar från större infrastruktur som väg 108 kommer tillkommande bebyggelse
istället att förstärka den stadsrand som beskrivs som ett av Lunds särdrag, i och
med att denna stadsrand ytterligare kommer att förtydligas när området bebyggs.
Beroende av byggnadernas utformning kan intrycket variera. Detta utreds dock
närmare i detaljplaneringen av området.
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Generellt ger området en lokal påverkan på utblickarna, men också delvis en
regional påverkan då området även är synlig från större infrastrukturer för
regional pendling, väg 108 och södra stambanan. Planens genomförande medför
att stadens brott mott landskapet förstärks och att naturmiljöerna kring Höje å
kan utvecklas utan att påverka intrycket av staden från det öppna landskapet.
Däremot kan bebyggelse uppfattas som negativ för de som vistas i å-rummet
utmed Höje å. Planförslaget beskriver dock hur bebyggelsen bör anpassas så att
bebyggelsen inte upplevs störande för den som vistas i dalgången vid ån.
Konsekvenserna för stads- och landskapsbild kopplade till planens genomförande
bedöms som helhet vara mycket liten negativ, främst baserat på risken att det
abrupta avbrottet mellan stad och landsbygd som är karaktäristiskt och
identitetsskapande riskerar att mildras.
7.1.4 Inarbetade åtgärder
De stora områden med grönstruktur som planeras inom området medför att de
tillkommande byggnaderna inte kommer att bryta lika hårt mot omkringliggande
landsbygd utan att det istället finns möjlighet att ”bädda in” bebyggelsestrukturer
i grönt så att dessa inte blir dominerande i utblickar från åns dalgång.
Grönområden utmed väg 108 medför beroende på utformning av planteringar och
bullerskydd att stadens brott mot landskapet kan anpassas till de kulturella
värdena och ger också möjlighet till att förstärka de värden som finns i brottet
mellan stad och landskap.
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Genom att stråk utmed Höje å bevaras kommer området kring ån, vilket
identifierats som viktigt för friluftslivet, att kunna bibehålla de utblickar som finns
från området idag. Då området kring ån utgörs av en vegetationsbevuxen dalgång
kommer de tillkommande byggnaderna inte att vara synliga från ån eller
promenadstråk utmed denna annat än tillfälligtvis och främst om vintern då
vegetationen framstår avlövad.
Större områden med öppna ytor för naturmark eller odling lämnas obebyggda
utmed stambanan. Detta medför att intrycket från riksintresset för kommunikation
endast kommer att påverkas delvis, och att brottet från det öppna
jordbrukslandskapet mildras och övergången mot stad sker över en längre
sträcka.
Mot Uppåkra lämnas ett större grönstråk och öppna ytor, vilka möjliggör utblickar
från Uppåkra och koppling till landskapet även fortsättningsvis, något som är
viktigt för upplevelsen av kulturmiljön på platsen.
En stor anpassning av planen som skett är att markytor aktuella för planering i
planens första utredningsstadier uteslutits i det slutliga planförslaget. Det handlar
främst om att ungefär hälften av utredningsområde, i huvudsakligen belägen
sydväst om väg 108 uteslutits ur planeringen.
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7.1.5 Förslag till ytterligare åtgärder
I detaljplaneringen av området bör vyer tas fram från omgivande utsiktspunkter.
Vyer bör även tas fram från särskilt viktiga platser utmed Höje å för att säkerställa
att utblickarna från ån bibehålls. Vyer bör också tas fram från större
infrastrukturstråk för att säkerställa att den karaktäristiska stadsranden bibehålls
och ytterligare förstärks.

7.2

Kulturmiljö
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7.2.1 Förutsättningar
Det aktuella området har, precis som stora delar av Skåne, en lång historik med
bosättning, varför det finns många forn- och kulturlämningar inom området (Figur
7).

Figur 7 Kartan illustrerar bland annat fornminnen samt kulturmiljövård. Karta av
fördjupad översiktsplan Flackarp-Höjebromölla.
Uppåkra, i utkanten av utredningsområdet, var en viktig handelsort redan på
järnåldern. Här finns en lång historia och många fornlämningar och fornfynd och
orten utgör idag en form av regionalt historiskt centra.
Både Trolleberg och Knästorp är upptagna i Riksantikvarieämbetets
Fornminnesregister som forn/kulturlämningar. Det innebär att det kan förmodas
att flera undersökningar kan komma att krävas kopplade till arkeologi före det att
man påbörjar grävarbeten i områdena.
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Knästorp är dessutom utpekad i Skånes kulturmiljöprogram som en viktig kyrkby
med bykärnestruktur med bibehållen struktur och en kyrka som dominerar
landskapsbilden.
Trolleberg är utpekat i Skånes kulturmiljöprogram som ett typiskt exempel på
1700-tals herrgård. Trollebergs slottsanläggning är tillsammans med omgivande
åkrar, betesmarker och en gravhög viktiga inslag i kulturlandskapet.
Väg E22 är utpekad i Skånes kulturmiljöprogram som ett viktigt kulturmiljöstråk
med lång kontinuitet. Vägen var 1952 Sveriges första motorväg. Sträckan har
under åren ändrats något och idag är vägen Skånes mest trafikerade och fungerar
som en pulsåder i trafiklandskapet samtidigt som den är ett viktigt dokument över
infrastrukturutvecklingen.
Södra stambanan är en viktig kulturbärare som en av stambanorna. Den är därför
utpekad som kulturmiljöstråk i Skånes kulturmiljöprogram. Därutöver är Södra
stambanan utpekad som riksintresse för kommunikation då den är en viktig del i
järnvägsnätet, även det europeiska transportnätverket TEN-T (se avsnitt 6.3 om
riksintressen).
Utöver de större utpekade områdena kring Trolleberg och Knästorp finns flera
mindre fornlämningar registrerade inom planområdet.
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7.2.2 Konsekvenser av nollalternativet
I nollalternativet antas ingen större bebyggelseutveckling i området komma till
stånd. Vid enskilda tillkommande byggnationer bedöms kulturhistorisk utredning
och anpassning ske i samband med bygglovsprocessen, varför påverkan på
kulturmiljövärden inte bedöms vara aktuell.
7.2.3 Konsekvenser av planförslaget
I planförslaget kommer flera större områden att ianspråktas på ett sådant sätt att
större förändringar i markstrukturen och jordlagren kan antas förekomma.
Grundläggning och schaktarbeten kommer alltid att påverka befintliga
kulturlämningar. Inom ramarna för den fördjupade översiktsplanen finns dock för
liten kunskap om befintliga forn- och kulturlämningar och möjlig påverkan på dem
för att kunna göra en korrekt bedömning av varje enskilt objekt. Det är därför
viktigt att det under fortsatt arbete med detaljplaneläggning av de olika
delområdena företas närmare undersökningar av kulturvärdena. Inom ett antal
delområden kommer detta säkert innebära att närmare arkeologiska
undersökningar och eventuell borttagning av fornlämningar eller anpassning av
byggnationer behöver komma till stånd som en del av detaljplanearbetet. En
direkt påverkan på enskilda kulturhistoriskt intressanta objekt eller fornlämningar
kan medföra negativa effekter, men då den aktuella planen inte specificerar
placering av byggnader, vägar och annan bebyggelse, samt ger stora utrymmen
för anpassningar och flyttar av dessa inom utpekade områden, bedöms påverkan
vara liten då detaljplaneprocessen i senare skede bedöms ha goda möjligheter att
hantera frågeställningarna.
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7.2.4 Inarbetade åtgärder
Flera områden med större utpekade kulturvärden undantas exploatering. Främst
handlar det om Knästorp och Trolleberg, där också grönstråk planeras kring
områdena. Grönstråken innebär att en mjukare övergång mellan gammalt och
nytt kan komma till stånd, och att de större sammanhängande kulturmiljöerna
kan bevaras i ett omland som ger visst sammanhang till dess värden.
7.2.5 Förslag till ytterligare åtgärder
Vidare arkeologiska undersökningar och utredningar föreslås vara en del i
detaljplanearbetet. Huruvida detta leder till anpassning av bostadsområdenas
utformning eller förstörande undersökningar av enskilda objekt måste överlåtas till
arkeologisk utredning och detaljplanearbetet att svara på.

7.3

Naturmiljö

7.3.1 Förutsättningar
Naturmiljön i det aktuella området är starkt dominerat av slättbygden och
jordbrukslandskapet, liksom av Höje ås dalgång och närheten till Lund.
Jordbrukslandskapet präglar området starkt. Jordbruksmarken i Skåne odlas till
stor del konventionellt och som monokulturer av spannmålsgrödor, vilket medför
en generellt låg biodiversitet i landskapet.
Det finns inga reservat eller andra större registrerade naturvärden inom området.
Däremot har Höje å värden som vattendrag, och dess svämzoner, värden för
framtida utveckling av biodiversitet, klimatanpassning och för rekreation.
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Utmed Höje å finns också flera betesmarker identifierade i ängs- och
betesmarksinventeringen (Figur 8). Flera av dessa är dock under igenväxning
enligt noteringar i länsstyrelsens databas. Marken i området är bördig, vilket kan
medföra att många av de mest bevarandevärda arterna är svåra att ge
livsutrymme och möjlighet till fortlevnad utan ett anpassat betestryck.
Vid bebyggelse och vägar i området finns träd i ett annars relativt trädlöst
landskap. Träd i öppna landskap har ofta höga värden som landskapselement,
särskilt i de fall träden är äldre.
Höje å är belagd med strandskydd, vilket innebär att särskild hänsyn krävs vid
åtgärder som genomförs i närheten av vattnet och dess stränder (Figur 8).
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Figur 8 Kartan illustrerar grönstrukturen i området. I kartan illustreras även
strandskydd längsmed Höje å, markerad med röd färg. Vidare inkluderar kartan
ängs- och betesmarker som är markerade med gul färg. Karta av fördjupad
översiktsplan Flackarp-Höjebromölla.
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7.3.2 Konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet innebär fortsatt nyttjande av området som jordbruksmark för
främst spannmålsproduktion. Detta innebär huvudsakligen att utsläppen av
näringsämnen till Höje å fortsatt är stabil, samt att naturmiljön i området
begränsas till väg- och åkerkanter och dalgången utmed Höje å. Nollalternativet
bedöms inte ge någon miljöpåverkan.
7.3.3 Konsekvenser av planförslaget
Planförslaget innebär att idag brukad jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse.
I samband med exploateringen av området kommer flera större områden med
gröna strukturer, parker och grönstråk, att skapas. De gröna områdena inom
utvecklingsområdet kommer att innebära att mer mark finns tillgänglig för
utveckling av naturvärden kopplade till olika typer av miljöer. De gröna stråken
varierar av bredd, men bredare stråk planeras utmed Höje å, samt i förlängning
av idag gröna stråk som sträcker sig ut från Lunds kommun. De gröna stråkens
placering i förhållande till redan befintliga gröna strukturer ger goda möjligheter
att bygga vidare på och förstärka de värden och de spridningsmöjligheter som
finns idag. Smalare breda stråk där grönt samsas med infrastrukturfunktioner
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planeras mellan bystrukturerna. Deras storlek möjliggör både dagvatten och
plantering av större vegetation som träd och buskar, samtidigt som deras mindre
bredd gör det möjligt att skapa en trygghet i grönmiljön även för de som är ovana
med att vistas i natur.
De planerade grönstråken är anpassade till lågpunkter och möjliga placeringar av
dagvattenhantering i form av bland annat öppna lösningar och
fördröjningsdammar. Detta bidrar till möjligheter att förstärka vattenmiljöerna i
området och den biodiversitet som kopplar till dessa.
Strandzonerna kring Höje å planeras i huvudsak som naturmark och
grönområden, vilket innebär att befintlig natur i stort kommer att bevaras, men till
viss del också utvecklas. Då dagvattenhanteringen i planområdet är planerad till
del som öppen sådan med bland annat större fördröjningsmagasin inom
grönområden, kommer ytterligare naturvärden tillföras marken i form av värden
kopplade till vatten. Tillkommande grönstråk och naturområden inom den aktuella
planen ger möjligheter till utveckling av biodiversitet, vilket medför en positiv
effekt för lokalområdet.
Söder om väg E22 är bebyggelsen dragen ut i strandskyddsområdet vid Höje å.
Intrånget i strandskyddet påverkar strandskyddets syfte med att ge möjligheter
till biodiversitet, men effekten är begränsad till en mindre yta och inga kända
värden finns inom området, varför påverkan bedöms vara liten och lokal.
Totalt sett bedöms planen bidra till möjligheter att öka biodiversiteten och
variationen i området, något som är positivt för naturmiljön både lokalt och
regionalt.
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7.3.4 Inarbetade åtgärder
Stråk med befintlig natur utmed Höje å bevaras. Stråket kommer att få ett högre
tryck från rekreation och förväntas därmed utvecklas genom bland annat skötsel
av grönytor och eventuella planteringar.
7.3.5 Förslag till ytterligare åtgärder
Anläggandet av ytterligare broar över Höje å kräver vattenverksamhetstillstånd. I
samband med detta kan ytterligare utredningar omfattande bland annat
vattentillstånds MKB, naturmiljöer vid stränder, geoteknik och påverkan på
vattenytor som skuggas vara aktuella.
Inför detaljplanläggning av utvecklingsområdets delar bör naturvärdesinventering
genomföras för att säkerställa att de biologiska och ekologiska värden som finns
på platsen är kända före planering, så att eventuella anpassningar eller åtgärder
för dem kan tas in i planeringen.
Stråket utmed Höje å förstärks med hjälp av skötselplan och genomtänkta
röjningar och planteringar för att förbättra naturvärdena och variationerna inom
området.
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Svämzonerna utmed Höje å förstärks biologiskt med planteringar av arter som är
lämpliga för att hantera föroreningar i vatten, förbättra den lokala floran och
kanske också för att förstärka åns strandkanter till en del så dessa kan klara
erosion.
Planteringar inom och mellan exploateringsområdena bör tillskapas på ett sådant
sätt att lokal flora och fauna gynnas. Exempel på detta kan vara att främmande
arter undviks i grönstråken och att inhemska lokala varianter istället planteras.
Ovanliga, men ändå lokala och regionala, arter bör föredragas framför allmänna
eller exotiska dito.
Delar av grönytorna kan med fördel bevaras som ängsmark, under förutsättning
att jordarterna inte är alltför bördiga och att jorden utarmas kontinuerligt genom
exempelvis bete eller skörd av hö. Floran som planteras i dessa områden bör med
fördel vara lokal och ha koppling till åkerlandskapets flora. Genom att samråda
planteringen med närliggande brukande bönder eller idag inom området aktiva
bönder, kan floran inom området bevara eventuella egenarter som finns i området
idag och samtidigt skapa synergier med de närliggande åkermarkernas
planteringar utan att öka risken för plantering och spridning av ogräs eller
potentiella skadeväxter planteras inom planområdet.

7.4

Rekreation
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7.4.1 Förutsättningar
Området är idag till stor del bestående av jordbruksmark, vilket medför att den
allemansrättliga tillgängligheten är låg och möjligheterna för rörligt friluftsliv är
starkt begränsade (Figur 6). Rekreation i området kan idag främst utövas på de
vägar som löper genom området, men också i grönområdet närmast Höje å (Figur
8). Vid Höje å finns flera stigar utmed vattendraget, och det är också möjligt att
fiska eller paddla i ån.
Området närmast Höje å består av naturmark, och här finns flera stigar utmed ån,
varför rekreation antas utövas i åns närhet. Cykling inom området, på mindre
vägar och cykelvägar, sker idag i okänd omfattning både i form av
pendlingscykling och rekreativ cykling.
Höje å med dalgång är utpekat som riksintresse för friluftslivet, vilket innebär att
friluftslivet bör ges särskild hänsyn vid planering i och i närheten av området.
Därutöver är Höje å belagd med strandskydd, vilket innebär att stränderna utmed
vattendraget är skyddade för att bevara biologisk mångfald och de möjligheter
som finns för friluftslivets tillgänglighet till vatten.
7.4.2 Konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet innebär att marken i området även fortsättningsvis utgörs av ett
jordbrukslandskap med spridd bebyggelse. Tillgängligheten för friluftslivet är
fortsatt låg och möjligheterna till rekreation är begränsad till området närmast
Höje å. Det förmodas dock att området inom planens genomförandetid kommer
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att uppleva ett ökat tryck på den tillgängliga marken från rekreationsutövare
främst boende i närheten av området.
På längre sikt ökar trycket från rekreationsutövare ytterligare i samband med att
Lund förtätas och ytterligare bebyggelse tillkommer kring Klostergårdens station.
Utan ordentlig och tillgänglig infrastruktur för rekreation kan naturvärden komma
att skadas, men främst bibehålls den idag relativt låga tillgängligheten i området.
Höje å är dock främst ett område som bedöms vara aktuellt för vardagsrekreation,
det vill säga lokala besökare. Nollalternativet bedöms därför medföra en liten
negativ påverkan på rekreationen i området.
7.4.3 Konsekvenser av planförslaget
Planförslaget innebär främst att tidigare jordbruksmark omvandlas till bostäder,
gator, cykelstråk och grönytor. Denna omvandling kommer att innebära att
mycket stora delar av området som inte tidigare varit mer än sporadiskt
tillgängligt för allmänheten istället blir allmänt tillgänglig för rekreation genom
bestämmelser som allmän platsmark. Den allemansrättsligt tillgängliga marken
blir således starkt ökande, både lokalt och i kommunen som helhet då detta är
något kommunen har relativt lite av. Mängden tillgänglig mark ökar också för
grannkommunen Lund, framförallt för de närboende, men också för resten av
staden och regionen genom att det är möjligt att ta sig från den kommande
Klostergårdens station och till planområdet till fots för att vistas i naturen vid
exempelvis Höje å. Den ökade tillgängligheten bedöms vara positiv för
rekreationen i området.
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Det mindre område öster om väg E22 där bebyggelse planeras kan medverka till
att strandskyddets syfte med rekreation förstärks i och med att det möjliggör en
sammankoppling mellan stränderna på båda sidor ån vilket kan skapa både en
ökad tillgänglighet i form av broförbindelse och en ökad trygghet med exempelvis
belysning kvällstid. Den ökade tryggheten bedöms vara positiv för rekreationen i
området. Det bör säkerställas att intrånget sker på ett sådant sätt att
strandskyddets andra syfte om bevarandet av värdefulla biologiska strandmiljöer
inte påverkas negativt.
I samband med att området exploateras och iordningställs kommer grönområdena
utvecklas och tillgängliggöras. Tillkommande vägar, gång- och cykelstråk kommer
att medföra en ökad tillgänglighet inom hela området och underlätta för gång- och
cykeltrafikanter som ska passera förbi eller genom området. Gångstråk planeras
vid Höje å, vilket väsentligt kommer att förbättra åns värden som
rekreationsstråk.
Strandskyddets syften bedöms inte påverkas då åtgärder planeras för att fördröja
dagvatten från planområdet, och dessutom utbyggnad av rekreationsstråk utmed
ån planeras. Den biologiska mångfalden inom strandskyddsområdet bedöms inte
påverkas av utbyggnad av infrastruktur för rekreation, främst för att en
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anläggning av sådan förmodas anpassas till de eventuellt höga biologiska värden
som identifieras i framtida inventeringar inför närmare detaljplanläggning.
Totalt sett bedöms planens genomförande ge ett positivt bidrag till möjligheterna
för rekreation, främst kopplat till en ökad tillgänglighet och en ökad tillgång till
allmänt tillgänglig mark.
7.4.4 Inarbetade åtgärder
Det finns plats i planområdets grönstråk att anlägga både vägar och separerade
gång- och cykelvägar av god kvalitet och standard. Gena stråk in mot centrala
punkter och mellan områdena finns planerade, liksom gena stråk in mot Lund och
Klostergårdens station.
7.4.5 Förslag till ytterligare åtgärder
Skötselplan för Höje å bör tas fram och utöver naturmiljö och skötsel även
innehålla åtgärder som kan främja en god rekreation inom området.
För att rekreationsområden även ska vara tillgängliga för svårt gående och utsatta
grupper bör gångvägar i åtminstone delar av området vara anpassade för
exempelvis funktionshindrade och dåligt seende. Gångstråk bör också utformas på
ett sådant sätt, och vegetationen kring dem skötas på ett sådant sätt, att de både
är mysiga att gå på och uppfattas naturnära, samtidigt som de upplevs trygga.
Gångstråk inom och kring området bör utrustas med ett rimligt antal bänkar för
att tillgodose de besökare och boende i området som kanske inte önskar gå så
långt, men ändå vill njuta av de naturnära miljöerna som skapas i området.
Med fördel kan fiskebrygga för funktionshindrade anläggas på lämplig plats vid
Höje å.
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Anläggningar inom parkerna i form av exempelvis igelkottsövervintringsplatser,
humleholkar och fågelholkar kan användas som en struktur för att förklara
naturen för de boende i området. Dessa kan också kombineras med exempelvis en
hälsostig eller motsvarande gångstråk.
Tydlig skyltning av rekreationsstråk och möjligheter, liksom tydliga beskrivningar
av värden i form av bland annat biologiska strukturer eller möjligheter till fiske,
bör förekomma vid lämpliga platser inom grönområdena. Skyltning kan också
tillgänglighetsanpassas genom bland annat ljud eller blindskrift för att öka
användbarheten hos funktionsnedsatta samhällsgrupper.
Närmare inventering av naturen och arter i området bör genomföras i samband
med detaljplanering för att säkerställa att eventuellt höga värden inte byggs bort.
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7.5

Trafik och tillgänglighet

7.5.1 Förutsättningar
Det aktuella området utgörs idag huvudsakligen av jordbruksmark med den
infrastruktur som är vanligt förekommande i sådana områden, men också i mindre
utsträckning av villasamhällen med mer utbyggd infrastruktur. De dominerande
infrastrukturerna i området är Södra stambanan och väg E22, men också väg 108
vilken avgränsar området i väster (Figur 9).
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Områdets tillgänglighet begränsas främst av de större infrastrukturerna, men
också av Höje å och de broar som passerar denna. Placeringen av broarna och
kopplingarna mellan området in mot Lund är viktiga för tillgängligheten både till
och från staden. Utöver befintlig infrastruktur är området huvudsakligen
dominerat av jordbruksmark, det gör att trafiken inom området är begränsad,
liksom att vägarna är anpassade mer till ett rationellt brukande av jorden än för
tillgängligheten för till exempel cyklister eller gående.

Figur 9 Kartan visar trafikförutsättningar, väg E22, Södra stambanan och väg 108
(kartans center). Kartan visar även planerad trafikplats med röd markering. Karta av
fördjupad översiktsplan Flackarp-Höjebromölla.
7.5.2 Konsekvenser av nollalternativet
I nollalternativet kvarstår dagens trafiklösningar, samtidigt som
befolkningsökningar i Lunds och Staffanstorps kommuner, liksom övriga regionen,
medför trafikökningar i samband med främst pendlingstrafik. Trafikinfrastrukturen
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belastas därmed med ytterligare fordon, vilket kan medföra en begränsning i
tillgängligheten, främst för pendlare och de som inte kan anpassa sina resor till
tidpunkter utanför rusningstid. Begränsningar i tillgängligheten bedöms medföra
klimatpåverkan genom ökade luftutsläpp inom området.
Den minskad tillgänglighet för biltrafik gäller inte för den spårbundna trafiken,
vilken kommer att kunna öka då det planeras fyrspårsutbyggnad av Södra
stambanan.
Bedömningen är att trafiken i nollalternativet ger en liten negativ påverkan,
främst kopplade till en ökad trafik som kan medföra en viss minskad tillgänglighet.
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7.5.3 Konsekvenser av planförslaget
Planförslaget innebär att områdets infrastruktur förstärks och förbättras genom
ytterligare tillkommande vägar och kopplingar. De största förbättringarna sker för
gång- och cykeltrafikanter där separerade gång- och cykelvägar planeras inom
gröna stråk och inom bebyggelseytorna. Gång- och cykelstråk planeras också
koppla ihop området med både Hjärup och Lund. Det ökade antalet gång- och
cykelvägar medför med hög sannolikhet att många boende i området väljer att
cykla inom och ut från området då området är stadsnära. Den tillkommande
befolkningen i området medför att förstärkning av kollektivtrafiken till och från
området måste till för att tillgodose dagens krav på kollektivtrafiktillgänglighet.
Bedömningen av miljöaspekten trafik och tillgänglighet är att utvecklingen av
området blir positiv för tillgängligheten, främst beroende på förbättringar i
kollektivtrafiken, cykeltrafiken och vägnätet vilket medför en ökad tillgänglighet
totalt sett i området.
7.5.4 Inarbetade åtgärder
Områdets placering i landskapet är väl övervägd med tanke på att skapa goda
kopplingar till kollektivtrafik och att skapa kollektivtrafiknära boende. Därutöver är
det centrala läget med cykelavstånd till Lund C något som i planeringsskedet varit
viktigt då detta kan medföra att en stor del av arbetspendlingen sker med cykel.
Därutöver har delar av området gångavstånd, och hela området cykelavstånd, till
den kommande stationen i Klostergården, något som gör att områdets lokalisering
är optimal för att nå lokala, regionala och nationella mål med en minskad
bilburenhet i samhället.
7.5.5 Förslag till ytterligare åtgärder
Tillgängligheten, främst ur ett barnperspektiv, bör vidare studeras under
detaljplaneskedet.
Det bör studeras närmare i detaljplaneskedet hur kopplingar kan skapas över Höje
å för att optimera nyttan och minska påverkan på rekreations och naturvärden
utmed ån, samtidigt som gena stråk för gång- och cykeltrafikanter skapas.
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7.6

Buller

7.6.1 Förutsättningar
Det förekommer störningar från buller inom området idag. Buller i området utgörs
främst av järnvägen, men också av biltrafik. Visst buller kan också uppkomma i
form av starka vindar över slätterna.
Buller kan utgöra ett problem för boende eller människor som tidvis vistas inom
områden med höga bullernivåer.
Naturvårdsverkets riktvärden för buller från infrastruktur sätter en maxnivå på
70dB maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad och 55dB vid fasad i
samband med nybyggnation av bostäder. Naturvårdsverkets riktvärden för buller
från infrastruktur framgår av Figur 10.

Följande riktvärden för trafikbuller bör normalt inte överskridas vid nybyggnation
av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av
trafikinfrastruktur:
•
•
•
•

30 dBA
45 dBA
55 dBA
70 dBA

ekvivalentnivå inomhus
maximalnivå inomhus nattetid
ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

Figur 10 Naturvårdsverkets riktvärden för buller från trafikinfrastruktur.

Naturvårdsverket har även hållningen att rekreationsområden inom tätorter inte
bör överskrida bullernivåer på 55dBA under ekvivalentdygn. (Naturvårdsverket,
2017)
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Inom planområdet finns Södra stambanan som är en stor bullerkälla. Därutöver
tillkommer väg E22, vilken också den genererar buller, liksom väg 108.
7.6.2 Konsekvenser av nollalternativet
Den fortsatta användningen av området som jordbruksmark i nollalternativet
medför att inga åtgärder för att begränsa buller från bland annat infrastruktur
genomförs. Det innebär att buller från infrastruktur i form av bland annat väg och
järnväg även fortsättningsvis kommer att sätta stark prägel på delar av området.
Då dagens bebyggelse till stor del bör vara anpassad till bullret utmed de stora
transportstråken bedöms påverkan i nollalternativet från buller vara liten, men
negativ.
7.6.3 Konsekvenser av planförslaget
Buller medför en lokalt stor påverkan i planområdet. Planförslaget tar hänsyn till
främst buller från järnvägen genom ett väl tilltaget säkerhetsavstånd kring denna.
Denna i kombination med eventuella åtgärder i samband med genomförandet av
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detaljplaner inom området kommer att kunna säkerställa att gällande
miljökvalitetsnormer för buller kan hållas. Buller i tillkommande bebyggelse
förväntas vara anpassad till dagens krav och riktlinjer.
Områden närmast järnvägen, väg E22 och väg 108 kommer även fortsättningsvis
vara utsatta för buller. I och med bullrets lokala påverkan och de zoner med
möjlighet för placering av bullerskydd planen tagit höjd för bedöms den negativa
miljöpåverkan från buller vara liten.
7.6.4 Inarbetade åtgärder
Området kring järnvägen och andra större infrastrukturobjekt lämnas utan
bostadsbebyggelse, vilket ger goda möjligheter att anlägga exempelvis
bullerskydd.
7.6.5 Förslag till ytterligare åtgärder
Bullerfrågor, inklusive behov av bulleråtgärder och utformning av sådana, bör
utredas särskilt i fortsatt arbete med detaljplaner, särskilt i de områden som
angränsar till större infrastruktur. Placering av rum i tillkommande byggnader bör
ske enligt gällande rekommendationer om tyst sida. Bulleråtgärder bör ta höjd för
eventuella framtida högre hastigheter på väg och järnväg.
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7.7

Luftkvalitet

7.7.1 Förutsättningar
Luftföroreningar påverkar människor negativt genom ökad sjuklighet, där de
kopplas till ökad risk för bland annat luftvägssjukdomar och cancer
(Naturvårdsverket, 2014). Luftföroreningar består av ett flertal olika ämnen, bland
annat ozon, kväveoxid och koldioxid, men också av partiklar. I Sverige är det
främst luftburna partiklar som ger upphov till hälsofarliga effekter. Den
huvudsakliga källan till partiklar i stadsmiljöer är trafik. (Naturvårdsverket, 2014)
I Europa arbetar man aktivt för att minska riskerna kopplade till luftföroreningar
och har därför antagit det så kallade luftkvalitetsdirektivet. Detta har
implementerats i Sverige, där man också har satt miljökvalitetsnormer för luft i
förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft vilken är
utfärdad med stöd i Miljöbalken.
Faktorer som påverkar luftkvaliteten är bland annat trafikmängder och
luftgenomströmning/ventilation. Med en tät trafik inom tättbebyggt område kan
luftföroreningarna lokalt vara höga, medan luftkvaliteten i mindre tättbebyggda
områden med lägre trafikmängder istället kan ha god luftkvalitet.
I samband med detaljplanering får inte de satta miljökvalitetsnormerna för luft
överskridas. Det innebär bland annat att hänsyn måste tas till luftföroreningarna
vid placering av till exempel byggnader.
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7.7.2 Konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet innebär att marken i området även fortsättningsvis nyttjas som
jordbruksmark, och därutöver endast får en tillkommande spridd bebyggelse. I
och med att nollalternativet innebär en fortsatt god luftgenomströmning bedöms
miljöpåverkan på luftkvaliteten vara liten.
7.7.3 Konsekvenser av planförslaget
Planförslaget kommer att medföra tillkommande biltrafik inom ett område där det
idag är mycket liten trafik som för stora delar av området endast består av
jordbrukets maskiner. Den ökade biltrafiken vägs dock i mycket upp av det stads
och kollektivtrafiknära läget, som antas medföra att en hög andel av de boende
kommer att nyttja kollektivtrafik, gång- eller cykel vid dagliga förflyttningar inom
området samt för arbetspendling. De relativt spridda bystrukturerna med
grönstråk mellan kommer också medföra att vinden kan förflytta eventuella höga
koncentrationer av föroreningar till ett större område där de således utsätts för en
utspädningseffekt. Bedömningen är därför att planeringen av området inte medför
någon risk att miljökvalitetsnormerna för luft ska överskridas.
7.7.4 Inarbetade åtgärder
De grönstråk som planerats i området bidrar till en förbättrad luftkvalitet. Samma
grönstruktur bidrar också med vegetation som till en del upptar och fastlägger
föroreningar i samband med bland annat regn.
7.7.5 Förslag till ytterligare åtgärder
Vid detaljplaneläggning av området bör byggnader placeras på ett sådant sätt att
inga fickor för stillastående luft skapas, samtidigt som vindtunneleffekter undviks.
Trafikfrågor och belastningar på luftmiljön bör utredas ytterligare i kommande
planeringsarbete.
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7.8

Risk och säkerhet

7.8.1 Förutsättningar
Inom det utpekade området finns transportled för farligt gods på järnväg i form av
Södra stambanan, men också på väg E22 och väg 108 och Malmövägen in mot
Lund (Figur 9). Utpekade farligt godsleder innebär att olika säkerhetsklassade
ämnen och varor transporteras på dessa. Detta kan innebära en risk om fordonen
på lederna involveras i exempelvis trafikolyckor av olika slag. Normalt hålls vid
samhällsplanering ett skyddsavstånd till utpekade rekommenderade leder för
farligt gods. Skyddsavståndet innebär främst att markanvändningen planeras på
ett sådant sätt att området närmast leden inte nyttas för stadigvarande vistelse
som exempelvis bostäder. (Länsstyrelsen Skåne län et al., 2006)
En annan risk i området är Höje å. Riskerna består främst i
översvämningsproblematik och drunkningsolyckor som kan ske i närhet av
vattendrag.
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Trafik och fordon på väg utgör alltid en risk och en ökning av antalet fordon i
området kan förväntas i samband med planens genomförande och färdigställande.
Fordon i bostadsområden utgör främst en risk för oskyddade trafikanter såsom
gående och cyklister. Genom att planera för åtskilda gång- och cykelbanor kan
riskerna för de oskyddade trafikanterna minskas. En god tillgänglighet till
kollektivtrafik kan också minska riskerna med trafik då både antalet oskyddade
trafikanter och antalet fordon minskar.
7.8.2 Konsekvenser av nollalternativet
I nollalternativet kvarstår dagens markanvändning till största delen, och ingen
bostadsbebyggelse tillkommer i farligtgodsledernas närhet. Däremot byggs Södra
stambanan ut till fyra spår, något som kan komma att medföra en ökad
godstrafik. En ökning av godstrafiken bör vara utredd i samband med planering
och beslut om fyrspår, och bedöms därför inte påverka säkerheten i området
genom ökad risk. Nollalternativet bedöms därför inte medföra någon
miljöpåverkan kopplat till risk eller säkerhet.
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7.8.3 Konsekvenser av planförslaget
Järnvägen som farligtgodsled är i FÖP:en planerad med ett väl tilltaget
säkerhetsavstånd. Hundra meter på var sida järnvägen planeras som parkstråk
och grönområden, främst med hänsyn till att ingen stadigvarande ska vistas inom
riskzonen. De sista omkring femtio meter som ingår i järnvägens riskzon är
planerade som utvecklingsområde, så riskbilden i denna zon beror av senare
planering. Markanvändningen som grönområde kommer att kunna innebära att
det inom området tillfälligt vistas fler människor inom riskzonen än idag när den
främst nyttjas för jordbruk. Tillfällig vistelse i området måste dock ses som rimligt.
Användandet av området kan komma att skifta över tid och anpassas till de behov
som utkristalliseras i vidare planprocesser. Risken kopplad till farligt gods
transporter bedöms därför som liten och lokal.
I och med att FÖP:en medför ett ökat antal boende ökar risken för
drunkningsolyckor i ån. Samtidigt minskar risken i och med att det planerade
grönstråket utmed ån förväntas medföra ett ökat antal förbipasserande och
därmed en lägre risk. Därutöver bedöms de anläggningar som byggs i närheten av
vattendraget för att tillgodose friluftslivets behov vara anpassade till denna risk
och minimera den så långt möjligt. Totalt sett bör därför risken för
drunkningsolyckor minska i och med genomförandet av FÖP:en.
De grönstråk som är planerade inom området är också tänkta att fungera som
huvudtransportstråk får bilar, gående och cyklister inom området. Grönstråken är
breda vilket medför att de kan husera både grönstrukturer, gatumark och gångoch cykelväg inom stråken. Detta medför att trafiken kan åtskiljas och en god
infrastruktur där gång- och cykeltrafik sker på separat väg uppnås. Risken för
trafikolyckor bedöms därför som liten.
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Bedömningen av konsekvenserna kopplade till risk i samband med FÖP:en
genomförs är att de är små och lokala, varför den totala konsekvensen bedöms
som liten.
7.8.4 Inarbetade åtgärder
Trafiklösningarna inom området har anpassats för att vara så trafiksäkra som
möjligt. Gång- och cykeltrafik i området är tänkt att ske på separata gång- och
cykelvägar, vilket medför minskad risk för skador på oskyddade trafikanter. Även
pendlingscykelstråk planeras att koppla ihop området med Hjärup och Lund.
Området närmast farligtgodslederna nyttjas inte för stadigvarande vistelse utan
planeras som grönytor, vilket gör att människor uppehåller sig under begränsad
tid i området där den högsta risken finns.
I och med områdets närhet till Höje å och dess markstruktur med mycket lera
som medför minskad infiltrationsförmåga, har i planprocessen identifierats
områden med hög risk för översvämning vid höga vattenflöden.
Det grönområde som planeras utmed Höje å begränsar riskerna för översvämning.
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7.8.5 Förslag till ytterligare åtgärder
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rekommenderar att
livräddningsutrustning placeras ut vid miljöer där det finns en förhöjd risk för
drunkning, exempelvis vattendrag i tätortsmiljöer. (Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, 2013) Grönområdet utmed Höje å föreslås därför
utrustas med livräddningsutrustning på lämpliga platser för att minska risken för
drunkningsolyckor. Utplacering bör ske i samråd med sakkunnig och lokal
fiskevårdsförening. Befintlig livräddningsutrustning bör inventeras och årlig
kontroll av dess skick införas som moment i skötselplan för området.
I och med risken för översvämning i området bör i detaljplaneskedet
dagvattenutredningar genomföras samt höjdsättning av detaljplanerna ske för att
hantering av dagvatten inom området ska kunna ske på ett anpassat sätt.
Dagvattenhanteringen bör så långt detta är möjligt ske i form av öppen
dagvattenhantering.
Grönområdet kring Höje å bör anpassas på ett sådant sätt att gångvägar inte
förhindrar avrinning från området ovanför gångvägarna. Därutöver bör områden
utmed ån där ekologiskt anpassade svämzoner kan anläggas identifieras och
svämzoner ”byggas”/planteras.
Inom grönområdet kring Höje å bör marklov för fällning av äldre strandnära träd
införas som planbestämmelse.
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7.9

Vatten

7.9.1 Förutsättningar
Området har flera mindre vattendrag i form av diken, liksom även några dammar.
Det mest intressanta är dock Höje å, vilken är en vattenförekomst inom område,
på gränsen mot Lunds kommun (Figur 11). Med vattenförekomst menas ett
sådant vatten som är belagt med särskilda miljökvalitetsnormer och krav om att
nå en viss kvalitet före utsatt tid.
Höje Å, vilken är recipient för områdets dagvatten, omfattas av
miljökonsekvensnormer (MKN) för vatten. Vattenförekomsten Höje å - mellan
källan och Önnerupsbäcken, är ett vattendrag på 41 kilometer med avrinning mot
Öresund. Avrinningsområdet för vattenförekomsten är på omkring 250
kvadratkilometer. (Havs och Vattenmyndigheten, 2017)
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Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster utgör kvalitetskrav. För
ytvattenförekomster syftar normerna till att uppnå hög eller god ekologisk status
och god kemisk ytvattenstatus, om de inte omfattas av undantag. Undantag kan
medges i form av tidsfrist, exempelvis god ekologisk status 2021, eller mindre
strängt krav. Som underlag för MKN har ekologisk status eller potential samt
kemisk ytvattenstatus bedömts för varje vattenförekomst. Ekologisk status är en
sammanvägning av biologiska, kemiska och hydrologiska parametrar. Exempel på
kemiska parametrar som ingår är näringsämnen och pH.
Nuvarande situation jämförs med ett ursprungligt tillstånd för varje parameter
som är unik för varje vattenförekomst. Resultatet för de olika parametrarna vägs
sedan samman i en övergripande ekologisk status för vattenförekomsten.
Ekologisk status klassificeras i fem klasser: hög, god, måttlig, otillfredsställande
och dålig status. Kemisk ytvattenstatus bestäms av gränsvärden för 33 ämnen
som är gemensamma för EU. Samtliga ämnen är miljögifter och benämns i
vattenförvaltningsarbetet som prioriterade ämnen. Exempel på prioriterade ämnen
är: kadmium, kvicksilver, tributyltenn (TBT) och flera olika polyaromatiska
kolväten (PAH). Om gränsvärdet för ett av ämnena överskrids klaras inte kravet
på god kemisk ytvattenstatus.
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Figur 11 Kartan illustrerar den hydrologiska strukturen i området.
Avrinningsområdet för Höje å illustreras i lila färg. Vidare visar kartan även
strandsskyddsområde och flödeslinjer. Kartan visar även planerad trafikplats med
röd markering. Karta av fördjupad översiktsplan Flackarp-Höjebromölla.
Höje å mellan Önnerupsbäcken och källan har en otillfredsställande ekologisk
status Tabell 1. Bedömningen av den ekologiska statusen är gjord enligt principen
”sämst avgör”, det vill säga att kvalitetsfaktorn med sämst värden avgör den
sammanlagda bedömningen. Således baseras den ekologiska statusen på de
biologiska kvalitetsfaktorerna fisk och påväxt av kiselalger. Bedömningen påväxt
av kiselalger visar att vattendraget är påverkat av näringsämnen, vilket också
stöds av resultat från vattenkemisk provtagning.
Tabell 1. Vattenförekomster inom planområdet och deras statusklassning enligt
Vatteninformationssystem Sverige (VISS) (Havs och Vattenmyndigheten, 2017)
Vattenförekomst

Höje å:
Önnerupsbäcken
– källa
(SE616862134337)

Kemisk
status
(2015)
Uppnår ej
god*

Kemisk
status
(2009)

God

Ekologisk status
(2015)

Ekologisk
status
(2009)

Otillfredsställande

Dålig

*Kemisk status utan överallt överskridande ämnen är klassad till God

39
Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupad översiktsplan Flackarp-Höjebromölla
1320027242

Höje å har en fåra med tydliga spår av mänsklig aktivitet. Åns närområde består
till stor del av brukad mark och anlagda ytor. Omkring 75 procent av vattendraget
ligger inom områden för markavvattningsföretag. Vattendraget har en dålig
konnektivitet uppströms och nedströms på grund av bland annat sex stycken
vandringshinder. I vattendraget finns enligt Länsstyrelsens musselinventering ett
mycket svagt bestånd av tjockskalig målarmussla, det framgår dock inte av VISS
var i vattendraget denna förekomst är belägen. Främmande arter förekommer i
Höje å, bland annat signalkräfta, vårtsärv och vattenpest.
Vattenförekomsten är också påverkad i sin kemiska sammansättning av mänsklig
aktivitet, bland annat genom flera reningsverk, bland dem Källby i Lund. Även
dagvatten från tätort ger en betydande näringspåverkan i vattenförekomsten,
även om den faktorn är omkring 15 procent, att jämföra med påverkan från
enskilda avlopp som när nära 30 procent. Den största påverkansfaktorn är dock
påverkan från jordbruk och enskilda avlopp.
De miljöfrågor som är viktigast för vattenkvaliteten i förekomsten är övergödning
på grund av näringsämnen då detta bidrar till en överbelastning och syrebrist i
ekosystemet. Därutöver identifieras andelen hårdgjord yta och hur denna bidrar
med snabbare avrinning och tidvis höga flöden som en viktig fråga för
vattenförekomsten. Genom funktionella skyddszoner och vegetation som kan
omhänderta partiklar och minska erosionen av vattendragets stränder kan
effekten av denna faktor minskas.
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I övrigt klassas statusen för näringsämnen (fosfor och kväve) som dålig för
vattendraget.
7.9.2 Konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet innebär främst att jordbruksmarken nyttjas till aktivt jordbruk.
Detta innebär att markavvattning inom området förekommer i form av
åkermarksdränering från flera dikningsföretag med Höje å som recipient. Detta
medför att avrinningen i dränerade avsnitt sker med flödestoppar vilka kan
belasta Höje å negativt vid skyfall. Nollalternativet innebär också att spridd
bebyggelse kan tillkomma inom området, något som kan bidra till att
försäkringsskadorna i form av översvämmad egendom kan komma att öka i
samband med översvämningar och större skyfall om detta sker utan hänsyn till
områdets vattenföring. Nollalternativet ger sammantaget en liten negativ
miljöpåverkan, främst i form av fortsatt tillförsel av näringsämnen till vattendraget
Höje å.
7.9.3 Konsekvenser av planförslaget
Planförslaget innebär att ett större markområde tas i anspråk för bebyggelse och
grönstrukturer. Planens strukturer är anpassade på ett sådant sätt att ingen av
exploateringszonerna är belägen i idag kända lågpunkter utan istället planeras
fördröjningsmagasin för dagvatten i lågpunkterna. Därutöver är större
fördröjningsmagasin och viktiga punkter för vattenhanteringen, främst i samband
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med skyfall och översvämningar, markerade i markanvändningskartan. Detta
innebär att mark finns tillgänglig för hantering av svämvatten både till vardags
och vid extrema väderhändelser.
Dagvattenhanteringen från området är planerad att ledas till de
fördröjningsmagasin som finns utpekade. Fördröjningsmagasinen medför också att
det är möjligt att begränsa skadan genom uppdämning ifall olyckan skulle vara
framme och föroreningar läcka ut i dagvattnet i området. En del partiklar i
dagvattnet, liksom en del näring, kan tas upp och fasläggas i dammarna med
hjälp av bland annat vegetation. Fördröjningsmagasinen innebär därmed att en
viss rening blir aktuell före utsläpp till recipienten Höje å. Därutöver kommer
allmänna regler i form av bland annat oljeavskiljning för större parkeringsytor och
åtskillnad av vägdagvatten och annan avrinning att vara aktuell i området.
För att ge en god beskrivning av påverkan på vattenkvaliteten i samband med
planens utbyggnad krävs närmare utredning. Bedömningen utifrån befintlig
information är dock att den aktuella planen är möjlig att genomföra utan att
miljökvalitetsnormerna påverkas negativt.
7.9.4 Inarbetade åtgärder
Planen utpekar området närmast ån som naturmark, vilket innebär att naturliga
svämzoner kan bevaras och förstärkas. Dagvattenåtgärder inom planområdet kan
fördröja och rena dagvatten före utlopp till recipienten Höje å, vilket medför att
vatten från området bör ha en god kvalitet före det når recipienten.
Planen tar höjd för framtida vattenmängder genom att planera för större
fördröjningsmagasin för områdets dagvatten inom grönområdena.
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7.9.5 Förslag till ytterligare åtgärder
För att ytterligare förbättra möjligheterna för dagvattenhantering inom området
kan med fördel gröna tak installeras i den omfattning detta anses lämpligt. Detta
bör i så fall närmare utredas i detaljplaneskedet. Gröna tak kan vara aktuella för
trivsel och biodiversitet på exempelvis soprum, cykelrum och andra mindre
anläggningar, även om det inte anses aktuellt för större byggnader inom området.
Plantering av vattenväxter enligt svenskt vattens rekommendationer och listning
av arter som kan rena dagvatten bör övervägas i de större
fördröjningsmagasinen. Det är viktigt att dagvattenmagasinen och öppna
dagvattenanläggningar omfattas av en skötselplan redan från start för att
förhindra igenväxning och öka deras effektivitet för rening och fördröjande
kapacitet.
På de platser där det är aktuellt att kombinera fördröjningsmagasinen med
rekreation kan bänkar med fördel placeras med utblick mot dagvattendammarna.
Ljusspel eller annat kan också vara aktuellt, så länge dessa anpassas på ett
sådant sätt att de inte påverkar lokal fauna, exempelvis nattaktiva djur som
fladdermöss, negativt.
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Anlagda våtmarker vid ån kan tillskapas och kompletteras med exempelvis
övervintringsplatser för djur som ormar eller salamandrar för att öka
möjligheterna till en ökning av biodiversiteten.

7.10

Mark och masshantering

7.10.1 Förutsättningar
Området utgörs idag i huvudsak av jordbruksmark. Alla jordbruksblock inom och i
närheten av det område som är aktuellt för FÖP:en är klassade till den högsta
bördigheten, det vill säga klass 10. Enligt Länsstyrelsens kartverktyg är hela
området mellan Staffanstorps tätort och Lund stad klassad lika högt. Endast
mindre områden öster om Lund och söder om Staffanstorp är klassade till en lägre
klass, klass 9, i det direkta närområdet. Hela kommunen är belägen inom ett
område med högvärdig jordbruksmark, och ingen del av kommunen har en lägre
jordbruksmarksklassning än 8. (Uddenberg & Malmberg, 2001).
Jordbruksverksamhet kan medföra problem med föroreningar. Det handlar bland
annat om tidigare spridda bekämpningsmedel och kadmium som biprodukt vid
gödsling, men också om oljeläckage från traktorer och liknande som inte
omhändertagits.
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7.10.2 Konsekvenser av nollalternativet
I nollalternativet kvarstår dagens markanvändning, vilket medför små ändringar
inom tidshorisonten för FÖP:en. Delar av jordbruksmarken antas tas i anspråk för
en spridd bebyggelse. Konsekvensen av masshantering blir liten och mycket lokal,
då endast mindre byggnationer förekommer. Nollalternativet bedöms därför inte
medföra någon påverkan kopplad till masshantering.
7.10.3 Konsekvenser av planförslaget
Planförslaget innebär att stora mängder jordbruksmark av högsta klass
ianspråktas för bostadsbebyggelse. Kommunen består dock till största delen av
just högvärdig åkermark, och det kan därför anses motiverat att denna
ianspråktas för kommunens utveckling, då bostadsbyggande i stationsnära läge
bedöms vara ett väsentligt samhällsintresse. Utveckling av jordbruksmark innebär
ofta ett överskott av matjord. Matjord bör omhändertas särskilt och nyttjas på
lämpliga platser. En avschaktning av matjord innebär en förändring lokalt, det kan
också medföra följdeffekter.
7.10.4 Inarbetade åtgärder
Ingen schaktning är planerad i åns närhet, då detta avsätts som grönstråk och
naturmark.
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7.10.5 Förslag till ytterligare åtgärder
Masshanteringsplaner bör tas fram till genomförandefasen och för detaljplaner
som tas fram inom området.
Ett överskott av matjord bedöms vara aktuellt för området och bör hanteras
särskilt för att hushålla med resursen, under förutsättning att den inte innehåller
föroreningar. För att säkerställa att marken är fullgod för den i detaljplan
planerade användningen bör markundersökning och geologisk undersökning
genomföras i detaljplaneskedet.
Vid schaktning inom området bör säkerställas att inga partiklar förs ut i Höje å och
grumlar den ytterligare. Kontroll av turbiditet och slamavskiljning vid arbetsplatser
bör ske under genomförandefasen.

7.11

Hälsa

7.11.1 Förutsättningar
Den tätortsnära naturen har många viktiga funktioner att fylla. Rekreation i natur
har en betydande effekt på bland annat den psykiska hälsan. Kontakt med natur
är viktig inte bara för den mentala hälsan utan också för att minska stress.
Lågintensiva aktiviteter i naturen som kan aktivera riskgrupper som exempelvis
äldre män och få dem att röra sig lite mer än de hade gjort annars, är också de
viktiga. Det handlar om exempelvis fiske. (Norling, 2001)
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Hälsa handlar också om en god boendemiljö och om möjligheterna till motion i
vardagen. Hur boendemiljön planeras i det nya området ger förutsättningar för
trivsel, trygghet och hälsa. Dödligheten för den som är fysiskt aktiv genom att gå
eller cykla en halvtimme om dagen minskar med 30 procent. (Trafikverket, 2015)
Det aktuella området ger idag möjligheter till rekreation, men dessa är i huvudsak
begränsade till området kring Höje å, samt till vägmark inom området. I och med
att den huvudsakliga markanvändningen är jordbruk är möjligheterna till ett
allemansrättsligt nyttjande av marken liksom mängden allmänt tillgänglig mark i
området mycket begränsad.
Området består idag av öppen landbygd med inslag av gårdar och mindre
sammanslutningar av bostäder, främst Knästorp.
Som utgångspunkt är luften i området av god kvalitet i och med god luftväxling i
det öppna slättlandskapet. Buller kan dock i en del områden medföra
hälsoproblem. Luft och buller behandlas särskilt i separata avsnitt, och ligger
därför inte till grund för bedömningen av miljöpåverkan kopplad till hälsoaspekter.
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7.11.2 Konsekvenser av nollalternativet
I nollalternativet kvarstår dagens markanvändning och området nyttjas även
fortsatt huvudsakligen för jordbruksändamål. Då jordbruksmark inte är
allemansrättsligt tillgänglig är möjligheterna för rekreation i området fortsatt låga
och bygger på att friluftsutövaren håller sig till obanad terräng eller befintlig
infrastruktur i form av vägar och cykelvägar. Nollalternativet medför inga negativa
effekter för friluftslivet, men heller inga positiva. Inga miljökonsekvenser kopplade
till hälsa bedöms därför uppstå i nollalternativet.
7.11.3 Konsekvenser av planförslaget
Planförslaget innebär att ett relativt stort område jordbruksmark i anslutning till
stadsbebyggelsen i Lund omvandlas till bostadsområde. Detta medför att stora
markytor i form av naturmark, allmänplatsmark och gatumark blir tillgänglig för
rekreation både från närliggande befintliga bostäder och de tillkommande
bostäderna inom planområdet. Planerade gångstråk och utveckling utmed Höje å
förstärker natur- och rekreationsvärdena utmed ån genom bland annat en ökad
tillgänglighet. Planen medför således ökade möjligheter till vardagsrekreation och
friluftsutövande, vilket bidrar med positiva hälsoeffekter, främst då den medför en
ökning i mängden allmänt tillgänglig mark för vardagsrekreation.
7.11.4 Inarbetade åtgärder
Områden för grönstråk och allmän platsmark finns med i planen. Därutöver
planeras för gångstråk utmed Höje å, vilket höjer platsens rekreativa värden.
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7.11.5 Förslag till ytterligare åtgärder
I samband med utvecklingen av å-stråket bör intresseorganisationer engageras
och samrådas för att optimera planeringen av lokaliseringen av olika
aktivitetsplatser eller viloplatser. Särskilt fokus bör läggas på barn samt utsatta
och funktionsnedsatta grupper vid planeringen.
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8.

Samlad bedömning
8.1

Sammanfattande miljökonsekvenser

Den aktuella planen innebär en utveckling av bebyggelse i stadsnära läge på
jordbruksmark. Det kollektivtrafiknära och centrala läget gör att området trots
hushållningsbestämmelserna för jordbruksmark bör kunna vara aktuell.
I samband med planens genomförande kommer de största effekterna på miljön i
form av ökad tillgänglighet till ett område med idag mycket liten allmänt tillgänglig
mark, liksom en ökad tydlighet i brottet mellan stad och öppet landskap som
utpekats som kulturellt värdefullt för Lunds stadsbild.
En liten negativ effekt kommer av att trafiken inom området ökar från dagens
jordbrukskopplade trafik till stadstrafik. Samtidigt ökar mängden infrastruktur
tillgänglig för gång- och cykeltrafikanter och det kollektivtafiknära läget bedöms
medföra att en hög andel av arbetspendling sker med cykel eller kollektivtrafik.

8.2

Avstämning mot miljömål

Nedan görs en avstämning mot relevanta nationella miljökvalitetsmål. I de fall det
har varit motiverat har även motsvarande regionala och lokala miljömål
kommenterats.
8.2.1

Begränsad klimatpåverkan

"Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan
på klimatsystemet inte blir farlig.
Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska
mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar
utveckling inte äventyras.
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Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan
uppnås."
Planen ger goda förutsättningar för möjligheterna att nå målet med begränsad
klimatpåverkan. Främst genom ett kollektivtrafiknära läge där de boende inom
området förväntas att i hög utsträckning kunna nyttja cykel och kollektivtrafik i
samband med arbetspendling och när de uträttar ärenden. Då området inte bara
är beläget nära kollektivtrafik och kommande tågstation, utan också med direkt
närhet och cykelavstånd till Lunds centrala delar, kan förutsättningarna knappt
vara bättre för att minska bilanvändningen hos de boende i området.
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8.2.2

Grundvatten av god kvalitet

"Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till
en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag."
Jordarterna i området i huvudsak består av sådana med låg genomsläpplighet, och
dagvattenhantering planeras i form av fördröjningsmagasin som är tänkta att
fastlägga föroreningar i dagvatten vilket medför att få föroreningar bedöms
vidaretransporteras till grundvatten i området. Planen ger heller inte möjligheter
till etablering av verksamheter av miljöfarlig karaktär eller större industrier.
Möjligheterna att nå miljömålet grundvatten av god kvalitet bedöms därför inte
påverkas.
8.2.3

Ett rikt odlingslandskap

"Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och
kulturmiljövärdena bevaras och stärks."
Den aktuella planen ger möjlighet till byggnation av urbana miljöer i form av bland
annat infrastruktur och bostäder på tidigare jordbruksmark. Ianspråktagen mark
är i princip omöjlig att återställa till en högvärdig jordbruksmark, varför
omvandlingen av landskapet bedöms vara permanent. Detta medför att målet att
arealen jordbruksmark inte ska minska direkt motverkas. Samtidigt är den
biologiska mångfalden i odlingslandskapet i området dokumenterat låg, då två
tredjedelar av marken nyttjas för odling av spannmål och oljeväxter.
Kulturmiljövärden och biologiska värden tas till vara i det aktuella planförslaget i
form av bland annat mark avsatt till grönstråk och kulturmiljövärden. Totalt sett
bedöms dock påverkan på möjligheterna att uppnå miljömålet Ett rikt
odlingslandskap bli måttlig negativ, främst baserat på jordbruksmarkens höga
odlingsvärde och omöjligheten i att återskapa jordbruksproduktion på
ianspråktagen mark.
8.2.4

Frisk luft
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"Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden
inte skadas."
Området är beläget i ett relativt öppet landskap och även efter planens
genomförande bedöms luftgenomströmningen vara god. Planen bedöms inte
medföra någon påverkan på miljökvalitetsnormerna för luft och bedöms därför
inte påverka möjligheterna att nå miljömålet Frisk luft.
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8.2.5

Säker strålmiljö

"Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga
effekter av strålning."
Staffanstorps kommun är en kommun utan förhöjd radonrisk. Däremot är delar av
planområdet utpekade som normalriskområden för radon i det övre spannet, vilket
medför att radonsäkring och radonmätning kan vara aktuellt i samband med
planering av nya byggnader. Nytillkomna byggnader uppförs normalt med
radonskydd. Möjligheterna att nå målet säker strålmiljö bedöms därför inte
påverkas av planens genomförande.
8.2.6

Ingen övergödning

"Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ
inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller
möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten."
I och med att jordbruksmark tas i anspråk i samband med planens genomförande,
kommer en stor del av källan till överskottsnäring i närliggande vatten att
elimineras inom området. Generellt nyttjas mycket mindre näring i parkmark än
på åkermark, och läckaget av kväve och fosfor bedöms därför minska.
Fördröjningsmagasin för dagvatten tar också om hand stora delar av det överskott
på näringsämnen som skapas inom det aktuella planområdet. Därmed bidrar
planen med förbättrade möjligheter att nå målet med minskad övergödning.
8.2.7

Myllrande våtmarker

"Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska
bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden."
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Det finns inom området inga våtmarker idag. Beroende av dagvattendammars
utformning, och beroende av om någon mindre våtmark anläggs inom
rekreationsområdet vid Höje å, kan dock miljömålet med myllrande våtmarker
komma att påverkas positivt. Detta är dock till fullo beroende av om, och i så fall
hur nya våtmarker skapas inom området varför bidrag eller påverkan på
miljömålet inte bedöms.
8.2.8

God bebyggd miljö

"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas."
I samband med planeringen av området har hänsyn tagits till områdets befintliga
natur- och kulturvärden, liksom till platsens läge i närheten av kollektivtrafik och
centrum. Genom en god lokalisering och att bebyggelsen placerats ut på sådant
sätt att buller och risker hanteras, samtidigt som grönytor skapas och en god
luftgenomströmning säkras, medför planen att möjligheterna att nå målet med en
god bebyggd miljö ökar.
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8.2.9

Giftfri miljö

"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället
ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av
naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och
ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära
bakgrundsnivåerna."
Området bedöms inte vara förorenat i någon omfattning. Föroreningar kan
eventuellt förekomma i närheten av tidigare verksamheter som växthus eller
kvarnar. Det är också möjligt att påträffa rester av bland annat ogräsmedel på
tidigare jordbruksmark. Detta bör undersökas närmare i samband med att
markarbeten blir aktuella trots att riskerna med området generellt är låga. Om
markundersökningar visar på föroreningar saneras dessa givetvis till anvisade
nivåer, och planens genomförande bör därför påverka möjligheterna att nå
miljömålet positivt om den alls påverkar.
8.2.10 Levande sjöar och vattendrag
"Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika
livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion
ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas."
Strandzonen kring Höje å bevaras i planen, och därutöver skapas en
dagvattenhantering inom området som klarar av att hantera föroreningar och
fördröjer dagvatten från området vid skyfall. Detta medför att möjligheterna till en
förbättrad vattenkvalitet och förbättrade strandzoner i området är stora. I och
med dessa åtgärder bedöms planen bidra till möjligheterna att nå målet med
levande sjöar och vattendrag.
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8.2.11 Ett rikt växt- och djurliv
"Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för
nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt
deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt
livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till
en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa,
livskvalitet och välfärd."
Ett idag i stort monokulturellt växtsamhälle i form av jordbruksgrödor kommer i
samband med planens genomförande att utvecklas till både rekreationsstråk och
grönytor med olika karaktär inom och mellan bostadsområden. Den befintliga
vegetationen och värdena vid Höje å bevaras och kan komma att utvecklas.
Tillgången till natur ökar i och med omvanligen av jordbruksmark till allmänt
tillgänglig park och naturmark, samtidigt som fler arter ges utrymme inom
planområdet. Planens genomförande ger därför mycket goda möjligheter att bidra
till måluppfyllelsen för miljömålet ”ett rikt växt- och djurliv”.
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8.3

Avstämning mot miljökvalitetsnormer

Hänsyn har i planen tagits till bullerproblematik. Därutöver har anpassning av
dagvattenhanteringen inom området skett på ett sådant sätt att
miljökvalitetsnormerna för vatten kan förväntas förbli opåverkade eller möjligen
något positivt påverkade. Närmare studier av miljökvalitetsnormerna är dock
nödvändiga i samband med de olika detaljplaner som tas i områdets
utvecklingsetapper.

9.

Fortsatt arbete
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Det fortsatta arbetet med utbyggnaden och omvandlingen av området kan komma
att kräva ytterligare utredningar i samband med detaljplanearbetet. Det kan
handla om ett flertal typer av utredningar, främst kopplade till det fortsatta
arbetet med detaljplaneläggning av området. De som identifierats under arbetet
med framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen listas här:
•

Skyfallsplan för området

•

Detaljerade planer för dagvattenhantering

•

Detaljerade bullerutredningar

•

Geotekniska utredningar

•

Markundersökningar med inriktning på föroreningar

•

Trafik och tillgänglighetsfrågor på plannivå

•

Naturvärden och utveckling av ekosystemtjänster på plannivå

•

Närmare utredningar av kulturmiljöer, sker i samråd med Länsstyrelsen
och eventuellt i form av arkeologiska undersökningar
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10.
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