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Beställare
Byggnadsnämnden på uppdrag av Kommunstyrelsen.

Ansvarig

Fördjupningen av översiktsplanen har upprättats av
Strukturavdelningen, Lunds stadsbyggnadskontor i ett
förvaltningsöverskridande samarbete. Projektorganisation med projektledningsgrupp, arbetsgrupp och
referenspersoner presenteras sist i detta dokument.
Foton: Lunds kommun om inget annat anges.

Vad innebär en fördjupning av översiktsplanen för Veberöd i relation till den
kommunövergripande översiktsplanen?
Fördjupningen av översiktsplanen för Veberöds tätort ersätter översiktsplanen för Lunds kommun inom
utpekat planområde. Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som
omfattar hela kommunen. Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som redovisar kommunens vilja för
hur mark, vatten och existerande stadsmiljöer ska användas, bevaras och utvecklas på längre sikt. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men har genom sin vägledande funktion en viktig roll i kommunens
fortsatta utveckling. När det finns behov kan delar av översiktsplanen göras mer detaljerad än andra delar
genom en fördjupning av översiktsplanen. En fördjupning av översiktsplanen innebär att översiktsplanen
ändras för det område fördjupningen omfattar.
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VEBERÖD
Veberöd ligger naturskönt i östra delen av kommunen och utgör ett värdefullt komplement för de
som söker ett boende med närhet till natur och ändå tillgång till nödvändig vardagsservice. I orten
finns ett aktivt näringsliv och ett rikt fritidsutbud. Veberöd innehåller många kvaliteter och stor
utvecklingspotential. Samtidigt står Veberöd inför omfattande hållbarhetsutmaningar kopplat till
klimatet men också i förhållanade till allmän samhälls- och befolkningsutveckling där uppgiften
är att svara upp mot invånarnas framtida behov av service, bostäder och attraktiv livsmiljö.
Lunds kommun ligger i en expansiv region och har en tydlig roll som regional motor. Etableringen
av forskningsanläggningarna i östra Lund förstärker ytterligare Lunds betydelse i såväl regionala
som i nationella och internationella sammanhang. Sammantaget skapar utvecklingen en befolkningstillväxt och ett stort behov av bostäder och plats för verksamheter i regionen och i Lunds
kommun.

LUNDS VISION
Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet.

I Lund har kunskap förändrat världen i mer än 1000 år. Nytänkande och problemlösande ligger i
vår natur. Vi hämtar kraft i historien för att tillsammans med andra skapa framtiden.

Lund är en plats där du kan vara dig själv, där du vill bo, utvecklas och bidra till framtiden. Här
finns en unik kunskapskultur där olikheter berikar. Vi vågar tänka stort och visa handlingskraft.
Genom öppenhet och tillit till varandra låter vi idéerna växa till hållbara lösningar på dagens och
morgondagens utmaningar.
Tillsammans kan vi mötas, skratta och lösa världsproblem. Genom att visa vägen och inspirera
andra visar vi att Lund är ett levande och ledande kunskapscentrum som gör skillnad.
Då, nu och i framtiden. Här och i världen.
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Sammanfattning
Veberöd växer inom tätortens gränser och värdefull mark för jordbruk, natur och rekreation bevaras för dagens och morgondagens invånare. Fram till 2040 prioriteras färdigställande av påbörjade utbyggnadsområden, centrumförnyelse och förtätning i hållplatsnära och centrala lägen. Med
befintliga strukturer och gjorda investeringar som utgångspunkt utvecklas Veberöd på ett hållbart
sätt. Förtätningen i Veberöd ger en variation av bostäder, men också utrymme för näringslivet att
stärkas och utvecklas. Bykänslan, näringslivet och närheten till naturen värderas högt i utvecklingen
av ett hållbart Veberöd.

Utveckling av centrum

Breddat bostadsutbud

Utvecklingen av Veberöd gynnar ett levande och
starkare centrum med attraktiva promenadstråk
och mötesplatser för alla som bor och verkar i
Veberöd. En centrumförnyelse med mer attraktiva
gatumiljöer bidrar till att främja det lokala utbudet
av service och handel.

Utbyggnaden möjliggör upp till 1200 bostäder och
grundar sig i behovet av ett breddat bostadsutbud
med möjlighet till bostäder för alla skeden i livet. I
Veberöd innebär det en komplettering med främst
flerbostadshus och radhus, något som ger en tätare
bebyggelsestruktur än det som generellt finns här
idag.

Lokalt näringsliv

I det framtida Veberöd finns plats för ett utökat
näringsliv med fler arbetstillfällen på orten och om
möjligt också en bredare branschsammansättning.
Nya och befintliga lokaler för handel och andra
näringsidkare finns både i centrala och mer perifera
lägen, vilket är viktigt för ett varierat näringsliv.

Friluftsliv

Veberöd har ett fantastiskt läge i mötet mellan
skogslandskapet i sydost, det varierade och småskaliga åkerlandskapet i sydväst och den flacka Vombsjösänkan i norr. Veberöd med kollektivtrafik från
både Malmö och Lund utgör en port ut i naturen,
med goda möjligheter att utveckla turistnäring i
orten och kringliggande landsbygd.
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Grönblå infrastruktur

Den grönblå infrastrukturen innehåller olika typer
av värden och funktioner, där framförallt skyfallshantering, rekreation och biologisk mångfald
prioriterats. Vattendrag och den grönstruktur som
kopplar till landskapet är viktiga i den grönblåa
strukturen.

Mobilitet

Befintliga gång- och cykelstråk förstärks och lyfts
fram. Nya kopplingar skapas för att bygga ett
sammanhängande nät och minskar byns barriärer.
Samtidigt föreslås kopplingar ut till omlandet såsom
vid Sjöbovägen ut till väg 11 samt söderut mot
Dörröd. Hållplatslägen stärks för att höja bussens
konkurrenskraft.
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Inledning
Fördjupningens syfte är att beskriva Veberöds utveckling på kort och lång sikt och därigenom
formulera en målbild för Veberöd. För att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av bebyggelse,
grönstruktur, vatten och mobilitetsfrågor behövs en fördjupad kunskap och ett konkretiserat förslag. Fördjupningen tydliggör också avvägningar mellan och förhållningssätt till utpekade allmänna
intressen.

Politiska utgångspunkter
2015 gav kommunstyrelsen i uppdrag till byggnadsnämnden att ta fram ett förslag till fördjupning av
översiktsplanen för Veberöds tätort.
I planuppdraget för fördjupning av översiktsplanen
anges att arbetet ska fokusera på att:









Utveckla Veberöds identitet, karaktär och
kärnvärden.
Bredda bostadsutbudet.
Stödja utveckling av ortens näringsliv och tillgång till såväl kommersiell som offentlig service.
Utveckla ortens försörjningssystem: trafikoch kollektivtrafikstruktur för hållbar mobilitet, IT, vattenhantering och offentliga rum.
Vidareutveckla Veberöds grönstruktur och
kopplingar till omkringliggande naturlandskap.
Tillvarata resultaten från dialogprojektet
”Fokus Veberöd.”
Beakta barnperspektivet i planeringsarbetet.

Barnen i årskurs 1 på Svaleboskolan arbetade under våren
med att beskriva dagens trafikmiljö och föreslå lösningar
för framtidens Veberöd, ”Barns röster i Veberöd”
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Den kommunövergripande översiktsplanen antogs i
oktober 2018 och utgör ett viktigt underlag i arbetet
med fördjupningen av översiktsplanen för Veberöd. Den finns beskriven på sidan 84. Andra viktiga
underlag som varit föremål för politiska beslut är
Utbyggnadsstrategi 2025, Lunds policy för hållbar
utveckling, LundaEKO, program för social hållbarhet, beslut om Simrishamnsbanan och Vombsjösänkans biosfärsområde. Dialogprojektet ”Fokus
Veberöd” sammanfattas under ”dialogkapitlet”.

Lunds utbyggnads- och boendestrategi
2025

I Lunds utbyggnads- och boendestrategi anges det
strategiska förhållningssättet som gäller för framtida utveckling av kommunen och kommunens
bostadspolitiska mål fram till 2025. Utvecklingen av Veberöd fram till 2025 föreslås ske genom

Barnen i årskurs 1 på Idalaskolan arbetade under våren
med inventering av naturen kring Idala och förslag på nya
och utvecklade mötesplatser, ”Barns röster i Veberöd”

Resultatet från dialogprojektet ”Fokus Veberöd” utgör
ett viktigt underlag i fördjupning av översiktsplanen.

Veberöd har tillgång till gröna miljöer och synliga vattendrag.

förtätning, färdigställande av påbörjade projekt
och utveckling av centrum. Bebyggelsen föreslås
kompletteras med flerfamiljshus och tillgången till
verksamhetstomter säkerställas genom Lökadalsområdet. Remissversion av ny Utbyggnadsplan är
ute på remiss.

LundaEKO

Lunds kommuns policy för hållbar utveckling
En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillfredsställa sina
behov. Lunds kommuns policy för hållbar utveckling
syftar bland annat till att skapa ett samhälle där
de ekonomiska resurserna används på ett sätt som
främjar ekologisk och social hållbarhet, där företagsklimatet är gott och där invånarnas ekonomiska
välfärd främjas.

Vombsjösänkans biosfärsområde

Nationella Biosfärskommittén har i november 2020
beviljat Sjöbo, Eslöv, och Lunds kommuners ansökan
om att få inleda en kandidatur till att bli ett Unesco
biosfärsområde. Biosfärsområden är modellområden med praktiska exempel på hur man kan jobba
med hållbar utveckling på ett ekologiskt, socialt och
ekonomiskt sätt. Detta rimmar väl med den målbild
som finns för Veberöd, en livskraftig tätort i Vombsjösänkans sydöstra del.

LundaEko är Lunds program för ekologiskt hållbar
utveckling 2021-2030 och bygger på de nationella
miljömålen och de globala målen för hållbar utveckling. Programmet innehåller sex prioriterade
områden för Lunds miljöarbete.

Lunds program för social hållbarhet

Lunds program för social hållbarhet bygger på de
globala målen för hållbar utveckling, de nationella
folkhälsomålen samt de mänskliga rättigheterna.
Programmet innehåller sex prioriterade områden.

Simrishamnsbanan

Den 12 december 2019 beslutade byggnadsnämnden att återremittera stadsbyggnadskontorets samrådsförslag till fördjupning av översiktsplanen för
Veberöd, med uppdrag att ta bort reservatet för Simrishamnsbanan. Simrishamnsbanan var en tidigare
järnvägssträckning mellan Malmö och Simrishamn.
Sedan slutet av 1990-talet har samtal förts om att
återupprätta trafiken på sträckan. Berörda kommuner gick ihop och 2001 skapades ett nätverk
kring Simrishamnsbanan. En förstudie togs fram
för sträckan som går genom Veberöd. Ett riksintresseområde för en framtida järnväg definierades och
år 2014 antogs Trafikverkets järnvägsplan för hela
sträckan där man fastställde järnvägskorridoren.
Det pågår en översyn av riksintresseområdet.
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Lokala utgångspunkter

Veberöd –en livskraftig tätort
Veberöd, liksom flera av kommunens orter, står
inför omfattande utmaningar att svara upp mot
invånarnas framtida behov av service, bostäder och
attraktiv livsmiljö. I uppdraget till arbetet med en
fördjupning av översiktsplanen beskrivs betydelsen av att bredda bostadsutbudet samt att stödja
utveckling av ortens näringsliv och tillgång till såväl
kommersiell som offentlig service. En avgörande
faktor är också framtida tillgång till goda kommunikationsmöjligheter.

Veberöd har en åldrande befolkning där allt fler
kommer att ingå i de äldsta åldersgrupperna inom
en tioårsperiod. Även gruppen unga vuxna ökar, ifall
de väljer att bo kvar i Veberöd. Veberöd domineras
kraftigt av småhusbebyggelse. För att möta den
demografiska utvecklingen behöver bostadsutbudet
breddas.

Veberöd har ett relativt diversifierat näringsliv med
många företagare på orten och Veberöd ligger över
rikssnittet i andel företag i förhållande till antalet invånare. Men många arbetar på annan ort och endast
en mindre andel av befolkningen befinner sig i Veberöd under dagtid. Fler människor i Veberöd under
dagtid kan stärka förutsättningarna för service och
handel, vilka också utgör viktiga mötesplatser som
bidrar till ortens sociala sammanhållning.
Smarta byar är ett lokalt initiativ i samarbete med
Lunds kommun, Future By Lund och SOM-projektet
och är Sveriges första testbädd för smart teknik på
landsbygd. Det visar på hur forskning och utveckling inom digitala lösningar i vardagen kan vara en
drivkraft för utveckling på landsbygden.

Veberöds lokala identitet
Veberöd är en ort med tydlig förankring i landskapet
och i sin historia. Här finns den lilla ortens kvaliteter och samtidigt är hela regionens utbud tillgängligt. I uppdraget till arbetet med en fördjupning av
översiktsplanen beskrivs betydelsen av att utveckla
Veberöds identitet, karaktär och kärnvärden. Resultatet av Fokus Veberöd visar att naturnärheten
präglar orten.
I dialogprojektet Fokus Veberöd uppkom frågor att
arbeta vidare med. Det handlar om att vidareutveckla offentliga rum, stråk och mötesplatser, till
10

Veberöds bibliotek ligger centralt och är i dag en viktig
målpunkt för många veberödsbor.

exempel Veberödsbäcken och torg i byns hjärta. Det
handlar också om att stärka idrotten som sammanhållande element samt att vidareutveckla Veberöds
naturvärden och grönstruktur och skapa kopplingar
till omkringliggande naturlandskap. Samtliga dessa
frågor är viktiga för att stärka Veberöds identitet,
karaktär och kärnvärden.

Sammanhållning och engagemang i Veberöd
Invånarnas möjlighet till delaktighet och inflytande
blir allt viktigare. Det krävs gemensamma krafter för
att hantera den komplexitet som samhällsutvecklingen innebär. Med minskade offentliga resurser
kommer det också krävas att kommunen nyttjar och
främjar det lokala engagemanget. En orts identitet,
särdrag och sociala kapital är därför viktiga framgångsfaktorer för positiv samhällsutveckling. Detta
bygger på samverkan mellan invånare, näringsliv
och kommun.
Sammanhållningen mellan de boende i Veberöd och
det engagemang som finns på orten är Veberöds
största styrka. Veberöd.nu är en lokal plattform för
samarbete mellan föreningar, kommun och företag
med syfte att skapa ett socialt företagande som vitaliserar Veberödsbygden än mer.

Det är viktigt att engagemang och samverkan
fortsätter utgöra en röd tråd i arbetet efter dialogprojektet Fokus Veberöd, i arbetet med den fördjupade översiktsplanen och vidare, när de gemensamt
framtagna målsättningarna ska bli verklighet. Barnperspektivet är viktigt och ska genomsyra arbetet
med den fördjupade översiktsplanen.

Regionala och globala utgångspunkter

Veberöds roll i regionen
Veberöd har ett unikt läge i en storstadsregion
med tillgång till hela Öresundsregionens utbud och
samtidigt nära tillgång till landsbygdens kvaliteter.
Veberöd erbjuder naturnära boende, etableringslägen för näringsliv och tillgång till rekreations- och
fritidsmiljöer. Veberöds roll som mindre ort i ett
flerkärnigt Skåne behöver bygga sin samlade attraktionskraft på både ortens egna innehåll, vad orten
erbjuder regionen, och på tillgången till det samlade
utbudet i regionen. Samtidigt är Veberöd ett nav för
de mindre byarna runt omkring. Den service som
finns i Veberöd behöver vara tillgänglig också för
omlandet.

Avgörande är utveckling av ett effektivt och hållbart resande samt en digital infrastruktur. Det är
viktigt att kunna nå övriga regionen, men också att
nå Veberöd, som besöksmål och som centralort för
omkringliggande byar. Veberöd har förutsättningar
att bli en port ut i naturen för boende i regionen.
Förutsättningar finns för ett ökat bostadsbyggande och därmed för nya invånare att bosätta sig i
Veberöd. Enligt Lunds kommuns översiktsplan ska 1
200 bostäder kunna möjliggöras i Veberöd fram till
2040. Utvecklingsmöjligheter finns även för ett näringsliv som drar nytta av det regionala läget samt
för besöksnäringen.

Veberöd kopplat till den globala klimatutmaningen
En avgörande samhällsutvecklingsfråga är att minska klimatpåverkan. En utgångspunkt för arbetet
är kommunens program för ekologisk hållbarhet,
LundaEko. Lunds kommun ska vara klimatneutral år
2045 och utsläppen av växthusgaser nära noll. Den
största andelen av klimatrelaterade utsläpp inom
Lunds kommuns geografiska område kommer från
transportsektorn. Framtida lösningar för hållbart
resande i Veberöd är därför en angelägen fråga. En
annan utmaning för minskad klimatpåverkan är hur
Veberöd kan växa utifrån en resurseffektiv struktur. Enligt Lunds kommuns översiktsplan ska en
fördjupning av översiktsplanen för Veberöd studera
förtätningsmöjligheter samt enligt direktiv utreda
möjligheter att bygga i östra Veberöd för att undvika
ianspråktagande av jordbruksmark.

En annan sida av klimatutmaningen är att hantera
ett förändrat klimat, exempelvis torka, värmeböljor och kraftiga skyfall. Därför behöver grön- och
blåstrukturen utvecklas. De gröna värdena i Veberöd
är stora men då Veberöd ligger nedströms Romeleåsen, och vatten från åsen rinner genom orten på sin
väg mot Kävlingeån, finns utmaningar med översvämning. Det finns många möjligheter till synergieffekter i att jobba med hur grön- och blåstrukturen
i och kring Veberöd kan säkra klimatanpassning,
rekreation och biologisk mångfald. En stor utmaning
ligger också i att anpassa landsbygdens jordbruksarealer, samt säkra vattentillgång och matproduktion.

LUND

VEBERÖD

MALMÖ

Veberöd i regionen
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Dialogen med boende och
verksamma i Veberöd
Det dialogarbete som pågått under arbetet med fördjupningen, från 2014 och framåt, ger ett bra
underlag till kommande plan- och genomförandeprocesser. Eventuella dialoger i fortsatta processer
bör mer kopplas till fysiska platser. Exempel på grupper som inte hörts särskilt under FÖP-processen är ungdomar och unga vuxna, nyanlända, personer med funktionsvariationer, eller åldringar i
behov av stöd.

2014-2016: Dialogprojektet
Fokus Veberöd

2016-2018: Medborgarbaserad
kulturmiljöinventering

Projektet ”Fokus Veberöd” startade i augusti 2014
och pågick under två år. Syftet med fokus Veberöd
har varit att ge boende i Veberöd, Vomb, Dörröd och
Silvåkra möjlighet att påverka samhällsutvecklingen
och planeringen av orten. De dialogaktiviteter som
genomförts har bland annat fungerat som underlag
till aktuellt arbete med den fördjupade översiktsplanen för Veberöd.

Engagerade Veberödsbor inventerade Veberöd med
stöd från antikvarier. Inventeringen utgjorde sedan
underlag till det kulturmiljöprogram som nu finns
för Veberöd.

Orten ska förbli levande och attraktiv, med en tydlig
byidentitet
Närheten till naturen ska bibehållas och utvecklas
Bostadsutbudet ska göra att man kan bo kvar
Veberöd ska ha ett centrum med mötesplatser för alla
åldrar
Tillgång till service, såväl kommersiell som offentlig ska
säkerställas
Föreningslivet ska bibehållas och vidareutvecklas
Kollektivtrafik ska vara tillgänglig och bra gång- och
cykelvägar

Utdrag ur Fokus Veberöd. diagram som visar val av
bostadsort.
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2017: Creative tour

Samarbete mellan Future by Lund och Smarta byar
där investerare och kreatörer möttes för att undersöka möjligheten för genomförandet av goda idéer.

2019: Rundtur med politiker och byaråd

En rundtur med buss i Veberöd tillsammans med
politiker, byarådet i Veberöd och delar av arbetsgruppen. Denna rundtur syftade till att skapa en
förståelse hos politiken kring de utmaningar som
Veberöd har samt att ge utrymme för Byarådet att få
berätta för politiken om vad de upplever som viktigt
för byns utveckling.

Hösten 2019 gjordes en gemensam rundtur med Veberöds byaråd, politiker från Byggnadsnämnden och tjänstepersoner från Stadbyggnadskontoret.

Hösten 2019 genomfördes ett arbete med Svaleboskolans årskurs 5 kring rörelsemönster och fritidsaktiviteter.

2019: Workshop årskurs 5
En workshop hölls tillsammans med två klasser på
Svaleboskolan (årskurs 5) för att få en bättre bild
av vad barn och unga gör på sin fritid och hur de
rör sig inom byn. Val av åldersgrupp bygger på att
11-åringar kan röra sig på egen hand över ganska
stora områden. De är enligt uppgift sällan representerade i denna typ av planeringssammanhang.
De vanligaste aktiviteterna visades sig vara fotboll vid
Svaleboskolan, olika aktiviteter i Veberödshallen, samt
att spela datorspel hemma. Även hundpromenader,
cykling- och springturer i Idala strövområde, vid Romelevallen och i Körsbärsdalen pekades ut som viktiga
aktiviteter/platser för barnen i Veberöd. Flera av
barnen lämnade Veberöd för att gå på fritidsaktiviteter
utanför Veberöd, bland annat ridning och dans.
Barnen som bor inom orten går eller cyklar i huvudsak
till skolan, medan de som bor utanför tätorten blir
skjutsade eller åker buss. Korsningen vid Remontgatan pekades ut som trafikfarlig och många uttryckte
oro över höga hastigheter på både Sjöbovägen och
Dörrödsvägen.
På fritiden är Idala strövområde och området runt
Idalaskogen, samt slingan vid Romelevallen platser som
barnen ofta befinner sig på.

2019: Dialog med kringliggande
markägare
Dialog har skett med kringliggande markägare. Ett
dialogmöte hölls i början av april 2019 för samtal
kring markanvändning och vattenhantering.
Markägarna runt Veberöds tätort värnar jordbruksmarken,
särskilt den i de västra delarna. Vattenfrågan är viktig och
ett klargörande kring dikningsföretagen behövs inledningsvis. Bäckaparken lyfts som en möjlig plats för vatten.

2019: Stadsbyggnadskontoret på plats
Under våren 2019 var kommunens tjänstepersoner
på plats i Veberöd vid fyra tillfällen för att tala om
FÖP-processen och utvecklingen av byn. De fyra
tillfällena var upplagda efter 3 olika teman, FÖP-processen, kulturmiljö och bygglov samt mobilitet och
friluftsliv.
Tillfällena var välbesökta och invånarna visade stort
intresse. Det kom in runt hundra idéer, synpunkter och
tankar, där många återspeglas i förslaget. Det var också
tydligt att det kom olika invånare vid de olika tillfällena
som var intresserade av det specifika temat för dagen.
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2019: Digital frågeenkät om grönstruktur

2021: Barns röster i Veberöd

En digital frågeenkät i form av en karta togs fram
efter sommaren 2019 där invånarna uppmanas att
peka ut grönområden som de upplever som viktiga, vad de gör där samt hur frekvent de besöker
platserna. Detta gjordes för att bättre förstå vilken
natur det är invånarna menar när de säger att ”det
viktigaste med Veberöd är närheten till naturen”
som framkommit i fokusarbetet.

Lund ska vara den bästa kommun att bo och leva
i, särskilt för barn och unga. Det är en av anledningarna till att samtliga förstaklassare i Veberöd
engagerades i arbetet. De blev ombedda att fundera
på vad som behöver skyddas och vad som behöver
förändras för att Veberöd ska vara en bra plats att
bo i 2040 för de själva som vuxna och för de som
kommer att vara barn och unga då. Barns röster i
Veberöd är ett samarbete mellan stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen och barn- och skolförvaltningen. Barnen på Svaleboskolan valde att jobba
med trafikfrågor, medan barnen på Idalaskolan
valde mötesplatser i naturen.

Både parkerna inom orten, men framför allt den
tätortsnära naturen utanför tätorten används frekvent
av Veberödborna, där Idala strövområde, Idalaskogen
och Skytteskogen sticker ut. Enligt undersökningen har
Försköningen och Trulsboparken flest besökare.

2021: Samråd om FÖP-förslaget
Ett utskick med kort information om förslaget gjordes till samtliga hushåll. Samrådshandlingen, och
MKB:n låg tillgänglig på hemsidan, tillsammans med
en sammanfattande broschyr och fyra korta videor.
Tillfällen fanns för telefonmöte och digitala möten,
både riktade till olika intressegrupper i Veberöd och
med olika tematiska teman utifrån medborgarnas
intresseområden. Interaktiva kartor med riktade
frågor gällande FÖP-förslaget och/eller utifrån det
som inkommit i Fokus Veberöd låg också på hemsidan.
Många av de som kommit till tals under samrådet ser
positivt på förslaget och att det finns en samstämmighet
kring att fokusera på förtätning för att värna naturen och
jordbruksmarken Det har inkommit flera förslag på hur
den närliggande naturen kan utvecklas och skyddas där till
exempel Idala strövområde ofta nämns. Många påpekar
vikten av att centrumutvecklingen ska prioriteras.
Spårreservatet för Simrishamnsbanan berör flera och
åsikterna är delade. Flera boenden uttrycker sig positivt
kring att reservatet bebyggs, men det finns också de som
är negativt inställda och ser Simrishamnsbanan som en
förutsättning för att lösa trafiksituationen.
De flesta är nöjda med hållplatsernas placering, men
den centrala hållplatsen berör mest och där skiljer sig
åsikterna åt. Flera påpekar vikten av att korta restiden
till exempel genom direktbussar. Pendlarparkeringar ses
som en förutsättning för att kunna resa mer hållbart i en
ort som Veberöd. Fler och säkrare cykelvägar välkomnas,
både inom orten och ut till närliggande byar.
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Veberöds förstaklassare pekar ut Veberöds natur och
behovet av att skapa trafiksäkrare miljöer som de viktigaste frågorna att hantera för att skapa ett attraktivt och
hållbart Veberöd för framtidens vuxna och för framtidens
barn. Barnen påminner oss om att först och främst bygga
på platser inom orten där det inte finns något byggt, att
cykla och gå är bäst för hälsa och miljö och att naturen
runt Idala kan utvecklas genom att skapa nya mötesplatser. Det behöver finnas träd att klättra i, gräs att leka på
och vatten att håva i.
Trottoarerna i befintliga miljöer är ofta för smala och det
gör att barnen inte känner sig trygga. Fler cykelbanor
och kanter mellan cykelbana och bilväg skulle också öka
barnens upplevda trygghet.

Kontinuerligt arbete genom
medborgarcenter
Medborgarcenter i Veberöd har fungerat som en
kontinuerlig länk mellan invånarna och de som
jobbar med FÖP Veberöd på Stadsbyggnadskontoret
och Tekniska förvaltningen. De som arbetar lokalt
placerade från servicekontoret har varit insatta i
FÖP-processen och kunnat svara på frågor kontinuerligt, men också fångat upp frågor och inspel från
medborgare samt lätt kunnat sprida information
vidare i de lokala kontaktnäten.

MÅL OCH STRATEGIER
Utvecklingen av ett hållbart Veberöd tar fasta på översiktsplanens mål om ett levande Lund, ett växande Lund och det gröna Lund. Utifrån de övergripande målbilderna och Veberöds specifika förutsättningar har delmål konkretiserats och strategier
formulerats för ett framtida Veberöd.

Det levande Veberöd

• Veberöd ska erbjuda ett levande centrum.
• Veberöd ska erbjuda ett varierat och jämlikt idrotts- och fritidsliv.
• Veberöd ska genomsyras av en tydlig identitet och karaktär.

Det växande Veberöd

• I Veberöd ska bostadsutbudet breddas och 1 200 bostäder ska möjliggöras fram till 2040.
• I Veberöd ska det finnas förutsättningar för ett starkt näringsliv.
• Veberöd ska växa på ett mer resurseffektivt sätt.

Det gröna och blå Veberöd

• I Veberöd ska det finnas god tillgång till tätortsnära rekreation och ett aktivt friluftsliv.
• I Veberöd ska det finnas goda förutsättningar för naturvärden, biologisk mångfald och
ekosystemtjänster.
• I Veberöd ska det finnas robusta strukturer för att minska och möta klimatförändringar.
• I Veberöd ska det vara enkelt att resa hållbart såväl lokalt som regionalt.

15

Det levande Veberöd
Ett levande Veberöd är ett Veberöd där det finns kontakt och utbyte mellan människorna i byn. De
som bor här, de som är verksamma här och de som besöker byn. Sammanhållningen är en viktig del
i ortens bykänsla och identitet. Centrum är den självklara mötesplatsen med folkliv, handel och
service. Idrottslivet och föreningslivet är andra viktiga delar i livskvalitén och samvaron. Fritidsmöjligheter som är närvarande och tillgängliga ska vara stimulerande för alla oavsett bakgrund, ålder
och kön.

Mål
Veberöd ska erbjuda ett levande centrum

STRATEGIER FÖR ETT LEVANDE CENTRUM
• Utveckla attraktiva och trygga mötesplatser och gatumiljöer i Veberöds centrum.
• Gynna näringslivet och nya koncept för mötesplatser och service.
• Förtäta centrala Veberöd och skapa förutsättningar för olika funktioner.

Veberöd ska erbjuda ett varierat och jämlikt fritidsliv

STRATEGIER FÖR ETT VARIERAT OCH JÄMLIKT FRITIDSLIV
• Utveckla trygga och sammanhängande stråk för idrotts- och fritidsliv.
• Ge förutsättningar för ett större utbud av idrotts- och fritidsaktiviteter.
• Samla olika aktiviteter i kluster för mer aktiva och tryggare platser.

Veberöd ska genomsyras av en tydlig identitet och karaktär

STRATEGIER FÖR EN TYDLIG KARAKTÄR OCH IDENTITET
• Ge utrymme för nya arkitektoniska kvaliteter som samspelar med och tar hänsyn till byns kulturhistoriska
värden.
• Stärk upplevelsen av närhet till naturen, jordbruket och de omgivande landskapen.
• Stärk Veberöds entréer och tydliggör centrum.
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Ett levande centrum
Ett levande centrum är en förutsättning för folkliv och kontakt mellan byns invånare. Genom att
planera för attraktiva promenadstråk och mötesplatser skapas möjligheter för människor att mötas
och för lokalt förankrade aktiviteter. Genom ett lyft av centrum kan förutsättningar förbättras för
en utökad handel och småskaligt näringsliv, vilket i sin tur kan locka till sig människor och gatuliv.
Att skapa ett mer levande och attraktivt centrum viktas högt av Veberöds invånare. För att göra
centrum mer attraktivt behövs bland annat ett utökat serviceutbud och fler mötesplatser. Tryggheten i gaturummen har stor betydelse för barn och unga i Veberöd, varför oskyddade trafikanter ska
prioriteras.

STRATEGIER
• Utveckla attraktiva och trygga mötesplatser och
gatumiljöer i Veberöds centrum.
• Gynna näringslivet och nya koncept för mötesplatser och service.
• Förtäta centrala Veberöd och skapa förutsättningar för olika funktioner.

Utgångspunkter

Veberöds centrum sträcker sig från Norra Järnvägsgatan, längs Dalbyvägen och vidare i Sjöbovägen
till Boddes plats, med Mejerigatan som ett sammanlänkande stråk. Här samlas en stor del av byns
butiker, serviceutbud och caféer. Dalbyvägen delar
de centrala delarna och upplevs som en barriär då
den ofta trafikeras av tung trafik. I dagens centrum
saknas mötesplatser såsom torg och platsbildningar. Istället utgörs centrala mötesplatser av Coops
parkering, området kring bensinmacken/allbutiken

Flygbild över centrala Veberöd

Quick Corner samt några sittplatser i anslutning till
den centrala rondellen. I Veberöd finns ett relativt
stort utbud av lokaler för näringsliv, men med en
stor andel som i dag står tomma eller innehåller
verksamheter som inte bidrar direkt till ett levande
gatuliv.

Mötesplatser

Veberöd behöver framförallt en central mötesplats
i form av ett torg där människor kan uppehålla sig
och där olika typer av aktiviteter kan ta plats. Det
kan handla om en plats att slå sig ner en stund, en
plats att möta andra människor. Det kan samtidigt
vara en plats för torghandel med lokala produkter,
en symbolisk plats för byn eller en yta för tillfälliga evenemang. För att torget ska bli lyckat krävs
att det är estetiskt utformat i mänsklig skala med
exempelvis vegetation, vatten och med betydande
siktlinjer, exempelvis mot kyrkan eller Romeleåsen.

Julskyltning i Veberöds centrum.
Foto: Jan Malmgren
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Förutsättningarna för att skapa fler och tydligare
mötesplatser i Veberöds centrum bedöms ligga både
i utformning av den fysiska miljön men också genom
att engagera ortens invånare. Även privata näringsidkare kan utveckla mötesplatser i anslutning till
sina verksamheter, något som kommunen ska gynna
och stödja.

Attraktiva och trygga gaturum

Utemiljön har stor betydelse för hur människor
upplever centrum. Det är nödvändigt att ta ett samlat grepp kring utformningen och rama in det som
definieras som centrum. Det kan exempelvis handla
om materialval för markbeläggning, möblering och
belysning. Med en större tillgång till sittplatser ökar
tillgängligheten för äldre och människor med rörelsehinder. Dessutom skapas platser att uppehålla sig
på vilket ytterligare ökar möjligheterna till möten
och ökad upplevd trygghet. Att fler rör sig i gatumiljöerna till fots och cykel bidrar också till att centrum
blir mer levande och att den upplevda tryggheten
ökar. Trafikmiljön behöver anpassas till den gående
och cyklande människans upplevelser. Med låga
hastigheter och säkra övergångsställen kan de mer
utsatta trafikanterna såsom fotgängare och cyklister
röra sig tryggt och obehindrat i centrum. Breddade
trottoarer ger plats för fotgängare och utrymme
för cykelparkering, vegetation och gatumöbler som
också är viktigt för ett mer tillgängligt och trivsamt
gaturum. Detta får särskilt stor betydelse för barnens rörlighet.

Gynna näringslivet

Invånarnas närvaro har stor betydelse för centrums
karaktär och är en grundläggande förutsättning för
folkliv, service och handelsutbud. Företagarna i centrum beskriver kundlojalitet och ortsengagemang
som extremt viktigt då marknaden inte är särskilt
stor. Satsningar som efterfrågas rent konkret är
bland annat fler och bättre skötta grönområden, en
naturlig mötesplats, bättre belysning och fler parkeringsplatser. Detta tror butiksägare kan få fler att
vistas i Veberöd centrum, något som framkom i en
näringslivsanalys utförd inom arbetet med fördjupningen av översiktsplanen.
Centrums attraktivitet ska bidra till ett fördelaktigt
läge för verksamheter. Det är av betydelse hur det
ser ut i omgivningen eftersom det även ska vara
trevligt att röra sig i centrum och ta sig till de olika
butikerna och verksamheterna. Butiker, caféer
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Attraktiva bostäder i centrala lägen lyfter gaturummen
och upplevelsen av trygghet. Referensbild från Hammarby Sjöstad.

och restauranger gynnas av attraktivt utformade
gaturum med plats för uteserveringar och god
exponering. Det ska vara lätt att mötas och stanna
upp. Lokal handel och service bidrar till ett mer
självförsörjande och lokalt förankrat Veberöd där
det inte är nödvändigt att ta bilen för att göra inköp
eller uträtta ärenden. Med liv och rörelse kring
verksamheterna skapas en attraktiv och trygg miljö
att vistas i. En boendeort som Veberöd kan gynnas
av pandemins spår om fler väljer att jobba hemifrån
i framtiden. Ju fler som befinner sig på orten dagtid
desto större kundunderlag för det lokala näringslivet.

Förtätning och variation

En utveckling av centrum handlar om att förtäta
och komplettera med nya funktioner, men också
om att vårda och utveckla den befintliga miljön.
När boendeantalet ökar och lokalerna blir fler ökar
människors närvaro och förutsättningarna för mer
ett levande centrum. Bostadsentréer och bostadsfönster, tillsammans med att fler boende rör sig i sin
närmiljö ökar också den upplevda tryggheten.

Centrum ska kompletteras med de funktioner och
aktiviteter som skapar flöden och får människor att
vilja besöka platsen ofta och stanna lite längre. Detta
gäller både för tillkommande bebyggelse och för offentliga miljöer. Var och hur en verksamhet placeras
kan påverka hur människor rör sig och om centrum
upplevs som en livfull miljö eller inte.

Varierat och jämlikt fritidsliv
Att ha en meningsfull fritid och möjlighet till idrott är betydande faktorer för folkhälsan. I Veberöd
finns ett stort lokalt engagemang för idrotts- och föreningsliv, och i takt med att tätorten expanderar behöver också fritids- och föreningslivet förutsättningar att växa och utvecklas långsiktigt.
I Fokus Veberöd framkom en rad olika förslag till utveckling av fritidslivet. Det är särskilt viktigt
att säkra idrott och aktiviteter för barn och ungdomar, men också för en allt större grupp av äldre
människor. Alla behöver ha förutsättningar för en meningsfull fritid i Veberöd.

STRATEGIER
• Utveckla trygga och sammanhängande stråk för
idrotts- och fritidsliv.
• Ge förutsättningar för ett större utbud av idrottsoch fritidsaktiviteter.
• Samla olika aktiviteter i kluster för mer aktiva och
tryggare platser.

Utgångspunkter

I en tid när den fysiska aktiviteten generellt minskar
i samhället, särskilt tydligt hos barn och unga, är
det angeläget att säkerställa ytor och möjligheter
för idrott och aktiviteter. Fysisk aktivitet har många
goda sidor och ger positiva effekter för såväl fysisk
som psykisk hälsa. När orter förtätas och växer finns
risk för att ytor för grönska, aktivitet och rörelse
inte utvecklas i samma takt. För att Veberöd ska
kunna erbjuda samma möjligheter för en aktiv fritid
i framtiden behöver behovet av platser för detta
följas upp och utvecklas allt eftersom orten växer.
Den organiserade idrotten är stark i Veberöd och
innebär ett starkt lokalt engagemang. Samtidigt är

Naturen ger goda förutsättningar för jämlika möten och
jämlika fritidsaktivteter. Utveckling av mötesplatser ska ta
höjd för olika människors förutsättningar.

det nödvändigt att tillgodose platser för den spontana idrotten, som växer allt mer, och som kan tillåtas
ha en mer tillfällig karaktär.
Även äldre kan ha behov av ett föreningsliv som
både får dem fysiskt aktiva samtidigt som den sociala samvaron stärks. Det kan handla om aktiviteter
anpassade till äldres villkor, till exempel att gå stavgång tillsammans eller ha lättare jogging i grupp.

Föreningsliv, idrott och aktiviteter kan bli en mötesplats för människor i olika åldrar och med olika
bakgrund. Samtidigt finns det tydliga mönster, som
följer socioekonomiska förutsättningar, i vilka som
är engagerade i föreningslivet och vilka som inte
deltar. Ett aktivt föreningsliv och god tillgänglighet
till såväl organiserad som spontan idrott och aktivitet ger förutsättningar för att alla, oavsett bakgrund,
kön och ålder, ska få tillgång till utbudet och mötas.

Platser för idrott och fritidsaktiviteter finns i
dagsläget främst på två olika platser inom Veberöd;
Romelevallens idrottsplats och kring Svaleboskolan. Andra platser för fritidsaktiviteter inom byn är
tennishallen vid Truckvägen, brukshundsklubben i
Idalafältets östra del samt idrottshallen vid Idalaskolan. Romelevallen är det huvudsakliga området
för idrott i dag och innefattar fotbollsanläggning,
tennisbana, fritidsbad, boulebana, motionsslinga,
utomhusgym, scoutstuga med mera. Vintertid spolas
parkeringsplatsen på ideellt initiativ för att skapa en
tillfällig plats för skridskoåkning och skidspår anläggs runt Romelevallen om det finns snö. I anslutning till skolorna finns idrottshallar som används
av föreningslivet, och vid Svaleboskolan finns flera
bollplaner, bland annat en konstgräsplan för fotboll.
Fritid Veberöd är byns fritidsgård och mötesplats
för unga mellan 12-25. Biblioteket är en annan viktig mötesplats på orten.
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Jämlika platser för idrott och aktivitet
Eftersom Romelevallen och andra idrotts- och
aktivitetslokaler ligger centralt i Veberöd finns det
relativt goda möjligheter att ta sig hit gåendes eller
med cykel. Det gör att barn och ungdomar inte blir
beroende av bilskjuts från föräldrar i samma utsträckning, vilket skapar mer jämlika förutsättningar för fler att delta.

Det är svårt att ange generella principer för utformande av jämlika platser, det utgår från den specifika platsen och behovet hos de som berörs och ska
använda platsen. Viktiga aspekter är dock färg, form,
belysning och att skapa överblickbara rum som gör
att man känner sig trygg. Närvaro av människor
eller ett flöde av förbipasserande, samt att platsen
används under en stor del av dagen gör också att
den uppfattas som trygg. Platser där människor
finns drar ofta till sig ännu fler människor och genom möten kan den sociala tilliten stärkas.
I utformandet av offentliga platser är en utgångspunkt att den ska utformas så att den blir tillgänglig för så många som möjligt, så kallad universell
utformning. Genom att inkludera fler i utformandet, och samtidigt inta ett normkritiskt perspektiv
kan dessa platser även tilltala en större målgrupp.
Samtidigt kan det finnas en poäng i att ibland rikta
sig till en utvald målgrupp. På Klostergården i Lund
har aktivitetsytan ”Aktivia” utvecklats med utrymme
för spontana aktiviteter och ska fungera som mötesplats för unga i området. Platsen har utformats
av och för tjejer och det finns idag en stolthet över
platsen bland unga tjejer på Klostergården.

I ett fortsatt arbete med att utveckla aktivitetsytor
och spontana idrottsytor i Veberöd behövs en analys
av vilka målgrupper platserna ska nå och på vilket
sätt dagens utbud behöver kompletteras. Idag finns
redan flera idrottsplaner i Veberöd, men inte så
många alternativa aktivitetsytor. Troligtvis behövs
därför andra typer av platser som skulle kunna tilltala andra målgrupper, exempelvis tjejer eller äldre.
Tjejer har i andra sammanhang uttryckt att de gärna
vill ha platser att samlas på och umgås, sittgrupper
som kanske är väderskyddade men samtidigt upplevs som trygga och överblickbara.
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Aktivietsyta Aktivia på Klostergården, designad av tjejer i
närområdet.

Sammanhängande stråk av aktiva platser
Det finns också behov av att etablera ett sammanhängande nätverk av stråk som sammankopplar
Veberöds olika platser för idrott och aktivitet. Detta
kan utformas som ett tillgängligt och attraktivt
stråk genom orten som innehåller olika upplevelser
utmed vägen och attraktiva målpunkter.

Kluster

I en utveckling av orten finns stora möjligheter att
bygga vidare på Romelevallens potential som samlad idrottsplats och ytterligare förstärka den som
en mötesplats för idrott, aktivitet och rekreation.
Andra möjliga platser för större kluster av aktiviteter är Svaleboskolan, Idalaskolan och i en framtida
utveckling även norr om Traversen. Genom att
skapa kluster kan ytor och lokaler samnyttjas och
det skapas ett större flöde av människor, som i sin
tur ökar tryggheten på platsen.

Engagemang för större variation

Ett aktivt deltagande kan bidra till att utformningen
av platser blir efter de behov som finns på orten
men också att ägandeskap och stolthet för platsen
byggs upp. Ägandeskap och engagemang är i sin tur
viktigt för att engagera flera målgrupper, gärna föreningslivet, i utformandet så att en stor del av byn
känner sig delaktig. På så sätt kan platser fylla flera
lokala behov och bli mötesplatser för olika grupper.

Det är viktigt att det finns en variation av mötesplatser för olika typer av aktiviteter för att på så vis
kunna tilltala så många människor som möjligt. Platser och aktiviteter ska också fylla ett behov under
hela året.

Tydlig karaktär och identitet
Veberöds identitet formas av ortens historia som jordbruks- och tegelbruksort, närheten till naturen och en lokal kultur av aktivt föreningsliv och företagande. När Veberöd utvecklas vidare är det
viktigt att ta tillvara på och vidareutveckla dessa kvaliteter för att skapa trivsamma livsmiljöer och
främja en levande tätort. Det finns också ett stort värde när samtiden får utrymme i beskrivningen
av vad Veberöd är, exempelvis genom Smarta byars fokus på hållbarhet och teknik, eller genom
modern arkitektur och gestaltning. En tydlig och positiv identitet underlättar för de boende att
identifiera sig med byn och känna samhörighet med de andra som bor här.

STRATEGIER
• Ge utrymme för nya arkitektoniska kvaliteter som
samspelar med och tar hänsyn till byns kulturhistoriska värden.
• Stärk upplevelsen av närhet till naturen, jordbruket och de omgivande landskapen.
• Stärk Veberöds entréer och tydliggör centrum.

Utgångspunkter

Veberöd har sitt ursprung i lantbrukstraditionen
och kopplingarna till jordbruksnäringen är ännu
tydliga. Detta syns bland annat genom de gårdsmiljöer som finns i och i nära anslutning till orten, samt
genom utblickar mot landskapet som finns på flera
håll.

Från att ha varit ett jordbrukssamhälle utvecklades
tätorten till en stationsort, efter att Malmö – Tomelilla järnväg färdigställts 1893. Efter järnvägens
tillkomst etablerades flera industrier som stärkelsefabrik och garveri i Veberöd. De största industrierna
var tegelbruken som var belägna i samhällets västra
del, men lades ned 1974 strax efter nedläggningen
av Simrishamnsbanan. Även om tegelbruken och
andra industrier nu är rivna finns spår kvar, bland
annat i form av det röda Veberödsteglet som är ett
av ortens starka signum.

Tegelbyggnad längs Sjöbovägen.

Veberöd består av flera bostadsenklaver alla med
sin unika identitet och karaktär, formade under
olika tidsepoker. Under 60- och 70-talet expanderade orten väsentligt med framförallt villabebyggelse,
vilket gjort betydelsefulla avtryck i den fysiska
strukturen.

I dialogen med Veberödsborna framgår att närheten till naturen är något som starkt präglar ortens
karaktär. Ett annat tydligt signum är det sociala
kapitalet som tar sig uttryck i ett starkt föreningsliv,
stor andel företagare och engagerade medborgare.

Material och skala

Veberödstegel är välkänt i hela regionen och arvet
efter tegelbrukseran är väl synligt i byn. Byggnader
i rött veberödstegel formar många av gaturummen,
och teglet finns också representerat i andra betydelsefulla byggnader såsom skolor, bostadshus och
verksamhetsbyggnader. Att värna och återbruka det
lokalt producerade teglet inom orten har ett stort
värde för att stärka Veberöds befintliga identitet
som tegelort och utveckla identiteten som ett hållbart Veberöd.
Dagens Veberöd är uppbyggt över en lång tid och
olika tidsepoker finns representerade i den fysiska

Moderna arkitektur med tegel som material, Århus.
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miljön. I en vidare utveckling av tätorten är det viktigt att ta tillvara och bygga vidare på dessa kvalitéer
samtidigt som det är nödvändigt med utrymme för
nya intryck. En identitet med sikte på den moderna
byn kan skapas med hjälp av samtida arkitektur,
hållbart tänkande och hänsyn till kulturhistoriska
värden. Det gäller såväl byggnader som utemiljöer
såsom gator, torg och parker.
Den forna järnvägen formar ännu stora delar av
byns struktur och synliggör det faktum att Veberöd
en gång varit en stationsort. Även en del byggnader
med kopplingar till järnvägen finns kvar, bland annat det gamla stationshuset eller det gamla våghuset
intill spåret. De stora äldre industribyggnaderna
som låg i Veberöds centrala delar gav centrum en
helt annan rumslighet och skala än dagens glesare
och lägre bebyggelsestruktur. Med hänsynsfull utformning kan en högre bebyggelse tillföra intensitet
och liv till bykärnan.

Bebyggelsen formar gaturummet

Utvecklingen i Veberöd ska anknyta till platsens
kulturhistoria genom att förhålla sig till gaturummets struktur genom placering, utformning och
material. Ortens centrala delar tillhör den äldsta
bebyggelsen och ligger där den gamla landsvägen
mellan Lund och östra Skåne korsar Veberödsbäcken. Denna del karakteriseras av smala bygator, låg
bebyggelse samt inslag av äldre gårdsbyggnader.
Den äldre bebyggelsen vänder sig mot gatan och
samspelar med gatans liv. Detta koncept bör också
tillkommande bebyggelse ta fasta på. Strukturmässigt har orten vuxit längs landsvägarna och är i dag
förgrenad utmed vägarna Dalbyvägen, Sjöbovägen
och Dörrödsvägen.
Tiden som järnvägsort är fortfarande mycket tydlig
i gatunätets struktur kring den tidigare spårsträckningen. Det är av stor vikt att kompletterande
bebyggelse placeras längs med befintliga gator och
förtydligar gaturummet.

Längre ut från bykärnan finns typiska 1970-talsområden men också småhusområden i skogsmiljö, som
från början varit sommarhus. Genom att ta tillvara
det kulturhistoriska arvet i form av strukturer,
miljöer och byggnader från olika tidsperioder ges
förutsättningar för att utveckla den lokala identiteten och variationen.
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Nya bostäder med hållbara lösningar, Basel.

Kontakten med landskapet
Landskapet runt Veberöd präglas av ett aktivt
jordbrukslandskap med inslag av gårdsbebyggelse, trädalléer och andra gröna element, dels av de
stora nivåskillnader och skogsmarker som Romeleåsen tillför. Kopplingen som finns mot åsen, och
betesmarkerna längs Veberödsbäckens dalgång är
historisk då det var längs bäckens dalgång man en
gång i tiden drev korna från byn ut på bete på åsen.
Planeringen av Veberöd ska utgå ifrån landskapets
förutsättningar så att bebyggelsen kan harmoniera
med sin omgivning. Den naturliga topografin ska
bibehållas i så stor utsträckning som möjligt och
byggnadshöjder ska anpassas efter omgivningen.
Värdefulla natur- och kulturlandskap ska bidra med
kvaliteter till utvecklingen av Veberöd, och närheten
till skogsområden och det småskaliga kulturlandskapet ska vara centrala i byns identitet.

Entréer

De gamla infartsvägarna från Dalby, Dörröd eller
Sjöbo ger ett välkommande möte med Veberöd.
Landskapet varierar beroende på väderstreck, men
både i öster och väster ligger äldre gårdsmiljör i
mötet mellan tätorten och landskapet, som en välkomstskylt till Veberöd. Bebyggelsen längs med Dalbyvägen, Dörrödsvägen och delar av Sjöbovägen har
ett tydligt förhållande till gatan, vilket ska beaktas
i kommande bebyggelsetillägg. Bebyggelsen längs
med dessa vägar är till stor del uppförda i tegel,
vilket gör dem till karaktärbärande miljöer. Hänsyn
till tegelfasaderna ska tas vid ändring och tillägg.
Truckvägen som entré norr ifrån kan vid en omgestaltning utveckla och fördjupa Veberöds identitet.

Det växande Veberöd
Det växande Veberöd är ett Veberöd där det finns bostäder för alla skeden i livet. Bostadsbyggandet möter ortens demografiska utveckling men tar också utgångspunkt i ortens unika förutsättningar som naturnära by. Veberöd växer i första hand genom förtätning vilket innebär att jordbruksmark och natur kan sparas. Förtätningen gynnar ett levande centrum och stärker en sammanhållen
bystruktur. Ett näringsliv växer som tar kraft i lokal drivkraft och här erbjuds unika förutsättningar i
en expansiv region.

Mål
I Veberöd ska bostadsutbudet breddas och 1 200 bostäder ska möjliggöras fram till 2040
STRATEGIER FÖR BREDDAT BOSTADSUTBUD
• Arbeta för ett breddat bostadsutbud med en mångsidig sammansättning av hustyper, upplåtelseformer och
lägenhetsstorlekar.
• Ta tillvara på den unika livskvalité som naturnära boende i Veberöd kan erbjuda Malmö/Lundregionen.

I Veberöd ska det finnas förutsättningar för ett starkt näringsliv
STRATEGIER FÖR ETT STARKT NÄRINGSLIV
• Möjliggöra lokaler i attraktiva och centrala lägen.
• Stötta lokalt näringsliv och initiativ.
• Erbjuda strategiska lägen för nya verksamhetsetableringar, både i nya områden samt genom förtätning i
befintliga områden.

Veberöd ska växa på ett mer resurseffektivt sätt
STRATEGIER FÖR RESURSEFFEKTIVITET
• Förtäta orten och stärk en sammanhållen struktur.

• Säkerställa att orten växer resurseffektivt utan att det sker på bekostnad av framtida generationer.
• Anpassa utbyggnadstakten efter gjorda och planerade investeringar.
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Ett breddat bostadsutbud
Lunds kommuns översiktsplan 2018 anger att bostadsutbudet ska möta både dagens och framtidens befolknings behov och önskemål. Det är viktigt att varje tätort kan erbjuda en bred boendepalett. Det ska finnas bostäder i varierande storlekar och upplåtelseformer, men också olika boendemiljöer. Veberöd ska kunna växa med 1200 bostäder fram till 2040.

STRATEGIER
• Arbeta för ett breddat bostadsutbud med en
mångsidig sammansättning av hustyper, upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar.
• Ta tillvara på den unika livskvalité som naturnära
boende i Veberöd kan erbjuda Malmö/Lundregionen.

Utgångspunkter

Veberöds bostadsstruktur präglas av den äldre
bykärnan och den kraftigt expanderade småhusbebyggelsen under 1970-talet. Under 1970-talet
mer än fördubblades bostadsbeståndet i Veberöd,
från 600 bostäder 1970 till 1 300 bostäder 1980.

Andel flerbostadshus och småhus i Veberöd, 2017.

Därefter har utbyggnaden skett i ett lugnare tempo.
De senaste 20 åren har Veberöd vuxit med cirka 20
bostäder per år, med en tydlig ökning de senaste
åren.

Bostadsutbudet i Veberöd består idag till allra
största delen av småhus och äganderätt. 82 procent
av det totala bostadsbeståndet utgörs av småhus.
Socioekonomiskt är Veberöd en integrerad ort.

Bostadsbeståndets struktur och utveckling har
medfört att åldersstrukturen hos veberödsborna
präglas av att det i dag finns en stor andel barn, en
stor andel mellan 35 och 55 år samt en stor andel
mellan 65 och 75 år. Södra Sandby har den högsta
medelåldern i kommunen, därefter kommer Veberöd och Genarp. De närmsta tio åren präglas av att
de äldsta åldersgrupperna, 75 år och äldre, kommer
att öka kraftigt samt att många barn kommer att bli
unga vuxna.

Den demografiska utvecklingen innebär att Veberöd
står inför både utmaningar och möjligheter kopplat
till att bredda bostadsutbudet och skapa en omflyttning på bostadsmarknaden inom orten. Det begränsade utbudet av bostadsrätter och hyresrätter är
framför allt ett hinder för äldre att kunna lämna sin
villa för ett mer anpassat boende i ett centralt läge i
byn. Det är också ett hinder för unga samt nyanlända att etablera sig på orten. Det blir också svårt att
bo kvar vid förändrade livsvillkor, exempelvis vid en
skilsmässa.

Tillgängliga lägenheter i centrum

Andel bostadsrätter och hyresrätter i Veberöd, 2017.

24

För att möta det behov som uppstår när den äldsta
befolkningsgruppen växer kraftigt behöver bostadsbyggandet få en annan inriktning än vad som präglat
orten hittills. Många äldre efterfrågar bostäder som
har ett centralt läge och bra tillgång till service. Detta för att kunna bibehålla en viss mån av självständighet och rörlighet. Det kan finnas ett ökat behov
av trygghetsboenden, seniorboenden samt särskilda

boenden, då behovet av gemenskap och trygghet
kan vara större hos vissa äldre. Seniorbostäder och
trygghetsbostäder är varianter av mellanboendeformer som överbryggar glappet mellan vanligt boende
och särskilda boenden med en helhetsomsorg.

Varierade boendemiljöer och
upplåtelseformer

En generellt större blandning av boendeformer och
bostadsstorlekar är positivt för en social robusthet
och för att skapa en mer balanserad befolkningsutveckling i framtiden. Bostadsmarknaden förändras
över tid och nya lösningar efterfrågas. Nya typer av
boendemiljöer kan handla om kollektiva boendelösningar eller konceptboende med olika fokus. Ett
exempel är Solbyn i Dalby, som har stort fokus på
odling.

För resurssvaga hushåll behöver tillgången till
hyresbostäder säkerställas, men de kan emellertid
ha svårt att efterfråga nyproducerade bostäder med
generellt högre hyror. Att säkerställa det befintliga
hyresbeståndet och att upprustningar sker varsamt
för att behålla lägre hyresnivåer behövs för att alla
ska kunna efterfråga en bostad i Veberöd.

Naturnära boende

En av de främsta anledningarna till att många bosätter sig i Veberöd är närheten till naturen. När orten
växer är det därför viktigt att sätta särskilt fokus på
vilken unik livskvalité naturnära boende i Veberöd
kan erbjuda Skåne och Öresundsregionen. Alla
boendemiljöer ska ha närhet till naturen eller till
gröna stråk som kopplar till omgivande landskap.
En fortsatt utveckling av Veberöd kompletterar det
regionala bostadsutbudet med naturnära boende.

Nya bostäder i centrala Veberöd.

flyttkedja innebär det att 15 småhus i Veberöd tillgängliggörs.

Behov av skola och förskola

När samhället växer med nya invånare innebär
det att mer än bara bostäder behöver byggas och
utvecklas. Arbetsplatser, service, parker och andra
anläggningar är alla delar i en växande tätort. En
grundläggande offentlig service är skola och förskola. Dessa är viktiga miljöer som skapar och bidrar
till barns förutsättningar att växa och utvecklas.
Utbyggnad av skola är samtidigt en stor ekonomisk
investering för kommunen. Det är viktigt att utbyggnaden av bostäder går i takt med utbyggnad av skola
och annan service på ett sätt där det sker en hushållning med kommunens ekonomiska resurser.

Flyttkedjor

När nya bostäder byggs så kan andra bostäder frigöras på bostadsmarknaden, då uppstår så kallade
flyttkedjor. I Veberöd finns en möjlighet för flyttkedjor ifall äldre lämnar sina villor för att flytta till en
nyproducerad lägenhet. Detta skulle öppna upp för
nya familjer som har behov av större bostäder eller
efterfrågar ett naturnära boende.

Riksbyggens pågående projekt i kvarteret Gåsen
innebär drygt 30 lägenheter för seniorer. För liknande projekt i motsvarande läge redovisar Riksbyggen
att runt hälften av alla inflyttade kommer från ett
småhus i närområdet. Skulle Gåsen generera samma

Urbana villor i Malmö skapades av de som senare också
flyttade in i byggnaden.
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Främja ett lokalt näringsliv
Planeringsinriktningen för Veberöds framtida näringsliv är att verka för att öka andelen arbetstillfällen på orten. Dessutom eftersträvas att bredda branschsammansättningen genom att ge goda
förutsättningar för olika typer av verksamheter, näringsliv och utökad service, som i sin tur kan
bidra till ett mer blandat byinnehåll. Det kan handla om tillgång till mark eller lokaler av olika storlek, lägen och prisklass. Det kan också handla om att stärka förutsättningarna för ett föränderligt
näringsliv och nya behov när fler jobbar hemma.

STRATEGIER
• Möjliggöra lokaler i attraktiva och centrala lägen.
• Stötta lokalt näringsliv och initiativ.
• Erbjuda strategiska lägen för nya verksamhetsetableringar, både i nya områden samt genom
förtätning i befintliga områden.

Utgångspunkter

I Veberöd finns förhållandevis många företag och
näringslivet här är relativt varierat. Veberöd ligger
över rikssnittet i andel företag i förhållande till antalet invånare. Det finns många företag inom jordbruk,
bygg- och anläggningsverksamhet samt fastighetsverksamhet. I Veberöds tätort är även företag
inom detaljhandel vanliga. En relativt stor andel av
företagen är enmansbolag. 86 procent av Veberöds
befolkning i arbetsför ålder förvärvsarbetar och
många arbetar på annan ort. Det innebär att en liten
del av den totala befolkningen befinner sig i Veberöd
under dagtid och följden blir sämre förutsättningar
för verksamheter och service som är i behov av att
människor rör sig i centrum och inom orten.
I orters som Veberöd finns det utmaningar med
ett sviktande kundunderlag då många tar del av

utbudet i andra delar av regionen eller handlar på
nätet. Det sätter press på butikerna att anpassa sin
verksamhet för att nischa sig och hitta nya konkurrensfördelar. Många av de lokaler som idag står
tomma anses vara för stora och för dyra.

Erfarenheterna under pandemin 2020 visar på att
arbetslivet kan förändras framöver. Den digitala
utvecklingen skapar möjligheter för större andel
hemarbete och därmed mindre pendling. En sådan
utveckling skulle dels minska resbehovet och dels
skapa en större dagbefolkning i Veberöd, som i sin
tur kan förbättra förutsättningarna för lokal handel
och service.

Lokaler i centrala lägen

Det ska vara gynnsamt att bedriva verksamhet i centrala Veberöd. En bykärna rik på verksamheter medför många positiva effekter. Det skapar folkliv och
möten och det stärker det lokala utbudet av både
arbetstillfällen, service, handel och upplevelser. Ett
levande centrum med attraktiva offentliga miljöer
bidrar till fler människor i centrum och ett ökat kundunderlag för det lokala näringslivet. Kommande
planering behöver säkerställa centrala lokaler som

Omgivande jordbrukslandskap är en del av Veberöds identitet och viktig för det lokala näringslivet.
Foto Kent och Kerstin Axelsson
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kompletterar och breddar dagens utbud. Ett varierat
näringsliv gynnas av fler lokaler med olika prisklass,
storlek, läge och karaktär.

Drivkrafter för lokal utveckling

En stor del av Veberöds företagare har personliga
kopplingar till bygden. Näringslivet har en lokal
prägel. Det gäller inte minst jordbruksnäringen som
ligger som en grund för byns utveckling. Det finns
en stor potential i att ta fasta på Veberödsbornas affärsidéer. En lokal plattform med syfte att skapa ett
socialt företagande som vitaliserar Veberödsbygden
än mer är veberöd.nu, ett samarbete mellan föreningar, kommun och företag.

Potential för näringslivsutveckling finns i flera
aspekter. Det finns ett växande intresse för lokalproducerat där bygdens jordbruksnäring har en stor
möjlighet att profilera sig. Veberöd har redan idag
en profil inom natur och hälsa som har potential
för en ökad besöks- och upplevelsenäring. En ökad
digitalisering behöver inte bara vara ett hot utan
kan även innebära möjligheter, till exempel för lokal
handel att utöka sin marknad. Smarta byar visar på
hur forskning och utveckling inom digitala lösningar i vardagen kan vara en drivkraft för utveckling
på landsbygden. Smarta byar är ett lokalt initiativ
i samarbete med Lunds kommun, Future By Lund
och SOM-projektet och är Sveriges första testbädd
för smart teknik på landsbygd. Veberöd är sedan
2021 också medlem i Fab City Global Initiative; ett
globalt nätverk med städer, regioner och länder som
vill minska sitt klimatavtryck bland annat genom att
öka den lokala produktionen av det som byn eller
staden konsumerar.
Veberöds bykärna kan bli en samlingspunkt för
lokala initiativ med upplevelser för invånare och
besökare. Bykärnan kan fungera som en entré till
landskapet kring orten och den upplevelsebaserade besöksnäring som utvecklas där. Här förenas
bykulturen, tillgång till natur och folkliv understött av offentlig service och lokalt näringsliv samt
föreningsliv. Detta är något som bör stödjas och ges
potential att utvecklas ytterligare. Från kommunens sida kan det vara viktigt att göra satsningar
på attraktiva platser där det lokala näringslivet
eller föreningslivet kan arrangera evenemang som
festivaler och marknader eller lokal försäljning av
produkter, till exempel Rekoringar för försäljning av
lokalproducerade varor.

Service och handel har stor betydelse för ett livskraftigt
och hållbart Veberöd.

Förtätning av verksamhetsområden
Särskilda områden för verksamheter är en viktig
resurs för ett näringsliv som ska växa och utvecklas.
Veberöds verksamhetsområden utgör i dag stora
delar av ortens nordöstra del som ligger närmast
väg 11. Området ligger i ett strategiskt läge med
goda kommunikationsmöjligheter. De verksamheter
som dominerar området tillhör bygg- och verkstadsbranschen. Gällande pris för verksamhetsmark i
Veberöd är det samma som i Genarp, men lägre än i
Södra Sandby och Dalby. Många av verksamhetstomterna är idag glesa och lågt utnyttjade vilket gör att
det finns möjlighet till förtätning för att frigöra plats
för nya verksamheter. Då Veberöd ska växa utifrån
en resurseffektiv struktur ska markutnyttjandet
i befintligt verksamhetsområden effektiviseras
genom påbyggnader, tillbyggnader eller nya tomtindelningar innan jordbruksmark tas i anspråk.

Ny mark för verksamhetsområde

Ny mark för verksamheter pekas ut i anslutning till
befintliga verksamhetsområden direkt söder om väg
11. Efterfrågan på industrimark i Veberöd idag är
cirka 1 hektar per år och tomtstorlek av intresse är
ofta ca 1500 kvadratmeter. I de nya områdena skapas förutsättningar för verksamheter som kan möta
efterfrågan i Veberöd. Här erbjuds även ytterligare
ytor för verksamheter som kan dra nytta av lägen
nära Malmö och Lund.
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Växa på ett resurseffektivt sätt
Förtätning är en nödvändig strategi för att hushålla med värdefull jordbruksmark och naturmark,
men också för att skapa en sammanhållen byutveckling. Förtätning handlar inte bara om att möjliggöra bostäder, utan tanken är att genom en mer sammanhållen bebyggelsestruktur främjas kollektivt resande, lokal service och näringsliv.

STRATEGIER
• Förtäta orten och stärk en sammanhållen struktur.
• Säkerställa att orten växer resurseffektivt utan att
det sker på bekostnad av framtida generationer.
• Anpassa utbyggnadstakten efter gjorda och planerade investeringar.

Utgångspunkter

Lunds kommuns översiktsplan anger att bebyggelseutvecklingen i kommunen främst ska ske genom
förtätning i en sammanhållen och resurseffektiv
struktur som bevarar värdefull jordbruksmark i
största möjliga utsträckning.

Med förtätning menas att nya byggnader uppförs
inom eller nära befintlig bebyggelse. Det innebär att
marken inom ett redan bebyggt område kan exploateras istället för att ta ny mark i anspråk utanför
ortens befintliga gräns. Det kan exempelvis handla
om tomma tomter mellan befintliga hus (luck-tomter), parkeringsplatser, ytor som inte används eller
ombyggnation av befintliga byggnader som ligger
i centrala lägen. Att bygga i en tät struktur och på
platser inom den befintliga tätorten innebär att
infrastruktur kan nyttjas effektivt, men kapaciteten
måste beaktas.
Jordbruksmarken runt Veberöd skiljer sig från
Lundaslättens jordar och är mer lämpad för vissa
typer av grödor och ger för dessa en god avkastning. Jordbruket i Veberöd har betydelse för livsmedelsförsörjningen, ortens robusthet i händelse
av kris och utgör en viktig lokal näring. Utöver de
värden som är förknippade med produktivitet har
jordbruksmarken också värden och kvaliteter för
biologisk mångfald, vattenhållning i landskapet och
för kulturmiljö.

Veberöd har ett elnät som ägs av EON. Det finns inga
konkreta brister i kapaciteten idag, och utbyggnad
av elnätet förväntas kunna ske i takt med att Veberöd växer. Orten har inget fjärrvärmenät och varje
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fastighet har därför sitt eget uppvärmningssystem.
Den glesa strukturen begränsar möjligheten att
bygga ut ett gemensamt fjärrvärmesystem.

VA-nätet har i delar av Veberöd identifierade brister
i såväl dricksvatten-, avlopps- och dagvattenledningar. Kapaciteten i nätet kan påverka utbyggnadstakt
och prioriteringar.

En sammanhållen struktur

I ett förtätningsgrepp för Veberöd är det viktigt
att se till byns helhet och att varje enskilt projekt
tillsammans verkar för en mer sammanhållen ort
snarare än som separata bebyggelseprojekt. Det är
genom det offentliga rummet så som stråk, mötesplatser och torg som människor främst upplever en
byggd miljö. Det är därför viktigt att se till hur det
offentliga rummet kan utvecklas genom förtätning
utifrån just mötesplatser, stråk och innehåll. En
tätare ortsstruktur skapar också ett mindre bilberoende då skolor, handel och annan service hamnar
inom ett kortare avstånd. Detta innebär ett förenklat
vardagsliv där olika ärenden kan göras på vägen
snarare än i perifera, ofta bilberoende, lägen, och
bidra till ett mer levande Veberöd.

Blandning av bostäder, service och
verksamheter

I centrala lägen är det betydelsefullt att skapa förutsättningar för en blandning av bostäder, service
och verksamheter. Ett blandat område kan bidra
till mer livskraftiga offentliga rum, bättre service
samt främja trygghet och möten mellan människor.
Ett förbättrat handels- och serviceutbud är i många
fall också ett tydligt exempel på hur förtätning kan
skapa mervärden för de som redan bor på orten. Att
möjliggöra bottenvåningar med handels- och servicefunktioner i strategiska lägen bidrar till variation i
gaturummet men också trygghet och folkliv.

Samutnyttja ytor
En mer förtätad ort innebär en större konkurrens
om marken. Detta kräver mer flexibla, kreativa och
innovativa lösningar för att samhällsservicen ska
få plats. Att samla och samutnyttja lokaler, parkeringsplatser, gröna ytor och andra resurser ger en
effektiv markanvändning och ger även möjlighet för
verksamheter att dra nytta av varandra. I Veberöd
som är en mindre ort med begränsad tillgång på lokaler för aktiviteter, är detta något som i dag redan
utnyttjas i allra högsta grad. I Veberöds idrottshall
är det exempelvis över sex olika föreningar som
samutnyttjar lokalerna vid olika tidpunkter. Ett
annat exempel kan vara att en skolgård nyttjas som
en allmän lekplats på den delen av dygnet som den
inte används för skolan. Parkeringsplatser för bilar
kan användas av flera verksamheter olika tider på
dygnet och veckan. Parkeringsytor och grönytor är
exempel på funktioner som kan vara lämpliga att användas för översvämning. I en tätare struktur handlar det om att skapa en mer varierande och intensiv
användning av ytorna, något som kräver flexibilitet i
planeringen och förståelse från allmänheten.

Resurseffektivt byggande

Klimat- och resurseffektivt byggande kan innebära många olika metoder och materialval. Ett av de
mest resurseffektiva alternativen är att förlänga
byggnaders livslängd. Genom att inte riva och bygga
nytt utan istället värna om befintliga byggnader och
låta dem utvecklas över tid och med innehåll kan
både klimat och resurser sparas. De byggnader som

Plats för vattnet

VA SYDs projekt ”Plats för vattnet” är en
satsning på praktisk klimatanpassning för att
göra våra samhällen mer motståndskraftiga mot
översvämningar vid kraftiga regn. Projektet ger
exempel på lösningar som ger goda möjligheter
att växa på ett resurseffektivt och robust sätt,
t ex genom att leda stuprören ut i trädgården
istället för direkt ner i brunnen. Om flertalet
veberödsbor skulle välja att hantera regnvattnet från taken inom sin egen fastighet skulle
det innebära en kraftigt minskad belastning på
ledningsnätet för dagvatten och behovet av att
bygga ut detta minskar.

tillförs orten bör redan från början planeras för att
över tid kunna rymma olika typer av verksamheter
och enkelt kunna anpassas till varierande behov. Att
bygga på fler våningar på lägre byggnader är ytterligare ett exempel på effektivt resursutnyttjande.

När det väl byggs nytt bör materialval och utformning av byggnader gynna en liten klimatpåverkan
och lågt nyttjande av jungfruliga resurser samtidigt
som byggnaden ska vara energieffektiv när den
används. Det kan handla om att återbruka byggmaterial och inventarier eller att välja material med
låg klimatpåverkan, t ex trä och hampa. Effektiva
system för att minska vattenanvändning och för att
använda regnvatten eller återanvända vatten blir allt

Lokal energiproduktion bidrar till en hållbar energiförsörjning.
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mer aktuellt. Det en fördel om den tillkommande
bebyggelsen kan bidra till nya sätt att minska förbrukningen av dricksvatten för att minska belastningen på befintligt ledningsnät. Att eftersträva låg
resursanvändning och klimatpåverkan i utvecklingen av Veberöd är en viktig utgångspunkt i framtida
planering.

Resurseffektiva energilösningar

För att möjliggöra omställningen mot mer förnybar,
återvunnen och balanserad energi behövs lösningar
som både kan minimera energianvändningen och
effektbehovet. Den förnybara energiproduktionen
behöver ta mer plats.

Att bygga i en tätare struktur med olika funktioner
innebär förutsättningar för en kollektiv energilösning, som i Veberöds sammanhang kan vara effektivt
istället för att lösa energifrågorna på fastighetsnivå.
Dialog kommer att krävas mellan byggherrar, framtida fastighetsägare och andra aktörer för att få en
klimatsmart och konkurrenskraftig energiförsörjning. Detta för att skapa tydliga nyttor och synergier
för alla inblandade.
Eftersom främst uppvärmning av fastigheter på ett
hållbart sätt är utmanade i Veberöd är ett viktigt
angreppssätt att bygga så energisnålt som möjligt
och minska behovet av tillförd energi.

Utbyggnadstakt och prioritering
Att växa resurseffektivt handlar inte bara om hur vi
bygger och med vilka material utan också när vi bygger och hur utbyggnationen förhåller sig till redan
genomförda och planerade investeringar. Genom att
prioritera att bygga i lägen som stödjer redan gjorda
investeringar nyttjas våra resurser på ett bra sätt.
Det kan handla om skolbyggnader, fördröjningsytor
för vatten eller nya gatumiljöer och parker. Det kan
också handla om att anpassa utbyggnadstakten
eller prioritera vissa områden för att undvika eller
planera för stora kostnader, som exempelvis för ledningsnätet eller skolbyggnader. Behovet av förskoleplatser är som störst några år efter att en bostad
byggs och behov av grundskoleplatser är som störst
runt tio år efter att en bostad byggs. Byggs många
bostäder samtidigt skapas tillfälliga större behov av
skol- och förskoleplatser för vissa ålderskullar. Om
bebyggelsetrycket sedan minskar, riskerar antalet
barn sjunka och då kan inte lokalerna nyttjas på ett
effektivt sätt. Veberöds skollokaler är känsliga för
ett ökat antal barn och elever, trots att Idalaskolans
nya lokaler nyligen tagits i bruk. En mer jämn och
kontinuerlig utbyggnad över tid är bra för att dra
nytta av de resurser kommunen satsar i utbyggd
skola.

Behov av skola och förskola – räkneexempel
Lunds kommun har ett verktyg för att ta fram en befolkningsprognos vid nyproduktion av bostäder. 1200
nya bostäder i Veberöd innebär runt 3000 nya invånare beroende på vilken typ av bostäder som byggs. Här
följer två räkneexempel som bygger på att 60 bostäder byggs per år under 20 år.
I exempel 1 byggs hälften av bostäderna som småhus, en fjärdedel som blandade hyresrätter och en fjärdedel som seniorbostäder. Då innebär de nya bostäderna att antalet nya barn i förskoleåldern kommer att
växa succesivt till cirka 250 barn efter 20 år och därefter falla sakta till 150 barn ytterligare 20 år bortåt i
tiden. Antalet nya barn i grundskoleåldern kommer att växa succesivt till drygt 470 barn efter 22 år för att
därefter falla sakta till drygt 300 barn ytterligare 20 år bortåt i tiden.
Om det byggs centrala bostäder för äldre så innebär dessa bostäder inte ett behov av fler skolplatser. Men
med tanke på de flyttkedjor som kan uppstå i Veberöd så innebär i praktiken att de nya invånarna består av
barnfamiljer som flyttar till de bostäder som frigörs. I exempel 2 görs därför beräkningarna baserade på
1200 nya småhus. Då är motsvarande topp för antalet nya förskolebarn cirka 400 och antalet nya grundskolebarn drygt 800.
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Det gröna och blå Veberöd
Det gröna och blå Veberöd är ett Veberöd där naturupplevelse och rekreation är bärande i utvecklingen av orten. I Veberöd tillåts den grönblåa infrastrukturen ta plats och här möjliggörs utvecklade värden för biologisk mångfald och rekreation, men också ytor för att hantera skyfall. För att
Veberöd ska bli mer klimatsmart behöver ett hållbart resande stärkas, såväl lokalt som regionalt.

Mål
I Veberöd ska det finnas god tillgång till tätortsnära rekreation och ett aktivt friluftsliv
STRATEGIER TÄTORTSNÄRA REKREATION OCH AKTIVT FRILUFTSLIV
• Säkerställ en god tillgänglighet till bostadsnära grönområden.
• Utveckla Veberöd med en stor variation av rekreation.
• Bevara och utveckla Veberöds kopplingar till omkringliggande natur- och jordbrukslandskap.

I Veberöd ska det finnas goda förutsättningar för naturvärden, biologisk mångfald och
ekosystemtjänster
STRATEGIER FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD
• Skapa förutsättningar för att bibehålla och utveckla miljöer och spridningsvägar för sandlevande arter.

• Utveckla biotoper och spridningssamband knutna till trädlevande arter genom att höja värden i befintliga
områden samt ge plats för nya träd inom byn.
• Ge plats för åtgärder som ökar naturvärden knutna till vatten, framförallt i anslutning till Veberödsbäcken.
• Anta ett ekosystemtjänstperspektiv vad gäller grönområden, för samordningsvinster, vid prioriteringar och
avvägningar i planering och investeringar.

I Veberöd ska det finnas robusta strukturer för att minska och möta klimatförändringar
STRATEGIER FÖR ROBUSTA STRUKTURER FÖR ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT
• Planera Veberöd för att möjliggöra ett liv med liten klimatpåverkan för medborgarna.

• Planera för hantering av översvämningar och olika extremväder som samverkar med gröna värden.

I Veberöd ska det vara enkelt att resa hållbart såväl lokalt som regionalt
STRATEGIER FÖR HÅLLBART RESANDE
• Stärk kollektivtrafikens attraktivitet.

• Prioritera gång och cykel som färdmedel inom byn.
• Knyt ihop byn genom att skapa sammanhängande stråk och minska barriärer.
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Tätortsnära rekreation och
aktivt friluftsliv
Närheten till naturen är en av de största kvaliteterna för de boende i Veberöd, och är en stor anledning till att många väljer att bosätta sig här. Att värna om och utveckla den tätortsnära naturen blir
därför bärande i den framtida utvecklingen av Veberöd. Läget gör också att det finns stora möjligheter till friluftsliv i det omkringliggande landskapet. MalmöLundregionen är en av landets mest
tätbefolkade regioner med delvis låg tillgång till allemansrättslig mark. Utifrån detta perspektiv
kommer Veberöds erbjudande av friluftsliv bli betydelsefullt för hela sydvästra Skåne. Närheten till
högklassigt friluftsliv är en unik kvalitet för orten både för boende och som potential att utveckla
en besöksnäring.

STRATEGIER
• Säkerställ en god tillgänglighet till bostadsnära
grönområden.
• Utveckla Veberöd med en stor variation av rekreation.
• Bevara och utveckla Veberöds kopplingar till omkringliggande natur- och jordbrukslandskap.

Utgångspunkter

I Veberöd finns såväl tätortsnära naturområden som
mer parkliknande områden och grönområden utan
utpekade funktioner. I den södra delen av Veberöd
ligger Idalaskogen/Idala strövområde som har stor
betydelse för det tätortsnära friluftslivet. Här finns
strövstigar och iordningställda rastplatser med
grillmöjligheter. Mer centralt ligger Skytteskogen
som sträcker sig från Romelevallen och österut.
Skogsområdet kompletterar Romelevallen som plats
för fritidsaktiviteter och här finns ett utegym och en
populär motionsslinga. Scoutföreningen har en stuga i närheten och använder den närliggande skogen
för sina aktiviteter. Inom Veberöd finns ett antal parker och gröningar såsom Försköningen som ligger
i anslutning till Dalbyvägen och Uggleparken. Här
finns en del stora träd, bänkar samt öppna gräsytor
för evenemang. Genom byn rinner Veberödsbäcken
och i anslutning till denna ligger bland annat Bäckaparken och Ankdammen samt andra gröna stråk. I
dagsläget är bäcken svårtillgänglig på många platser
i byn men bedöms ha stor potential att kunna tillgängliggöras och bli del av ett rekreativt grönblått
stråk genom tätorten.
Det är främst i byns östra och södra delar som
natur- och grönområden är lokaliserade. I de västra
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delarna av Veberöd är tillgången lägre och här finns
behov av att utveckla grönstrukturen. Flera av byns
parker ligger på privat mark (ej kommunalägd),
vilket kan försvåra vilka insatser som kan göras här.
Idala strövområde i sin helhet har både natur- och
rekreationsvärden som kan motivera att skydda
området som naturreservat, något som även lyfts
i kommunens Grönprogram. Även området kring
Skogsmöllebäcken lyfts i Grönprogrammet som
lämpligt som naturreservat.

Veberöds tätort är till stor del omgiven av ett jordbrukslandskap i norr och väster. Österut och söderut
breder mark med höga naturvärden ut sig. Söder
om Veberöd höjer sig Romeleåsen med Romeleklint.
Härifrån erbjuds fina utsikter över landskapet norrut och Vombsjösänkan och strax söder om Veberöd
passerar Skåneleden. Öster om byn sträcker sig
Skogsmöllebäckens dalgång och i söder ligger Körsbärsdalen. Det finns tre naturreservat i närheten av
Veberöd; Veberöds Ljung i nordost, Klingavälsåns
dalgång i nordost och Humlamadens fälad i sydost.
Naturområdena runt Veberöd har stora upplevelsevärden och det finns stor potential att utveckla
friluftslivet.
Från Veberöd finns ett antal mindre vägar som leder
ut i det omgivande landskapet. Många av dessa
vägar används idag för rekreation, samtidigt som de
fungerar som vägar för jordbrukare att ta sig fram
i landskapet. Här kan uppstå konflikter och vid ett
genomförande behöver olika intressen beaktas för
att hitta långsiktiga lösningar. I dagsläget saknas
tydliga rörelsestråk från Veberöds centrum till na-

turområden i det omgivande landskapet. Det finns
ett anslutningsspår till Skåneleden från centrum och
upp mot klinten för att koppla på etappen Väderkullen till Häckeberga.

Tillgänglighet till tätortsnära grönområde

Veberöd ska utvecklas med fortsatt närhet till natur
och gröna miljöer för de boende idag och i framtiden. Det bostadsnära grönområdet ska vara möjligt
att nå till fots från bostaden. Det är därför viktigt att
minimera eventuella barriärer och säkerställa att
vägen dit är attraktiv och säker. Ur ett barnperspektiv är det särskilt viktigt att det är nära till parken
eller naturen samt att vägen dit inte korsas av alltför
många och kraftiga barriärer. Lunds kommun har
riktlinjer där mått för tillgång och nåbarhet anges.
Här finns en ambition om att alla som bor i tätorterna bör kunna nå en park med en storlek på minst
0,2 ha inom 200 m från sin bostad. Vidare bör alla
som bor i tätorterna kunna nå en park med storlek
på minst 1 ha inom 300 från sin bostad. Dessutom
ska det finnas en stadsdelspark i varje stadsdel och
större tätort. Genom att följa dessa riktlinjer och
planera efter detta, kan tillgång och nåbarhet till
grönområden säkras för såväl nya boende i Veberöd
som befintliga.

Sammanhängande grönstruktur

I Veberöd ska tätortens gröna miljöer hänga samman och knyta ihop viktiga målpunkter för rekreation. I Veberöd finns både större sammanhängande
rekreationsområden av mer naturlik karaktär och
mindre områden som är mer av en parkkaraktär.
Genom att knyta ihop olika grönområden kan
storleken på det tillgängliga grönområdet på sätt
och vis öka. Att kunna röra sig enkelt mellan olika
grönområden gör att den lilla gröningen enkelt kan
leda vidare till ett större rekreationsområde. En
sammanhängande grönstruktur kan också stödja en
utvecklad infrastruktur för gång- och cykeltrafik.

Variation av rekreativa kvaliteter

Utöver en god tillgång till grönområden är det
också betydelsefullt att parker och naturområden
innehåller en variation av rekreativa kvaliteter.
Detta för att vistelsen i det gröna ska kunna erbjuda olika upplevelser och kännas meningsfull för
så många som möjligt. Det handlar om att det ska
finnas olika karaktärer i olika parker och grönområden, samt att det ska finnas plats för olika aktiviteter
och funktioner för att så många människor som

Skåneleden passerar strax söder om Veberöd och utgör
en stor kvalitet för orten. Fotograf: Mickael Tannus

möjligt ska kunna ta del av utbudet. I Veberöd ska
den tätortsnära naturen och grönområdena erbjuda
en stor variation av karaktärer, aktiviteter och funktioner som lockar olika typer av människor, såväl
barn, unga som vuxna och gamla. Här ska finnas
plats för såväl lek och aktiviteter som för rofylldhet
och återhämtning.

Gröna kopplingar skapar förutsättningar
för friluftsliv

Bättre kopplingar till omkringliggande naturområden kan skapas genom att etablera tydliga leder som
är anpassade för gång och cykel. Det är betydelsefullt att det finns anslutningar mellan Veberöds mer
tätortsnära natur till det kringliggande landskapet
och mer avlägsna naturdestinationer eller större
friluftsområden. Ambitionen är att det ska gå att ta
sig till Veberöd med kollektivtrafik och på ett enkelt
och smidigt sätt kunna ta sig vidare ut i landskapet.
Andra åtgärder som är nödvändiga för att bättre
sammankoppla Veberöd med det omgivande landskapet handlar om att överbrygga barriärer samt att
kommunen tillsammans med markägare och jordbrukare ska samverka kring långsiktiga lösningar
för rekreationsstråk ut i landskapet så att konflikter
kan undvikas.
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Förutsättningar för 			
biologisk mångfald
Veberöd är beläget mellan den skogsbevuxna Romeleåsen i söder och de vidsträckta sandiga betesmarkerna på Revingefältet i norr. Däremellan finns ett småbrutet jordbrukslandskap och i öster
finns även värdefulla ekmiljöer på Veberöds Ljung. Omgivningarna har stor betydelse för byns
naturvärden. Spridningsmöjligheterna mellan naturen i och kring Veberöd och det omgivande landskapet får därför stor betydelse för den biologiska mångfalden i området i stort.

STRATEGIER
• Skapa förutsättningar för att bibehålla och utveckla miljöer och spridningsvägar för sandlevande arter.
• Utveckla biotoper och spridningssamband knutna
till trädlevande arter genom att höja värden i
befintliga områden samt ge plats för nya träd.
• Ge plats för åtgärder som ökar naturvärden knutna till vatten, framförallt vid Veberödsbäcken.
• Anta ett ekosystemtjänstperspektiv vad gäller
grönområden, för samordningsvinster, vid prioriteringar och avvägningar i planering och investeringar.

Utgångspunkter

En naturvärdesinventering har utförts, inom delar
av planområdet, som visar på en rad naturvärden
(Calluna, 2019). Veberöd ligger i en trakt med
höga naturvärden, framförallt knutna till sandiga
gräsmarker. Läget i Revingefältets närhet och den
historiska kopplingen till sandiga åkrar bidrar till en
mycket hög artrikedom, även i ett nationellt perspektiv. Detta trots att det handlar om relativt små
fragment med sandiga gräsmarker inom byn. Andra
värden som har påträffats i Veberöd är främst knutna till de marker som hyser grova träd, bland annat
i parkerna Försköningen och Uggleparken, samt i
Skytteskogens östra delar. Generellt är skogarna
runt Veberöd unga och har ännu inte hunnit utveckla höga naturvärden. Veberödsbäcken och Skogsmöllebäcken rinner båda norrut med vatten från
Romeleåsen och leder till Klingavälsån ute i Vombsänkan. Bäckarna bildar viktig blå infrastruktur
som kopplar samman Romeleåsen med de låglänta
sandmarkerna norr om Veberöd. Veberödsbäcken
är historiskt sett förorenad och har förlorat många
av sina naturvärden. Bäcken sträcker sig genom byn
men kantas på många ställen av privata trädgårdar
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och de naturliga stränderna har på vissa ställen
ersatts av klippt gräsmatta eller kantsten. Det småbrutna jordbrukslandskapet med inslag av trädrader, åkerholmar och småvatten innehåller goda förutsättningar för en biologisk mångfald som i sin tur
gynnar jordbruksproduktionen. Betesmarken strax
söder om Idala strövområde är särskilt variationsrik
med såväl trädmiljöer som öppna marker, och torra
sandiga marker såväl som fuktiga områden, vilket
skapar en intressant dynamik.
Potentiella framtida värden vägs inte in i klassningen vid en naturvärdesinventering enligt svensk
standard. Den fördjupade översiktsplanen har ett
långsiktigt perspektiv och ser till utvecklingen av
byn fram till 2040. Det blir därför angeläget att diskutera hur de naturvärden som finns i nuläget kan
komma att utvecklas i framtiden, såväl på egen hand
som med aktiva skötselinsatser.

En krontäckningsanalys över Veberöd visar en låg
krontäckning i centrala delar av Veberöd, delar av
västra Veberöd samt inom verksamhetsområdet vid
Traversen. Även Annelund och kring Idalafältet visar
på en låg krontäckning, vilket delvis kan förklaras av
att de är relativt nybyggda områden.

Idala strövområde och området kring Skogsmöllebäcken lyfts i kommunens Grönprogram som lämpliga som naturreservat, baserat på både natur- och
rekreationsvärden.

Sandiga gräsmarker

De allra högsta värdena i Veberöd är knutna till
sandiga gräsmarker. För att dessa värden ska kunna
bestå även i en utbyggnad av Veberöd blir det viktigt
att bibehålla sambanden inom byn, och vidare
mellan Veberöd och Revingefältet. Det innebär

relativt enkla åtgärder och naturtypen är okänslig
för störningar, varför den passar att kombinera med
bostads- och verksamhetsområden. Befintliga ytor
med sandmarksbiotoper behöver bibehållas och utvecklas inom tätorten. Dessa finns bland annat inom
Traversen/industriområdet i norr, i den norra delen
av Idala strövområde och gräsmarkerna både norr
och söder om Sjöbovägen vid Hasslemölla. Mellan
dessa platser blir det dessutom nödvändigt att upprätthålla en anpassad grönstruktur med naturlig flora som kan stödja en lokal spridning av sandlevande
arter. Eftersom detta är en relativt okänd naturtyp
för allmänheten som kan upplevas skräpig, kan det
också bli nödvändigt med informationsspridning för
att öka acceptansen hos boende. Utöver anpassning
av planeringsarbetet i Veberöd krävs återkommande
skötselinsatser för att upprätthålla dessa värden.

Träd- och skogsmiljöer

I de centrala delarna av Veberöd finns stora och
gamla träd som innehåller naturvärden. För trädlevande arter utgör de många gröna stråken inom Veberöd viktiga spridningsvägar och födosöksmiljöer
inom byn. Vid utbyggnad av orten blir det viktigt att
säkerställa att dessa samband bibehålls. Samtidigt
är det tydligt att det i vissa delar av byn saknas miljöer med stora träd, och det blir därför nödvändigt
att komplettera grönstrukturen med nya trädplanteringar, men också kompletterande buskage, som kan
stödja och utveckla dagens värden.

1200 nya träd

Ambitionen är att tillföra ett träd för varje nybyggd
bostad. Det innebär ca 1200 nya träd fram till 2040.
Dessa träd bör i första hand planteras inom framtida
utbyggnadsområden för att bidra med värden och
ekosystemtjänster i direkt anslutning till de boende. Dock kommer det bli svårt att få plats med alla
dessa träd inom utbyggnadsområdena. Därför kan
ytterligare träd planteras i områden där det idag råder brist på gröna miljöer eller där det finns behov
av spridningsvägar och födosöksmiljöer.

Yngre skogsmiljöer

De något yngre skogsmiljöerna som ligger i anslutning till Veberöd innehåller generellt något lägre
naturvärden. Det gäller Idala strövområde, Skytteskogen och skogen norr om Idala. Dessa områden
är inte obetydliga och skogarna bildar viktiga gröna
lungor som utgör livsmiljö för småfåglar och andra
djur. Här finns även goda förutsättningar för att om-

De högsta naturvärdena inom Veberöd är framförallt
knutna till sandiga gräsmarker, här i Liabacken.

rådenas naturvärden i framtiden kommer att öka,
med eller utan skötselåtgärder. Här finns goda förutsättningar att på sikt utveckla naturvärden i och
med att skogarna snart uppnår sådan ålder att det
på naturlig väg börjar skapas en mer variationsrik
miljö. Detta gäller delar av Skytteskogen, trädstråket
söder om Hasslemölla i närheten av Skogsmöllebäcken, den södra delen av Idala strövområde samt
skogarna kring Idala. För att påskynda dessa processer och komplettera höga rekreationsvärden i Skytteskogen och Idala strövområde bör skötselinsatser
göras här för att höja områdenas naturvärden.

Värdefulla vatten

För att kunna utveckla naturvärden knutna till
Veberödsbäcken behövs mark i direkt anslutning till
bäcken. Genom att göra strandkanterna mer flacka
och flikiga, och därmed ge utrymme för mer naturlig
växtlighet, kan bäckens ekologiska värden öka.

Mångfunktionella grönområden

Veberöds grönområden innehåller inte bara naturvärden och funktioner för rekreation utan ger även
plats för olika ekosystemtjänster såsom skyfallshantering, vattenrening och klimatreglering. Dessa
tjänster får gärna samsas på samma plats så länge
behovet för prioriterade funktioner kan tillfredsställas. Många gånger innebär ekosystemtjänsterna
även en kvalitet för upplevelse och rekreation. Även
i andra delar än utpräglade grönområden blir det
nödvändigt att göra plats för träd och annan vegetation som klimatreglerare, exempelvis för att skapa
skuggade platser vid extrem hetta eller som vattenhållare vid regn.
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Robust struktur för ett förändrat
klimat
Forskningen är enig – klimatet förändras och extrema väderhändelser har blivit och kommer bli
vanligare i framtiden. Vi behöver agera på olika sätt för att hantera utmaningen och i Veberöd ska
det finnas robusta strukturer för att minska och möta miljö- och klimatförändringar. I en hållbar
samhällsutveckling ska såväl stad som tätorter och landsbygd vara hållbara livsmiljöer som lämnar
så små avtryck som möjligt på klimat och miljön. Veberöd behöver också anpassas för att hantera
effekterna av klimatförändringarna.

STRATEGIER
• Planera Veberöd för att möjliggöra ett liv med
liten klimatpåverkan för medborgarna.
• Planera för hantering av översvämningar och
olika extremväder som samverkar med gröna
värden.
Mobilitetsfrågorna är utmanande på orten, då bilen
är det dominerande färdsättet. Det finns idag ingen
möjlighet att tanka med biogas eller offentliga
laddstolpar för elbilar. Ett förändrat arbetsliv med
erfarenhet av pandemin kan minska behovet av
arbetspendling framöver och öka förutsättningarna
för ett lokalt och hållbart vardagsliv.

Veberöd har historiskt drabbats av återkommande
översvämningar och med ett klimat som förändras
väntas sådana händelser inträffa allt oftare. Veberöd har problem vid såväl återkommande längre
perioder med nederbörd och vid kraftiga skyfall.
Veberödsbäcken med kringliggande fastigheter är
särskilt utsatta. Översvämningsproblemet är ett
gemensamt ansvar och kommunen, fastighetsägare
och verksamhetsutövare måste hjälpas åt för att nå
en hållbar hantering.

Veberödsbäcken med högt vattenstånd.

Bostäder med tillgång till egen odling skapar sociala värden, byliv och bidrar till ett hållbart vardagsliv.

Utgångspunkter

Antalet privatpersoner och företag som producerar
egen energi, t ex med solceller, ökar. EON menar att
vi framöver kommer att se mer lokala energisystem
med bland annat solceller, batterier för lagring av
solenergi, laddlösningar för elfordon och energiåtervinning.
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Konsumtion står för en stor del av vår miljö- och
klimatpåverkan. En minskad konsumtion i kombination med mer cirkulära lösningar är avgörande för
att nå miljö- och klimatmål.

I en analys över trädkronornas utbredning i tätorterna i Lunds kommun visas att Veberöds centrala
och västliga delar har en låg krontäckning. Vegetation, och särskilt stora träd, är temperaturreglerande och ger skugga. Att öka mängden vegetation
är det mest effektiva sättet att minska risken för
hälsoskadlig värme i en tätort.

En klimatsmart livsstil
För att nå klimatmålen behöver många delar i vårt
sätt att leva ändras och anpassas. Transporter, energi och konsumtion är alla stora påverkansfaktorer.
När Veberöd växer finns möjlighet att orten kan bli
mer självförsörjande på service, handel, fritids- och
kulturutbud liksom lokalt producerade livsmedel.
Ett större utbud kan minska behovet av resor bort
från orten. Möjligheten att bo i Veberöd utan bil
behöver vara en utgångspunkt när orten växer för
att inte öka bilberoendet ytterligare.

Digitala plattformar liksom fysiska platser för delning, återbruk och lokal försäljning av varor behövs
för att minska konsumtionen. Såväl innovation som
förtroende mellan människor kommer behövas för
att nå en cirkulär ekonomi. Att skapa fler mötesplatser liksom billiga lokaler i Veberöd kan ge förutsättningar för initiativ och företagande kring återbruk
och en mer cirkulär och lokal ekonomi. Den lokala
produktionen av livsmedel kan gynnas genom stadsodling av olika slag. Veberöd har förutsättningar för
att i byggnation återbruka framförallt sitt tegel, ett
traditionellt och lokalt byggnadsmaterial.

Hållbara lösningar som identitet

Utbyggnaden av Veberöd behöver ha hållbar utveckling som grund, utifrån socialt, ekologiskt och
ekonomiskt perspektiv. Lösningar som är genomförbara utifrån Veberöds förutsättningar och i varje
projekt, till exempel olika energi- och mobilitetslösningar, behöver identifieras och genomföras i
samverkan.

Plattformar och projekt som Smarta byar och Fab
City kan använda förtätningsområdena som en test
bed; hur gör vi tätorter och mindre samhällen hållbara och vilka lösningar kan passa med Veberöds
förutsättningar? Möjligheter att utforma solcellsanläggningar med andelsägande kan testas i Veberöd,
vilket skulle kunna engagera flera i en hållbar omställning. Samtidigt finns goda förutsättningar för
solelsproduktion och solfångare för varmvatten på
många villatak, vilket behöver uppmärksammas.

Hantera översvämningsrisker

För att skydda främst den befintliga bebyggelsen
längs bäcken behöver lösningar säkerställas på
strategiska platser i anslutning till bäcken där vatten
kan översvämma utan negativa konsekvenser. Effek-

Solceller och gröna tak skapar förutsättningar för ett
hållbart samhälle och tar höjd för ett förändrat klimat.

Genom att ta hand om regnvatten och anpassa grönskan
efter klimatet minskar behovet av att använda dricksvatten till bevattning.

tiva lösningar kan beröra såväl kommunal mark som
privata fastigheter, varför en samordning och dialog
mellan kommunen, befintligt dikesföretag och berörda fastigheter behövs.

Den föreslagna bebyggelsen i Veberöd måste anpassas till var översvämningar kan uppstå och det är
viktigt att den tillkommande bebyggelsen inte orsakar problem för den befintliga. Vid skyfall behöver
vatten avledas främst ytledes, då ledningssystemen
snabbt blir fulla. För att avleda vattnet behöver skyfallsleder skapas och olika justeringar i exempelvis
gatumiljön, som styr vattnet till utpekade översvämningsytor där det kan svämma över utan att orsaka
större skador. Åtgärder krävs i såväl befintlig miljö
som i utbyggnadsområden, och behöver hanteras i
samband med att gatu- och parkmiljöer ska rustas
upp eller byggas om och i framtida planläggning.
Vid ett skyfall kommer vissa områden bli drabbade
av översvämningar. Fastighetsägare har ett ansvar
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Både lekmiljöer och platser för vila behöver skugga.

att skydda sin fastighet vid kraftiga skyfall och minska risken för översvämning och bör således vara
uppmärksamma på risker för sin fastighet.

För ett mångfunktionellt nyttjande av mark och
resurser bör åtgärder utformas för att möta flera
värden om möjligt. Åtgärder för vattenhantering kan
i många fall samordnas med utveckling av platser
för naturvärden, rekreation och lek.

Torka och vattenbrist

Torka förväntas bli vanligare och påverkar framförallt lantbruket men också vår dricksvattenförsörjning och privata verksamheter. Genom att samla
vatten under blöta perioder kan det användas för t
ex bevattning under torra, och mildra de konsekvenser som uppstår. Lösningar kan göras storskaligt
genom bevattningsdammar för jordbruket, men
också småskaligt på privata fastigheter eller i den
kommunala förvaltningen. I vissa fall finns möjlighet
att samordna detta med dagvattenhantering. Lösningarna får dock inte riskera att påverka vattenflödet i våra vattendrag negativt, särskilt avseende
lågvattenföring. Det är även viktigt att skapa en bred
förståelse att vid situationer med begränsad tillgång
på dricksvatten måste vi alla hjälpa till att minska på
konsumtionen.
Brandrisken ökar under torra perioder. Maskiner
som används i skogs- och jordbruk liksom naturliga händelser och olyckor kan orsaka brand när
markerna är väldigt torra. Översyn av brandvägar,
brandkorridorer och tillgång till släckvatten kan bli
aktuellt.
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Den fysiska planeringen kan förebygga och
lindra konsekvenser av extrema väderhändelser.
Hur vi människor agerar i dessa situationer är
också en avgörande del i att minska konsekvenser. Det kan handla om att skydda sitt boende
och sig själv mot överhettning och att vara
beredd på hur en bör agera vid olika händelser,
t ex planera hur en kan ta sig till och från sin
fastighet vid höga vattenflöden liksom att ändra
sitt beteende och minska dricksvattenanvändning vid torka.

Att hantera höga temperaturer
En annan konsekvens av klimatförändringar är att
värmeböljor förväntas bli vanligare. För att lindra
konsekvenserna vid höga temperaturer behöver
svala platser finnas och byggnader anpassas för att
inte bli för varma. Grönska är effektivt för att dels
sänka temperaturer, dels skapa skugga. Byggnader
och platser där känsliga grupper, som barn, äldre
och funktionsnedsatta vistas, behöver utformas för
att skapa svalka genom exempelvis skuggande träd.
Träd i en lämplig placering kan minska behovet
av tillskott av kyla. Den krontäckningsanalys som
genomförts visar att det finns delar av Veberöd som
saknar träd, och var nya träd således bör prioriteras.
Grönska och träd bör uppmärksammas särskilt i
samband med förtätning. Träd behöver ges förutsättningar och utrymme att växa.

Enkelt att resa hållbart
Veberöds geografiska läge ställer höga krav på goda kommunikationer inom regionen, såväl som
inom orten. Veberöd är en utpräglad pendlarort där man reser främst för arbetspendling, men även
för komplettering av ortens service-, kultur- och fritidsutbud. I dagsläget är bilen det dominanta färdmedlet för Veberödsborna. Att arbeta för ett ökat resande med kollektivtrafik och buss är
nödvändigt för att minska utsläpp, stärka folkhälsan och för att skapa mer attraktiva gaturum för
människan att vistas och röra sig i.

STRATEGIER
• Stärk kollektivtrafikens attraktivitet.
• Prioritera gång och cykel som färdmedel inom byn.
• Knyt ihop byn genom att skapa sammanhängande
stråk och minska barriärer.

Utgångspunkter

En resvaneundersökning för hela Skåne har utförts
av Region Skåne under 2018. I Veberöd deltog 478
personer i undersökningen och resultatet visade att
69 % av deras resor sker med bil och endast 13 %
med buss. I undersökningen framgår det även att
kvinnor i högre utsträckning väljer kollektivtrafik
eller cykel framför bilen än vad män gör. Region
Skåne har även tagit fram ett verktyg för att kartlägga arbetspendling. Enligt verktyget är Lund den ort
som flest veberödsbor pendlar till, tätt följt av Malmö. Utöver dessa sker även arbetspendling i mindre
utsträckning till andra orter i Skåne.
Veberöd kollektivtrafikförsörjs av tre busslinjer.
Regionbusslinje 160 som idag går mellan Sjöbo och
Lund C, samt SkåneExpressen 8 som går mellan Sjöbo och Malmö Södervärn. Regionbusslinje 341 går
från Veberöd centrum till Sjöbo via Blentarp.
Det finns ett utpekat gång- och cykelnät i Veberöd,
men det är av varierande kvalité. På vissa ställen
är gång- och cykelstråken helt separerade från
motortrafiken och på andra ställen finns trottoarer
för fotgängare men cykling sker tillsammans med
motortrafik. Gång- och cykelnätet är inte alltid så
framträdande och på vissa ställen är det inte helt
sammanlänkat vilket gör att det kan vara svårt att
hitta. Ett flertal större barriärer har identifierats i
Veberöd. Dalbyvägen/Sjöbovägen samt Dörrödsvägen delar byn i tre tårtbitar vilket skapar stora
barriäreffekter. Detta blir särskilt tydligt i centrum
där en som oskyddad trafikant måste korsa Dalbyvägen/Sjöbovägen för att nå olika funktioner. Den

gamla järnvägsdragningen som skär igenom orten
ligger kvar än idag. Även om ingen tågtrafik går på
banan så skapar området en barriäreffekt som delar
upp Veberöd i en nordlig och sydlig del. I Veberöds
norra utkant ligger den högt trafikerade riksväg 11,
som utgör en kraftig barriär mellan orten och åkerlandskapet norrut.
Linje

Turtäthet (min)

SkåneExpressen 8 Sjöbo - Malmö
Södervärn

15

160 Sjöbo - Lund C

7,5

341 Veberöd - Sjöbo via Blentarp

60

Turtäthet under rusningstid. Övriga tider avgår bussen
mer sällan.

Stärk kollektivtrafikens attraktivitet
För att veberödsborna i större utsträckning ska välja
att lämna bilen hemma och istället åka kollektivt
behöver bussens konkurrenskraft jämtemot bilen
stärkas. Två viktiga aspekter för att människor ska
välja bussen är att den avgår med en hög turtäthet
och har en kort restid. För Veberöds del är turtätheten vid rusningstid redan väldigt god. Trots detta
väljer de flesta ändå att ta bilen. Den största förklaringen till detta är att bussens restid i förhållande
till bilen är för lång.

I kartbilden nedan visas restider från Veberöd centrum till Lund C respektive Malmö Södervärn med
bil och buss. Bussen har inte helt oväntat en längre
restid än bilen. Restider för två ”verkliga” scenarier
har även beräknats. För en boende på Orrspelsvägen
i Veberöd som ska till sjukhuset i Lund är restiden
27 minuter med bil och 44 minuter med buss. Om
samma person på Orrspelsvägen ska ta sig till Västra
hamnen i Malmö tar denna resa 38 minuter med
bil och 65 minuter med buss. Om kollektivtrafikens
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attraktivitet jämtemot bilen ska öka måste fler åtgärder prioriteras som ökar bussens framkomlighet
och kortar ner restiden.

Regionalt superbusskoncept

Region Skåne har tagit fram ett utvecklingskoncept
för SkåneExpress-linjerna som kallas Regionalt
Superbuss-koncept och syftar till att skapa snabba,
effektiva och komfortabla resor. För SkåneExpressen
8 kunde man peka ut ett antal problempunkter i
Veberöd, varpå en åtgärdsvalsstudie initierades. En
åtgärdsvalsstudie går ut på att genom dialog med
involverade aktörer hitta åtgärder till ett specifikt
problem enligt en fyrstegsprincip. Det innebär att
tänkbara åtgärderna analyseras i fyra steg, i första
hand genom att påverka behovet av transporter, och
i sista hand genom ny infrastruktur. I denna åtgärdsvalsstudie, som färdigställdes år 2018, för SkåneExpressen 8 deltog Region Skåne, Skånetrafiken,
Trafikverket och Lunds kommun. Studien mynnade
ut i ett antal förslag till infrastrukturåtgärder på
det kommunala och statliga gatunätet i Veberöd.
Samtliga åtgärder som valdes ut för vidare arbete
bedöms få en effekt, antingen för bussens framkomlighet eller för oskyddade trafikanters säkerhet.
Åtgärderna för de statliga vägarna i byn, Dalbyvägen
samt Dörrödsvägen, tar Trafikverket med i sin verksamhetsplan. Även tre större åtgärder vid väg 11
föreslås. De prioriteras i Trafikverkets kommande
regionala transportinfrastrukturplan.

Åtgärderna på de kommunala gatorna kommer att
hanteras vidare av Lunds kommun. Ytterligare åtgärdsvalsstudier har genomförts för sträckan Dalby
– Lund samt trafikplats Gastelyckan med avsikt att
förbättra kollektivtrafikens framkomlighet.

Den summerade restidsvinsten om samtliga föreslagna åtgärder från åtgärdsvalsstudierna genomförs uppgår till ca 0,5-1 minut för sträckan
Veberöd-Lund samt 0-2,5 minuter, beroende på
färdriktning, för sträckan Veberöd-Malmö. Dessa
restidsvinster gäller dock endast under rusningstid.
Detta bedöms ge en marginell påverkan på resandet. Ett annat sätt att få ner restiderna utmed Superbusstråken i sin helhet är att skära ner på antalet
hållplatser. Det ger dock en sämre tillgänglighet till
hållplatser och längre gångavstånd för veberödsborna och skapar främst värde för de genomresande.
Direktbussar mellan Veberöd – Lund och Veberöd
– Malmö hade kunnat bidra till att restiden för kollektivtrafiken närmar sig den för bilen. Direktbussar
är en kostsam lösning och har funnits tidigare men
har tagits bort för att kunna utöka turtätheten på
övriga linjer.

Tillgänglighet och hållplatser

Att jobba med utformningen av busshållplatserna
kan bidra till att höja statusen och öka reseandelen
för kollektivtrafiken i byn. Tillräckligt breda, upphöjda plattformar, rymliga väderskydd, sittplatser,
skärmar med realtidsinformation är exempel på

Jämförelse av restider för buss och bil mellan Veberöd och Lund, Malmö samt Sjöbo.
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åtgärder som kan öka attraktiviteten för kollektivtrafiken. För att det ska bli intressant för människor
inom tätorten att gå eller cykla till bussen ska
förbindelserna till hållplatserna vara gena, säkra
och trygga och det ska finnas tillräckligt med väderskyddade cykelparkeringsplatser av hög kvalitet.
Tillräckligt med pendlarparkering är även viktigt för
de utanför byn som vill byta till kollektivtrafik för
resterande del av sin resa.

Prioritera gång och cykel inom byn

För resor inom Veberöd ska det självklara valet vara
att gå eller cykla. Förutsättningar för detta finns
eftersom större delen av Veberöds tätort ryms inom
två kilometer utan större höjdskillnader. Satsningar på att få fler att gå och cykla har stora vinster
både för människan och för miljön som till exempel
mindre utsläpp, mindre trängsel på vägarna och en
förbättrad folkhälsa. Dessutom bidrar fler gående
och cyklande till en levande stad, och skapar trygghet och möjlighet till fler möten mellan människor.

cykelparkering av hög standard med möjlighet att
låsa fast cykeln i ramen.

Det är inte bara viktigt att koppla ihop gång- och cykelnätet inom orten. För att öka möjligheterna att ta
sig från Veberöd till omgivande orter med gång- och
cykel föreslås nya kopplingar. En ny gång- och cykelväg har anlagts av Lunds kommun från hållplats
Veberöd Öster fram till ”Blentarpskrysset”. Planering pågår hos Trafikverket för att fortsätta denna
söderut mot Blentarp. I planförslaget föreslås gångoch cykelvägen längs med Sjöbovägen förlängas från
Blentarpskrysset och ansluta till befintlig cykelväg
vid väg 11. Ytterligare en gång- och cykelväg föreslås
längs med Dörrödsvägen söderut.
Säkra och trygga gång- och cykelkopplingar är
mycket viktigt för att barn, antingen på egen hand
eller i föräldrars sällskap ska kunna röra sig i orten.
Därför läggs stor omsorg på att koppla samman
bostadsområden, skolor och fritidsaktiviteter.

Utveckla gång- och cykelnätet

Överbrygga barriärerna

Det finns behov av att förstärka och lyfta fram det
befintliga gång- och cykelstråket som finns i Veberöd. Även nya kopplingar krävs för att skapa ett
sammanhängande och gent nät som överbryggar ortens barriärer. Det är speciellt viktigt att skapa goda
kopplingar från bostadsområdena till skolor, service,
busshållplatser och fritidsaktiviteter. Det utpekade
gång- och cykelnätet ska ha hög standard avseende
trygghet och trafiksäkerhet. Det innebär att det ska
vara väl belyst, ha gott om utrymme och prioriteras
framför biltrafiken vid korsningar och överfarter. I
nära anslutning till målpunkter, såsom skola, bibliotek och butiker etc., ska det finnas väderskyddad

Satsningar på att förbättra gång- och cykelnätet bidrar även till att överbrygga de barriärer som finns i
Veberöd. Eftersom många målpunkter och centrumverksamheter finns utspridda på ömse sidor om
Dalbyvägen/Sjöbovägen behöver det finnas tillräckligt med trygga och säkra gång- och cykelöverfarter.
Dessa ökar rörelsefriheten och tillgängligheten för
de oskyddade trafikanterna och bidrar till att knyta
ihop områdena norr och söder om genomfartsgatan. Fler överfarter kan även bidra till att en mindre
andel tung trafik väljer vägen genom Veberöd, men
också att kollektivtrafiken får sämre komfort och
minskad framkomlighet. Antalet överfarter och

Med hastighetssäkrade gång- och cykelpassager ökar
tillgängligheten för oskyddade trafikanter och gång- och
cykelnätet blir mer sammanhängande.

I Veberöd passerar två linjer för regionbuss idag; 160 mellan Lund och Sjöbo samt Sk8 mellan Malmö och Sjöbo.
Foto: Region Skåne
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deras placering behöver studeras vidare så att en
balans i framkomligheten mellan gång- och cykeltrafik och kollektivtrafiken kan hittas.
Barriäreffekten från järnvägsreservatet minskas
genom att området planeras för bebyggelse. Detta
öppnar upp för nya sätt att röra sig genom området.
Den nya bebyggelsens struktur ska i första hand
stödja goda möjligheter att förflytta sig som fotgängare och cyklist. Gamla banvallen utvecklas som
gång- och cykelväg.

Mobility management

Sättet som vi väljer att resa på är ofta ett djupt inrotat beteende. Det räcker då inte med investeringar
i ny infrastruktur eller nya moderna fordon för
kollektivtrafiken, så kallade hårda åtgärder, för att
man ska ändra på sina vanor. Dessa behöver kompletteras med mjuka åtgärder som uppmuntrar till
att ställa bilen och i stället resa med gång, cykel och
kollektivtrafik. Arbetet med dessa mjuka åtgärder
kallas för mobility management. Åtgärderna kan
vara exempelvis kampanjer som prova-på-bussbiljetter, mobilitetsplaner, vandrande skolbuss (barn
går i grupp till skolan i sällskap av föräldrar) eller
på kontorshotell för att minska pendlingen. För Veberöds del kan det vara mycket gynnsamt att arbeta
med mobility management i kombination med förbättrad infrastruktur för att få fler att resa hållbart.

I Vauban är många gator utformade för de som går och
cyklar och bilitserna får köra på deras villkor.

Genom att ge gående och cyklister plats i det fysiska
rummet ges förutsättningar för fler rörelser till fots eller
med cykel.

Skyddade cykelparkeringar i anslutning till bostaden,
busshållplatser eller andra målpunkter ökar bekvämligheten för cyklister. Vallastaden.

42

MARKANVÄNDNING
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Markanvändning
Veberöd växer med 1200 bostäder inom tätortens gränser och värdefull mark för jordbruk, natur
250 500
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1 500 Meter
och rekreation bevaras för dagens och morgondagens invånare. Förtätningen i Veberöd ger en
variation av bostäder, men också utrymme för näringslivet att stärkas och utvecklas. En mer sammanhållen bebyggelse och en förtätad centrumnära bebyggelse medför ett lyft av gatumiljöer med
attraktiva rörelsestråk och mötesplatser. På så sätt bidrar
förtätningen
till1att
och
rörelse
0
250
500
000främja 1liv
500
Meter
samtidigt som lokal service och näringsliv gynnas.

0

Legend till markanvändningskartan
Planområde

Planområdesgräns för fördjupningen av översiktsplaPlanområde
nen för Veberöds tätort.

Grön- blåa strukturer efter 2040
Blandad bebyggelse

Bebyggelse
efter områden
2040 med bostäder, handel,
Funktionsblandade
service, aktiviteter och arbetsplatser tar plats i

Trafik/mobiltet
Befintligt gång- och cykelnät stärks och hållplatslägena utvecklas.

Idrott- och fritidsliv
Större områden för idrott och fritidsliv samnyttjas

Verksamheter
centrala lägen efter 2040

och utvecklas till målpunkter för flera.
Planområde

Vattenstråk
Bostadsbebyggelse

Grönstruktur
Grönblåa strukturer efter 2040

Utbyggnadsområden med främst bostäder prioriteras nära befintlig skola. I övrigt tillkommer bostäder
genom förtätning och inom den blandade bebyggelsen.

Skola och förskola
Befintliga skol- och förskolemiljöer utvecklas och
kompletteras med en ny skoltomt i nordost och en i
väst.

Arbetsplatsområde
Plats för icke störande verksamheter lokaliseras
mellan bostadsbebyggelse och mer störande verksamheter.

Verksamhetsområde
Verksamheter lokaliseras längs med Väg 11 och fungerar som störningsskydd för befintliga bostäder.

Bostadsnära grönstruktur som kopplar gröna miljöer

Bebyggelse
2040
inom tätorten efter
och med
omgivande landsbygd.
Verksamheter
efter 2040
Vattenhantering

Befintliga vattendrag och dammar samt utpekade
Vattenstråk

områden för hantering av dagvatten och skyfall.
Hantering av vatten kan samordnas med redovisad
markanvändning.

Landsbygd - odlad mark
Jordbruksmarken värnas och kompletterande bebyggelse som bidrar till ett fortsatt levande jordbruk kan
tillåtas.

Landsbygd -skogs- och ängsmark

Den tätortsnära naturen utvecklas för rekreation och
friluftsliv. Kompletterande bebyggelse som gynnar
jord- och skogsbruk eller det aktiva friluftslivet är
möjlig.

Mark som ianspråktas:

11,5 hektar brukad mark tas i anspråk för arbetsplatsområde och verksamhetsområde, inklusive
tillhörande gator och blåa och gröna strukturer. Lämpligheten har prövats i detaljplan för ianspråktagande av 4, 5 hektar.
2 hektar öppen gräsmark tas i anspråk för vattenhantering, idrott och fritid.
10 hektar öppen mark tas i anspråk för bostadsbebyggelse. Lämpligheten har prövats i detaljplan.
2 hektar obebyggd mark (konstgräsplan och parkering) har tagits i anspråk för bostadsbebyggelse
och parkering.
1 hektar parkmark tas i anspråk för blandad bebyggelse inklusive skola.
8 hektar industrimark tas i anspråk för blandad bebyggelse, med tillhörandet gatumark.
Samlad bedömning: Fördjupningen innebär att 7 hektar brukad åkermark och 2 hektar öppen mark
möjlig för bete tas i anspråk. Totalt tas 9 hektar brukningsvärd jordbruksmark i anspråk, se motivering under kapitlet Naturtillgångar.
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Bostadsförsörjning och kommunal
service
1200 bostäder möjliggörs fram till 2040, vilket förväntas ge en befolkningsökning på runt 3000
invånare. Ett motiv till utbyggnaden grundar sig i behovet av ett breddat bostadsutbud med möjlighet till bostäder för alla skeden i livet. Med en ökad befolkning skapas behov av ytterligare skola
och förskola, tillsammans med ett tillgängligt och varierat idrott- och fritidsliv.

Bostadsbebyggelse
Veberöd kompletteras främst med flerbostadshus
och radhus, något som ger en tätare bebyggelsestruktur än det som generellt finns här idag. Planen
utgår från en fördelning där 75 % av föreslagna
bostäder utgörs av lägenheter och 25 % av småhus
(kedjehus, radhus och friliggande villor). Fördelningen motiveras, förutom att bredda bostadsutbudet, också med viljan att hushålla med mark och
behovet av att prioritera en utveckling av centrum.
Möjlig fördelning mellan småhus och lägenheter
Utbyggnadsordning

Utbyggnadsområden

Småhus

Lgh

Etapp I a

Idalafältet och Gåsen

175

200

Etapp I b

Centrum

0

75

Etapp II

Stationsområdet

25

150

Etapp III

Traversen

100

225

Etapp IV

Svaleboområdet

25

125

Övrig förtätning i kollektivtrafiknära lägen

25

75

TOTALT ANTAL BOSTÄDER

350

850

Lunds kommun äger större delen av de utbyggnadsområden där bostadsbebyggelsen förväntas
ske, vilket ger goda förutsättningar för en jämn
utbyggnadstakt för att följa skolkapaciteten. Det
stora markinnehavet ger kommunen förutsättningar
att kunna erbjuda nyproduktion av hyresrätter till
sociala ändamål, ett mål i Utbyggnads- och boendestrategi 2025.

Skola och förskola

Skolans och förskolans miljöer ska utformas utifrån
barns bästa, med gårdsmiljöer innehållande träd
och grönska för ett tillräckligt UV-skydd och reglering av temperaturen. De befintliga skolorna
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Svaleboskolan och Idalaskolan har kapacitet att växa
inom den befintliga skoltomten, under förutsättning
att hänsyn tas till gårdsmiljöerna.
Idalaskolan invigdes hösten 2020 och rymmer förskola och F-3-verksamhet. Det är en naturnära skola
med generösa friytor, idrottshall och plats för runt
200 elever. Idalaskolan skulle i teorin kunna rymma
dubbelt så många barn, utan att frångå kommunens
riktlinjer för friyta. Stora investeringar har gjorts för
att skapa en pedagogisk utemiljö med uteklassrum
och en eventuell tillbyggnad måste därför anpassas
till den befintliga utemiljöns pedagogiska värden.
Svaleboskolan är en F-9-skola med runt 700 elever i
dag men har lokaler för drygt 900 elever. Lokalerna
är väl nyttjade men kapacitet finns för fler mellanoch högstadieelever. Enligt kommunens riktlinjer
för friyta är skolgårdarna stora och utrymme för fler
barn bedöms som möjlig. En förtätning av skolområdet, främst genom ombyggnad och påbyggnad,
är lämplig. Obebyggda tomter med skoländamål i
gällande detaljplan skulle därför kunna avvaras och
tas i anspråk för bostäder och idrott/föreningsliv, se
vidare under kapitlet Utbyggnadsområden –Svaleboområdet. Växer Veberöd kraftigt bör man överväga om Svaleboskolan på sikt kan utvecklas till en
mer renodlad 4-9-skola alternativt se fotbollsytorna
som en expansionsyta. Detta ligger dock bortom
aktuell planhorisont.

Inom utbyggnadsområdet Traversen föreslås en
kombitomt för F-3-skola och förskola. Skoltomten
kan med fördel samlokaliseras med förskolan Parkstugan sydost om Traversen, men marken ägs inte
av kommunen. Skoltomtens läge ligger strategiskt
och kompletterar befintliga skolors upptagningsområden.

Ytor för spontanidrott, möten och andra typer av
fritidsaktiviteter lokaliseras till centrum, gamla
stationsområdet och Traversen. Norr om Traversen
föreslås en större aktivitetsyta för att möta framtida
idrotts- och fritidsbehov, allt från käpphästridning,
skate, parkour, småskalig hobbyodling, till utomhuspadel och brukshundsverksamhet.
Omgivande natur utgör en oerhört viktigt arena för
veberödsbornas fritidsliv. Med små insatser och
genom att inspireras av barnen på Idalaskolan kan
dessa miljöer utvecklas. Hasslemölla gård med sin
unika miljö kan mer fördel utvecklas som målpunkt
för fritidsaktiviteter kopplat till friluftsliv och rekreation.

Nybyggda Idalaskolan med tegelfasader, grönt tak och
variationsrik skolgård.

Behovet av ytterligare en förskoletomt kan komma
att behövas inom planperioden, ytterligare en tomt
för skola/förskola föreslås därför i väster i korsningen Dalbyvägen/Björkhagavägen. Tomtens placering
kompletterar upptagningsområdet i Veberöd och är
oberoende annan exploatering. Trög vattenavrinning och möjlig vattenled bör dock tas med i utvecklingen av skoltomten, tillsammans med trafiksäkra
trottoarer och övergångsställen. Skolans parkerings
skulle kunna utformas så att den också kan nyttjas
för pendlare.

Idrott och Fritidsliv

Romelevallen stärks som den stora målpunkten för
idrott och fritidsliv, men också för friluftsliv. Områdets centrala placering och direktkontakten ut
till naturen ger unika förutsättningar att rymma en
mängd olika aktiviteter. Romelevallen som aktivitetsområde föreslås spilla över på Skytteskogen
för aktiviteter kopplade till naturen. Andra viktiga
platser för idrott- och fritidsliv är Svaleboskolan och
Idalaskolan, med större gräsytor, fotbollsplaner och
idrottshall. 4H-gården vid Idalaskolan har ett stort
värde för barn, unga och vuxna och har förutsättningar att utvecklas.

Fotbollsverksamhet
Två nya fotbollsplaner möjliggörs direkt söder om
Svaleboskolan. Mindre justeringar behöver göras
inom skoltomten och anslutande gång- och cykelvägar. Huruvida det är lämpligt att också bygga en
inomhushall har inte studerats. Detta innebär 3-4
fotbollsplaner vid Svaleboskolan. Den befintliga
konstgräsplanen är också lämplig för förtätning, se
vidare under Utbyggnadsområde –Svaleboskolan.

Veberöds brukshundsklubb
Veberöds brukshundsklubb flyttade 2013 till den
östra kanten av Idalafältet där de nu arrenderar
cirka 2 hektar mark fram till och med 2027. Lunds
kommun har bekostat belysning, staket och ledningsdragning, medan klubbstugan bekostats av
verksamheten. Medlemsantalet ligger på 320-350
personer med ett åldersspann från 7 till närmare 80.
Runt 70 % av medlemmarna kommer från närområdet (Veberöd, Sjöbo, Blentarp, Genarp, Dalby och
Södra Sandby).
När Idalafältet bebyggs kommer Veberöds brukshundsklubb att behöva flytta. Klubben har betydelse
för ett jämlikt och varierat fritidsliv och för utbildningen av bland annat försvarets patrullhundar. En
separat lokaliseringsutredning med möjliga lägen
inom och utanför planområdet drivs av tekniska
förvaltningen.
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Bebyggelse inom tätorten
Utvecklingen av Veberöd sker i huvudsak genom förtätning inom tätortens gränser. I bebyggelsekartan definieras fem prioriterade områden fram till 2040. Mindre förtätningsprojekt inom den
2
befintliga bebyggelsen förväntas också
1
3 ske under planperioden.

1

5 3

Utbyggnadsområden

Utpekade omvandlingsområden inom tätorten
skapar förutsättningar för ett levande Veberöd med
1200 nya bostäder, utveckling av handel, service,
verksamheter och fritidsaktiveter fram till 2040.
Fyra större förtätningsprojekt har definierats som
utbyggnadsområden för bostäder och blandad bebyggelse, samt verksamhetsområde i norr som både
föreslås förtätas och expandera. Områdena beskrivs
mer ingående i kapitlet, Utbyggnadsområden.

1

3

1. Centrum och Stationsområdet
2. Traversen
3. Svaleboområdet
4. Idalafältet
5. Verksamhetsområde

Underlag som bidrar till förståelse av de kulturhistoriska värdena
Kulturhistoriskt värdefull byggnad enligt bevaringsprogrammet.

B

Byggnad som bygger upp en kulturhistorisk t värdefull miljö enligt bevaringsprogrammet.

B

Gårdsrum eller plantering av kulturhistoriskt / miljömässigt värde enligt bevaringsprogrammet.

2

Ej lämplig förtätning
A

Kontakt med VA SYD ska tas innan beslut om planbesked kring vilka ledningsåtgärder som är nödvändiga för att möta det ökade kapacitetsbehovet.

Arkitektur ochTeckenförklaring
Kulturmiljö vid förtätning

B

Den byggda miljön i Veberöd upplevs dagligen av
laga kraftvunnen detaljplan
boende, verksamma och Nyligen
besökare.
Hur vi vårdar det
Teckenförklaring
Pågående
detaljplaneprocess
befintliga och vilken omsorg vi ger tillkommande
Nyligen laga kraftvunnen detaljplan
bebyggelse påverkar
0 Veberöds
250 karaktär
500 och männ1 000 Meter
Pågående
detaljplaneprocess
iskors upplevelse.
250

500

• Tillkommande bebyggelse ska beakta ortens kulturmiljövärden.
• Tillkommande bebyggelse ska bidra med nya kvalitéer genom sin gestaltning och förstärka Veberöds allmänna platser, gator och vattendrag.
• Tillkommande bebyggelse ska om möjligt förstärka Teckenförklaring
siktlinjer ut i landskapet och tydliggöra
kopplingen mellan tätorten och omgivande.
Nyligen laga kraftvunnen detaljplan
•

B

Pågående detaljplaneprocess
Känsliga miljöer där tegelkaraktären är tydlig och ska
värnas vid renovering och komplettering av befintlig
0
250
500
1 000 Meter
bebyggelse. Tillkommande bebyggelse bör inordnas
avseende omgivande skala och material.
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4

Idalaområdet bör inte omfattas av avstyckning, förtätning och/eller hårdgöring med hänsyn till att det
saknas dagvattennät. Gällande detaljplan tillåter inte
fastigheter mindre än 1500 m2 och bebyggelsen får
utgöra max 20% av fastighetens yta, dock max 200
m2. Mindre avvikelser avseende byggnadsarea är inte
lämpligt vid lovgivning

4

B

Teknisk infrastruktur

0

2

Område med risk för ras och skred med hänsyn till
jordlager och nivåskillnader i terräng. Behovet av geoteknisk undersökning inom området ska undersökas
vid lovprövning. SGUs Kartvisare

Befintligt område norr om Sjöbovägen bör inte omfattas av avstyckning, förtätning och/eller hårdgöring
med hänsyn till att det saknas dagvattennät. Gällande
detaljplan tillåter inte fastigheter mindre än 900 m2,
bebyggelsen får utgöra max 20 % av fastighetens
yta, dock max 250 m2. Mindre avvikelser avseende
byggnadsarea är inte lämpligt vid lovgivning

A

4

A

Äldre gällande detaljplan för bostäder söder om
Bäckaparken bör upphävas. Marken är inte lämplig för
bebyggelse på grund av återkommande höga vatten1 000 Meter
flöden i Veberödsbäcken. Området har stor risk för
att drabbas av översvämning.
Bebyggelsefritt område med anledning av väg 11
eller befintlig kraftledning ska beaktas vid lov- och
planprövning.

A

50 meters zon från känslig bebyggelse till verksamhetsområde ska beaktas vid planprövning. Kan rymma
grönområde eller icke störande verksamheter.

´
T.H. Markanvändningskarta med utbyggnadsområden.

´

´
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Teckenförklaring
Nyligen laga kraftvunnen detaljplan
Pågående detaljplaneprocess
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Tätortsnära landsbygd
Planen innebär en restriktiv hållning till ny bebyggelse utanför befintlig tätort. Detta för att värna
landskapsbild, värdefull jordbruksmark, natur och kulturmiljö. Bebyggelse som utgör en förutsättning för ett fortsatt levande jord- och skogsbruk bedöms som lämpliga på landsbygden. Bebyggelse
som gynnar turismnäringen och det aktiva friluftslivet är möjlig på landsbygden. De gröna strukturerna i det öppna jordbrukslandskapet utgör viktiga element och fungerar ofta som stödjande
strukturer för den befintliga bebyggelsen. Detta är viktigt att beakta även i framtida utveckling av
landsbygden. Det finns gårdsmiljöer i den tätortsnära zonen som har stora kulturhistoriska värden
och är att betrakta som ovärderliga.
Väster om Veberöd

Allmänna riktlinjer

5
5

1

Sammanhängande och brukad jordbruksmark som
bidrar till ett tydligt möte med Romeleåsen och
riksintresseområden med värdekärna i åsens skogliga
landskap.

• Hänsyn ska tas till den specifika platsen, gällande
riksintressen och allmänna intressen.
• Vattenhållande och vattenrenande åtgärder i
landskapet är ett väsentliga samhällsintressen
och kan därför vara lämpliga även på jordbruksmark om ingen annan mark är lämplig. Exempel
på åtgärder är bevattningsdammar, reningsdammar, ytor för fördröjning eller skyddszoner mellan
jordbruk och vattendrag. Åtgärderna bör utformas så att flera fördelar för vatten och biologisk
2 kan uppnås.
mångfald

Ytterligare ny bostadsbebyggelse inom området är
inte lämpligt.
Kompletterande bebyggelse som stöttar befintlig
jordbruksverksamhet kan vara lämpligt i direkt anslutning till befintlig gårdsmiljö eller vegetationsridå.

Söder och öster om Veberöd

En varierad naturmiljö med höga naturvärden som ingår i flera riksintressen. En viktig miljö för tätortsnära
rekreation och rörligt friluftsliv.
Ytterligare spridd bebyggelse inom området är inte
lämpligt. Enstaka bostadsbebyggelse kan vara lämpligt i direkt anslutning till bostadsenklaver om fler än
tre bostäder.

2
1
Underlag som bidrar till förståelsen av

3

Kompletterande bebyggelse som stöttar det rörliga
friluftslivet eller befintlig jordbruksverksamhet
kan vara lämpligt. Främst i anslutning till befintlig
gårdsmiljö.

landsbygdens värden

Kulturhistoriskt värdefull byggnad enligt bevaringsprogrammet.

Behovet av geoteknisk undersökning inom område
med risk för ras och skred ska undersökas vid lovprövning. SGUs Kartvisare

Byggnad som bygger upp en kulturhistorisk t värdefull miljö enligt bevaringsprogrammet.

B

Gårdsrum eller plantering av kulturhistoriskt / miljömässigt värde enligt bevaringsprogrammet.

Kulturhistoriska miljöer i mötet med Veberöds
tätort

B

2

1

0

Värden som är omistliga för Veberöds karaktär och
identitet. Inom detta område blir också Romeleåsens
värden tydliga.

Kulturhistoriskt landskap/utblick enligt bevaringsprogrammet.

Specifika riktlinjer

4

Norr om väg 11

Ytterligare bebyggelse inom området är inte lämpligt.
De kulturhistoriska miljöerna, med tillhörande bebyggelse, grönska och gårdsmiljöer ska visas stor hänsyn
vid eventuella förändringar.

Ett sandigt och låglänt jordbrukslandskap i södra
utkanten av Revingehed.

4

Längs väg 11 och Dörrödsvägen

Ytterligare ny bostadsbebyggelse inom området är
inte lämpligt.

Ett bebyggelsefritt område, berör mark som ligger
utanför befintlig eller planerad bebyggelse.

Kompletterande bebyggelse som stöttar befintlig
jordbruksverksamhet kan vara lämpligt i direkt anslutning till befintlig gårdsmiljö.

B

Bebyggelse inom området är inte lämpligt.
Trafikverkets intressen ska beaktas i lovprövning inom
området.

Försvarsmaktens intressen ska beaktas i lovprövning inom påverkansområdena för Försvarsmaktens
riksintresse.

1 500 Meter

en detaljplan

g
rocess

50detaljplan
ftvunnen
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planeprocess
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Lilla Japan
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En bebyggelseenklav med närhet till Veberöds utbud.
Ytterligare bostadsbebyggelse bör avvakta utbyggnad av vatten och avlopp.
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Mobilitet
För att stödja en hållbar mobilitet i Veberöd föreslås ett antal åtgärder för att förbättra kollektivtrafiken och möjligheten att röra sig med cykel eller till fots. Hållplatslägen uppgraderas och förses
med möjligheter till pendlarparkering för bil och cykel. Ett sammanhängande gång- och cykelvägnät lyfts som kopplar samman viktiga målpunkter och möjligheten att ta sig till natur- och rekreationsområden förbättras.

Ökat resande
Med 1200 nya bostäder i Veberöd fram till år 2040
kommer resandet att öka både till, från och inom orten. För att uppskatta hur stor resandeökningen blir
till följd av planen har två olika beräkningar utförts.
Den ena beräkningen baseras på det insamlade
resultatet från Region Skånes resvaneundersökning
som utfördes 2018 kring hur resandet ser ut för
Veberöd och den andra beräkningen har utförts med
hjälp av Trafikverkets trafikalstringsverktyg. De
båda beräkningsmetoderna har båda sina för- och
nackdelar, och resandeökningen presenteras därför
som ett spann enligt tabellen nedan.
Färdmedel

Resvaneundersökningen
2018
(antal resor/dygn)

Trafikalstringsverktyget
(antal resor/dygn)

Bil

3600

3800

Kollektivtrafik

700

1100

Cykel

500

700

Gång

500

1600

Totalt

5300

7200

Den totala ökningen av bilresor motsvarar ungefär
det trafikflöde som går på Idalavägen idag.

Oavsett vilken metod man väljer för att uppskatta
resandet så är det av högsta vikt att påverka färdmedelsvalen för att få fler att resa på ett hållbart
sätt. Nedan beskrivs de åtgärder som kan stärka
kollektivtrafikens attraktivitet samt för att få fler att
gå och cykla inom orten.
Samtliga åtgärder, GC-vägar och föreslagna hållplatslägen som inte lyfts inom ÅVS Superbuss
Veberöd är kommunala önskemål. Av de utpekade
cykelstråken finns två sträckor med i den regionala cykelvägsplanen (Veberöd – Hemmestorp samt
Hemmestorp – Blentarp).

Kollektivtrafik

För att uppmuntra till ett mer hållbart resande
föreslås en upprustning av samtliga befintliga
busshållplatser till en mer ”stationskaraktär” enligt
Skånetrafikens koncept för SkåneExpressen. Det
innebär bland annat tillgängliga hållplatsplattfor-

För att göra kollektivtrafiken mer attraktiv föreslås en upprustning av hållplatserna till en mer stationskaraktär, med rejäla
vindskydd och digitala avgångstavlor.
Foto: Skånetrafiken
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Teckenförklaring
Gång och cykel
Befintlig GC-bana eller blandtrafik
GC-bana under utbyggnad
Ny GC-bana
Ny GC-bana, kommunalt önskemål
Nytt Rekreationstråk för fotgängare och cyklister

Kollektivtrafik
Hållplatsläge

® Befintligt
v
® Alternativt läge centrum, kommunalt önskemål
v
® Framtida hållplatsläge, kommunalt önskemål
v
Parkering
PP

Åtgärder på det statliga vägnätet

(
(
(
(
(
(
1

Separat vänstersvängfält (kommunalt önskemål) och hastighetssäkrad GC-passage över Dalbyvägen.

2

Hastighetssäkrad GC-passage

3

Justerad cirkulationsplats. Förbättrad framkomlighet för bussen samt säkrare passager.

7

Större ombyggnation av korsningen inklusive planskild GC-passage över väg 11.

8

Norra anslutningen till väg 11 stängs. Vänsterpåsvängsfält västerut från Truckvägen anläggs.

9

Vänsterpåsvängsfält österut från väg 972 och GC-tunnel anläggs.

Åtgärder på det kommunala vägnätet

(
(
(
4

Hastighetssäkrad GC-passage.

5

Högersvängsfält tas bort och ersätts med GC-väg.

6

GC-väg längs med Sjöbovägen.

Pendlarparkering

RP Parkering till rekreation och friluftsliv
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mar med rejäla vindskydd och digitala avgångstavlor. I närheten av hållplatsen ska det även finnas
goda parkeringsmöjligheter framför allt för cykel
men även för bil för att underlätta byte mellan trafikslagen.

Dagens tre hållplatslägen är placerade så att de
skapar ett upptagningsområde som ger de flesta
veberödsbor en hållplats inom 500 meter. Samtliga
hållplatser ligger kvar i sina befintliga lägen. Under
dialogprocessen har det framkommit att hållplatsen
”Veberöd centrum” har en placering som upplevs
som osäker eftersom sikten skyms i kurvan när
bussen angör hållplatsen. Därför föreslås även en
alternativ placering någonstans mellan Kyrkogatan
och Dörrödsvägen. En lämplig plats skulle kunna
vara den gamla bussfickan vid korsningen Sjöbovägen/Läkaregatan. Beslut om slutligt hållplatslä-ge
ska föregås av dialog mellan Lunds kommun,
Skånetrafiken samt Trafikverket och bör ske innan
hållplatsen ska rustas upp.

Ytterligare två framtida hållplatslägen pekas ut i
mobilitetskartan. En hållplats i närheten av Dalbyvägen/Björkhagavägen täcker upp de västra delarna
av orten och ger korta avstånd för den föreslagna
förskolan och de utbyggnadsområden som ligger
efter 2040. Ett läge för en hållplats vid väg 11/väg
972 ger robusthet och flexibilitet i planen.

Två planskilda passager för gående och cyklister
föreslås för väg 11. En vid korsningen med väg 972
samt en vid korsningen med Sjöbovägen. Detta ger
förbättrade möjligheter att cykla till exempelvis
Silvåkra och Vomb.

Parkering

För att underlätta bytet mellan cykel och buss föreslås samtliga busshållplatser förses med väderskyddade cykelparkeringar. Pendlarparkeringen vid
hållplatsen Veberöd Östra har nyligen utökats och
en ny yta för pendlarparkering pekas ut i anslutning
till hållplatsen Försköningen. Även de nya hållplatserna som föreslås vid Björkhagavägen samt väg 11
förses med ytor för pendlarparkering ifall de skulle
bli aktuella.

En av Veberöds största resurser är friluftslivet och
de vackra rekreationsområdena som finns i omgivningen. För att öka tillgängligheten till dessa pekas
möjliga parkeringsytor ut i anslutning till Skytteskogen, Hasslemölla och Idala strövområde. Dessa parkeringar ska innehålla både bil- och cykelparkering.
Parkering för de respektive utbyggnadsområdena
hanteras i respektive avsnitt.

Gång och cykel

Ett huvudnät för gång och cykel har pekats ut och
preciseras i mobilitetskartan. Det består dels av
separerade gång- och cykelvägar, dels av cykling
på gator tillsammans med motortrafik, där det har
bedömts kunna ske på ett trafiksäkert sätt. Det är
särskilt viktigt att man från sitt bostadsområde ska
kunna ta sig fram på gång-och cykelvägar separerade från biltrafiken till viktiga målpunkter som
skolor, busshållplatser, idrottsaktiviteter och annan
service. Det är också viktigt att koppla samman
Veberöd med sitt omland. Därför föreslås GC-vägar
från längs med Sjöbovägen mellan Blentarpskrysset och väg 11 samt längs med Dörrödsvägen till
Dörröd.
Nya gång och cykelvägar föreslås även inom orten
för att skapa en sammanhängande infrastruktur
med hög genhet.
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Trygga och rekreativa stråk längs banvallen och till
närligande bostadsmiljöer.

Tätortsnära rekreation och friluftsliv
Befintliga grönområden tas tillvara och utvecklas, samtidigt som plats bereds för nya park- och
naturområden och gröna rörelsestråk. Genom att komplettera dagens grönstruktur, såväl vad gäller
utbredning som innehåll, kan planen möta upp framtida behov av tätortsnära rekreation i och med
en växande befolkning. Grönområden knyts ihop med hjälp av gång- och cykelstråk och ökar tillgängligheten. Grönstruktur som bidrar till att stärka kopplingar mellan tätorten och det omgivande
landskapet har prioriterats. Det är viktigt att samordna åtgärder för skyfallshantering, rekreation
och biologisk mångfald för att på så vis nyttja marken på ett effektivt sätt.

Allmänna riktlinjer






Plantera 1200 nya träd – ett träd för varje
tillkommande bostad. I första hand ska
träden planteras i anslutning till nybyggda
bostäder. Lämpliga ytor har pekats ut där
det finns behov av nya trädplanteringar.
Beakta behov av klimatutjämning som
exempelvis skugga och svalka, särskilt för
sårbara grupper såsom barn och äldre.
Etablera tydliga leder som är anpassade
för gång, cykel och ridning för att ta sig
vidare ut i landskapet. Genom att utveckla
anslutningar mellan tätortsnära natur och
det kringliggande landskapet stärks förutsättningarna för ett tätortsnära friluftsliv.
Friluftslivets och jordbrukets intressen kan
ibland vara motstridiga, vilket bör uppmärksammas.



Vid planering av nya bostäder ska kommunens riktlinjer för tillgång och nåbarhet till
grönområden följas:

Gröning: En gröning har en storlek på minst 0,2
ha. Alla som bor i tätorterna bör kunna nå en
gröning inom 200 meter från bostaden
Närpark: En närpark är minst 1 ha. Alla som bor
i tätorterna bör kunna nå en närpark inom 300
meter från bostaden.
Stadsdelspark: Minst en stadsdelspark ska finnas
i varje stadsdel och större tätort.

Målpunkter ute i naturen lockar till att aktivt friluftsliv.
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Tydliga rörelsestråk för olika typer av aktiviteter.

Specifika riktlinjer

Nya rörelsestråk och leder
1. Veberödsbäcken lyfts fram och tillgängliggörs till ett sammanhängande grönblått rörelsestråk genom orten med plats för
rekreation, skyfallshantering och biologisk mångfald.
2. Den gamla banvallen föreslås utformas som ett grönt rekreationsstråk som knyter ihop de centrala delarna av Veberöd med
landskapet utanför byn.
3. Längs med Tegelmästarevägen föreslås ett nytt parkstråk i
randzonen mellan vägen och åkermarken. Stråket innehåller en
gångväg och trädplanteringar, och kan även fungera för skyfallshantering.
4. Från Hasslemölla gård föreslås en led som följer Skogsmöllebäcken söderut mot Körsbärsdalen och vidare upp mot Skåneleden. På så vis möjliggörs en rundslinga för Skåneleden som
motsvarar en dagstur.
5a. Från Bäckaparken föreslås en stig, väster om befintlig bebyggelse, som går söderut till Idala strövområde och vidare väster
om Idala ner till Vitsippsbacken och Körsbärsdalen (5b). Här finns
även önskemål om att skapa bättre kontakt med Humlamaden.

Målpunkter
AA. Romelevallen utvecklas vidare som en central mötesplats
för olika typer av idrotts- och föreningsliv. Här föreslås dagens
utbud kompletteras med plats för aktiviteter som bidrar till ett
mer jämlikt utbud, tillexempel aktiviteter som riktar sig till äldre
eller tjejer.
AB. Skytteskogen utvecklas till det tätortsnära rekreationsområde där den mer organiserade rekreation- och fritidsverksamheten får ta plats i befintlig naturmiljö. Skytteskogen kompletterar redan i dag Romelevallens utbud med utegym, belyst
motionsspår och andra funktioner.
B. Försköningen föreslås att utvecklas till en stadsdelspark med
symbolvärde och plats för aktiviteter som kan stärka gemenska-
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Inspirerande lekmiljöer bidrar till aktivitete och möten.
Referensbild från Gyllins Trädgård i Malmö.
pen inom tätorten som exempelvis större evenemang och social
samvaro. Marken ägs av Svenska Kyrkan och kommunen har
därför inte helt rådighet över utvecklingen.
C. Bäckaparken utvecklas till en plats för lek och naturpedagogik
med möjlighet att visa på vattnets plats i Veberöd. Här planeras även för åtgärder för att hantera ökade vattenflöden och
dagvatten, vilket kan bidra med upplevelsevärden i parkmiljön. På
den västra sidan av Veberödsbäcken föreslås att marken närmast
bäcken tillgängliggörs för allmänheten.
D1. Ankdammen föreslås att rustas upp och bli en målpunkt i
rörelsestråket utmed Veberödsbäcken. Vidare norrut utvecklas Aktivitetsparken (D2) som en målpunkt med olika typer av
aktiviteter, både spontana och organiserade. Här kan det göras
plats alternativa aktiviteter som inte får plats någon annanstans
i Veberöd idag. Här kommer det även bli nödvändigt att bereda
för översvämningsytor.
E. Trulsboparken utgör en viktig park och målpunkt för rekreation i Veberöd. För att komplettera utbudet planeras idag för en
ny lekplats här.
F. Hasslemölla gård med tillhörande mark tillhör numera kommunens ägor och föreslås att utvecklas som en målpunkt för friluftsliv och en port vidare ut i närliggande natur- och kulturlandskap. Områdena längs Skogsmöllebäcken och gårdens utmark
i närheten av Körsbärsdalen har höga värden för rekreation,
friluftsliv och naturvård och avsikten är att påbörja bildandet av
ett naturreservat här. Här finns ett behov av att utveckla leder ut
i det omgivande landskapet.
G. Idala strövområde utvecklas vidare för motion, naturlek för
barn samt för att ströva runt och finna ro. Området pekas ut som
förslag för naturreservat baserat på samlade värden för natur
och rekreation, vilket stämmer överens med antaget grönprogram.
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Kopplingar till Veberöds omkringliggande landskap med leder, målpunkter samt befintliga och föreslagna kopplingar.
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Naturvärden och
biologisk mångfald
Prioriterade värden är sandlevande arter, gamla trädmiljöer samt naturvärden kopplade till vattendragen. Med hjälp av riktlinjer kan dessa värden bekräftas och uppmärksammas. Det handlar om
att bevara, skydda och i vissa fall återskapa livsmiljöer. Dessa miljöers storlek, form, kvalitet och
samband i landskapet är faktorer som påverkar livskraftighet och spridningsmöjligheter. Planen
innehåller även åtgärder för att skapa nya värden och bidra till en större biologisk mångfald inom
byn, och samtidigt skapa förutsättningar för en kontinuitet på längre sikt.

Allmänna riktlinjer
Plantera 1200 nya träd – ett träd för varje tillkommande bostad. Lämpliga ytor pekas ut där det finns
behov av nya trädplanteringar.
Vid nyplantering ska inhemska arter i första hand
väljas, företrädesvis blommande och bärande buskar
och träd som kan utgöra viktiga födosöksmiljöer
för insekter och fåglar. Vidare bör hänsyn tas till att
tillgodose blomning under en stor del av säsongen,
särskilt tidigt på våren.
Ge plats för en anpassad grönstruktur med naturlig
flora inom byn som kan stödja en lokal spridning av
sandlevande arter. Det skulle kunna vara att ersätta
vissa gräsmattor med ängsmark eller att främja ängsartade vägrenar med stor blomrikedom.
I ett fortsatt planeringsarbete bör naturvärden kompenseras för, enligt balanseringsprincipen, i de fall
natur- eller parkmark tas i anspråk.
Vid utveckling av målpunkter och stråk för rekreation
ska det inte göras på bekostnad av naturvärden. Särskilt viktigt att värna nattlevande arter och anpassa
belysning efter dessa så att en bra balans kan uppnås
mellan trygghetsaspekter och gynnande av biologisk
mångfald.
Vid planläggning eller åtgärder i befintliga miljöer ska
skyddsåtgärder vidtas för att säkra populationer av
skyddsvärda arter enligt artskyddsförordningen.

Specifika riktlinjer
Verka för bildande av naturreservat i Idala strövområde och i området kring Skogsmöllebäcken.
Upprätthålla befintliga sandblottor inom byn, såväl
naturliga som de som tidigare har anlagts. Vid behov
bör även nya sandblottor skapas.
I utpekade skogsområden bör naturvärden utvecklas
genom skötselinsatser där viss typ av utvecklig kan
påskyndas genom att skapa en större variation. Detta
görs genom att bland annat tillföra olika typer av död
ved, ringbarka enskilda grenar eller delar av trädkronan, borra håligheter eller såga fram större partier
med blottad ved längs stammen och att på artificiell
väg efterlikna skador från blixtnedslag.

I de delar av Skytteskogen som utvecklas för
rekreation kan insatser utföras för att höja skogens
naturvärden. Genom varsam röjning av sly kan en
mer variationsrik miljö skapas med luckor i skogen där
fältskiktet och med plats för fler brynmiljöer. Det blir
här viktigt att behålla delar med buskage som livsmiljö för småfåglar. I luckorna kan det etableras lövträd
för en större variation. På så vis skapas en olikåldrig
och mer varierad skog med förutsättningar för en
större biologisk mångfald.
För att säkra spridningssambanden för sandlevande
arter mellan Veberöd och Revingehed behöver befintliga ytor med sandmarksbiotoper bibehållas och
utvecklas, främst utmed Truckvägen, inom Traversen
och i norr längs väg 11.
Utveckla naturvärden i vattenmiljöer genom att avsätta mark i anslutning till vattendragen och ge plats
för vattenbiotoper.

T.V. Ett dött träd i Idalaskogen som får stå kvar och blir en
livsmiljö för flera olika arter.
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Kartbild över naturvärden med prioriterade naturvärden samt befintliga och
föreslagna spridningsvägar i Veberöd.
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Vatten
Veberöd har utmaningar med översvämningar, både vid stora flöden från Romeleåsen och vid skyfall. Samtidigt behöver reningsbehovet för dagvatten från utbyggnadsområdena lösas. För att bidra
till en god vattenkvalitet och uppfyllande av miljökvalitetsnorm för vatten i Klingavälsån behöver
ytterligare rening av Veberödsbäcken ske. Ett antal åtgärder föreslås och ytor avsätts för att möta
de vattenrelaterade utmaningarna.

Översvämningsrisker i Veberöd
Veberöd har historiskt drabbats av återkommande
översvämningar längs Veberödsbäcken, främst i
samband med höga flöden och snösmältning under
vår och vinter. Därtill har också risker vid större
skyfall uppmärksammats, både inom orten och
längs bäcken. Vid skyfall kan inte dagvattenledningsnätet omhänderta de stora regnmängderna
utan vattnet kommer att rinna på marken till lågpunkter.

En översvämningskartering har gjorts över Veberöd
för att hur befintlig miljö och föreslagna områden
påverkas och vilka åtgärder som är lämpliga.

Modellberäkningar har utförts för Veberödsbäcken,
för att visa konsekvenserna vid ett högt flöde från
Romeleåsen in till tätorten i kombination med två
olika regn med 5 års respektive 10 års återkomsttid.

För tätorten har även ett skyfall modellerats motsvarande ett regn med 100 års återkomsttid med en
klimatfaktor som motsvarar 30 % större nederbördsmängder jämfört med idag.
Översvämningsdrabbade områden
De två undersökta scenarierna drabbar Veberöd på
olika sätt. Översvämningar kring Veberödsbäcken
sker på fastigheter i direkt anslutning till bäcken,
främst i ortens södra delar. Även fastigheter vid
Annelund kan drabbas av stor avrinning från uppströmsliggande natur- och jordbruksmark. Dessa
händelser inträffar regelbundet.

Vid skyfallen drabbas både områden längs bäcken
och fastigheter inne i Veberöd, där det är lågpunkter
och instängda områden som vattnet inte kan ta sig
vidare från.
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Ansvar för översvämningsåtgärder
Ansvaret för att skyfallssäkra ny och befintlig bebyggelse fördelas mellan kommunen och fastighetsägare. Kommunerna ska planera för att ny bebyggelse
lokaliseras med hänsyn till översvämningsrisken,
men kommunen har inget ansvar enligt lag att
skydda befintlig bebyggelse. Det finns möjlighet för
kommunen att vidta åtgärder för att skydda befintlig bebyggelse om det anses vara ett allmänt intresse
för kommunmedborgarna. Fastighetsägarna har ansvar och skyldighet att vidta förebyggande åtgärder
för att skydda sin egendom och inte skapa olägenhet
för omgivningen.
Det är upp till varje kommun att besluta vilken
säkerhetsnivå byggnation ska ha, avvägande om
vilka risker och olägenheter som måste accepteras
och om samhällsviktig infrastruktur behöver extra
säkerhetsnivåer. Detta har Lunds kommun belyst
i kommunens strategiska Översvämningsplan (KF
2018-03-22). Översvämningsanalysen och förslag
på åtgärder som är framtagna för Veberöd har baserats på kommunens strategier.
Åtgärder för att hantera översvämningar
I översvämningsanalysen har ytor pekats ut som
skyfallsytor där en del av vattnet kan hanteras
genom att skapa avledning dit och därmed minska
konsekvenserna för de värst drabbade områdena.
Att genomföra åtgärder för att hantera översvämningar inom orten är ett omfattande arbete förknippade med höga kostnader och i vissa fall inte heller
möjligt pga topografiska förutsättningar, ortens
struktur och markägoförhållanden.
För att undvika risker för liv och hälsa vid en översvämning har framkomlighet för räddningsfordon
utretts liksom samhällsviktig verksamhet som kan
påverkas. Vevrehemmet påverkas vid ett skyfall.

ligare detaljerade utredningar för att säkerställa
genomförbarheten och prioritera rätt åtgärder. Det
behövs även kostnads- och nyttoanalyser för att
säkerställa rimligheten av eventuellt genomförande.
I samband med planläggning av ny bebyggelse eller
i samband med ombyggnader i infrastrukturen är
det viktigt att beakta föreslagna åtgärder. Vid dessa
tillfällen finns det möjlighet att förbättra översvämningssituationen och utföra skyfallsåtgärder mer
kostnadseffektivt.
Riktlinjer
Genom att anpassa topografin och modulera marken kan
parkområden ta emot och fördröja regnvatten vid skyfall.
Inspirationsbild från Augustenborg, Malmö.
Foto: Malmö stad

För att minska risken för översvämning vid höga
flöden i Veberödsbäcken samt ett 100-årsregn föreslås åtgärder i Bäckaparken. Det skulle innebära att
Bäckaparken anpassas för att möjliggöra att vatten
svämmar över i parken, vilket avlastar kringliggande
fastigheter och fastigheter längs bäcken nedströms.
Vid normala flöden kan parken användas för rekreation och eventuellt dagvattenhantering. Åtgärderna
i Bäckaparken kan kombineras eller ersättas med
åtgärder uppströms Veberödsbäcken på natur- eller
jordbruksmark. Åtgärderna skulle även kunna kombineras med rening.
I Annelund pågår arbete för att avlasta bostäder vid
hög avrinning från åsen. Ett avskärande dike eller
buffert mellan jordbruksmarken och Annelund kan
behövas för att ytterligare säkra området mot avrinning från åsen. Åtgärder på natur- eller jordbruksmark har kommunen ingen rådighet över då det är
privatägd mark. Dessa åtgärder kräver samarbete
med Kävlingeåns vattenråd, Lunds kommun och
privata fastighetsägare.
Avvägningar

Ytor som påverkas av omfattande översvämningar
föreslås ej för bebyggelse. Ytor som behövs för att
skydda befintlig och tillkommande bebyggelse avsätts som ytor för vattenhantering. Denna användning kan i flera fall samordnas med annan användning tex lekplatser, grönstråk.
Möjliga åtgärder för att hantera översvämningsrisker har identifierats, men genomförande och
finansiering har inte säkerställts. Det krävs ytter-

• Planläggning för ny bebyggelse ska inte försämra
eller skapa översvämningsproblematik för omgivningen. Det ska istället alltid eftersträvas att i
samband med planläggning förbättra skyfallshanteringen där det behövs.
• Ingen ny bebyggelse eller förtätning bör tillåtas
längs Veberödsbäcken. Naturmark längs Veberödsbäcken prioriteras för att säkerställa omhändertagande av vatten, rekreation och biologisk
mångfald.
• Utpekade skyfallsytor för åtgärder får inte bebyggas eller hårdgöras.
• Åtgärder för skyfallshantering och möjlighet att
genomföra dessa bör uppmärksammas i löpande
arbeten och åtgärder på kommunal mark.

Dagvattenhantering

Genom Veberöds tätort rinner Veberödsbäcken som
mynnar i Klingavälsån. Klingavälsån är närmaste
fastställda vattenförekomst nedströms Veberöd,
som i sin tur rinner ut i Kävlingeån. Klingavälsån har
måttlig ekologisk status och uppnår inte god kemisk
status. Att den ekologiska statusen är måttlig beror
framförallt på att vattendraget är övergött. Även
andra faktorer bidrar till den sänkta statusen, exempelvis förändringar som gjorts i vattendragets fåra,
som uträtningar och omgrävningar. Att den kemiska statusen inte uppnår god beror på atmosfärisk
deposition av kvicksilver och bromerad difenyleter.
Större delen av Klingavälsån ligger inom Natura
2000-område.
Utsläpp av näringsämnen sker till störst del från
jordbruksmark, men även urban markanvändning
och andra utsläpp bidrar till för höga halter av
näringsämnen i Klingavälsån och Veberödsbäcken.
Veberödsbäckens vattenkvalitet är idag sämre än i
Klingavälsån. Främst fosfor behöver minska. Av VISS
(Vatteninformationssystem Sverige) framgår att det
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beräknade reningsbehovet för hela Klingavälsåns
avrinningsområde, sträckan mellan Sövdesjön till
Kävlingeåns huvudfåra, är 590 kg fosfor per år, och
att dagvatten ska minska sina utsläpp med 13 kg
fosfor på denna sträcka. Veberödsbäckens avrinningsområde utgör endast cirka 4 % av avrinningsområdet till Klingavälsån. Inom Veberödsbäckens
avrinningsområde utgör ungefär 25 % av ytan
urban markanvändning efter planerad utbyggnad av
samhället.
Åtgärder för dagvattenrening
Inom FÖP:en har olika möjliga åtgärder för att
minska utsläppen av näringsämnen till Veberödsbäcken utretts. Föreslagen utbyggnad av Veberöd
riskerar medföra att miljökvalitetsnormerna (MKN)
i Klingavälsån försämras på ett otillåtet sätt om inte
åtgärder avseende ökande fosforutsläpp vidtas.

Åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i Veberödsbäcken kan genomföras med olika ambitionsnivåer. Den lägsta ambitionsnivån för dagvattenrening
innebär att åtgärder som motsvarar utbyggnadsområdenas utsläpp av fosfor behöver vidtas. Dessutom bör den utsläppsminskning som identifierats
av VISS från dagvatten genomföras. Den yta som
avsatts i norra Veberöd (damm 1) möjliggör rening
motsvarande detta. Vid genomförande av damm 1
behöver utformning anpassas till närliggande lokal
med sandlevande arter.
Att skapa gemensam rening för dagvattnet i större
anläggningar och även rena delar av bäckvattnet
skapar effektiv avskiljning av fosfor samt mer kostnadseffektiva anläggningar.

Rening för att nå god vattenkvalitet
En högre ambitionsnivå, vilket FÖP:en förespråkar,
är att rena och förbättra Veberödsbäckens vattenkvalitet så att det motsvarar en god vattenkvalitet
enligt MKN i Klingavälsån. På så sätt skulle Veberödsbäcken bidra till att förbättra statusen i Klingavälsån och i den efterföljande vattenförekomsten
Kävlingeån.

Utredningen som gjorts visar att för att nå den högre ambitionsnivån krävs mer omfattande åtgärder,
framför allt för jordbrukets påverkan men också för
den befintliga bebyggelsens dagvatten. Planen tar
höjd för och pekar ut ytor för dammar både inom
orten för främst bebyggelsens dagvatten samt upp64

ströms och nedströms som främst avser rening från
jordbruksmarken. FÖP:en tar i och med detta också
höjd för skarpare krav från lagstiftningen framöver.
Reningskapaciteten i dammarna är beroende av
varandra och samtliga föreslagna dammar behövs
inte för att uppnå motsvarande en god vattenkvalitet. Hur dessa eller andra alternativa lösningar ute
i landskapet kan kombineras behöver studeras i
samband med beslut.

Dammarna inom tätorten kommer även att få en flödesutjämnade effekt på flödena i Veberödsbäcken,
vilket är positivt för bäcken tex avseende erosion.
För att vidta mer omfattande åtgärder (damm 8 och
9), eller mer uppströms eller nedströms i avrinningsområdet, är samarbetet med fastighetsägare
på platsen och Kävlinge å vattenråd väsentliga. Det
kan handla om såväl mindre som större åtgärder,
utefter vilka behov och intressen från fastighetsägare som uppstår. Det krävs ett samarbete mellan
va-huvudman, kommun och markägare för kunna
nå MKN. Ingen ensamt har möjlighet att vidta eller
finansiera dessa åtgärder, utan det ligger på flera
aktörer och flera processer. För att nå en godkänd
status i Klingavälsån behövs åtgärder även i andra
delar av dess avrinningsområde, utöver det som
föreslås för Veberödsbäcken.

Avvägningar
Olika angreppssätt har utretts avseende hur dagvatten från Veberöd samt näringsämnen från
jordbruksmarken kan renas på ett effektivt sätt. Av
de alternativ som studerats innebär de småskaliga
åtgärderna högst kostnad. Storskaliga lösningar
inom orten i anslutning till bäcken ger möjlighet
att nå det reningsbehov som krävs för utbyggnad
samt ger möjlighet att åstadkomma det identifierade reningsbehovet i Veberödsbäcken. Med denna
lösning kan en betydligt högre grad av rening nås till
en lägre kostnad.
En storskalig damm (damm 9) nedströms Veberöd
ger möjlighet att kostnadseffektivt rena bäckvattnet
från en stor del av det identifierade behovet av fosfor för att nå en vattenkvalitet motsvarande god status i Klingavälsån. En sådan damm kan inte placeras
på kommunal mark, vilket försvårar genomförande.
Det finns också juridiska frågetecken avseende en

nedströms lösning för utbyggnadens och tätortens
reningsbehov.

De ytor som finns i markanvändningskartan möjliggör det totala reningsbehov som behövs för att nå
en vattenkvalitet i Veberödsbäcken som motsvarar
MKN avseende näringsämnen i Klingavälsån. Ytor
som krävs för rening av dagvatten från utbyggnadsområden och befintlig bebyggelse finns på kommunal mark, vilket säkerställer möjligheten att genomföra åtgärder.

Riktlinjer

• Inför antagande av detaljplan måste genomförbarheten av storskalig dagvattenrening säkerställas.
• I samband med planläggning ska behovet av
fördröjning utredas och möjlig samordning med
skyfallshantering eftersträvas.
• Detaljplan bör säkerställa lämplig hårdgöringsgrad.

Vattenhållande åtgärder i landskapet

Veberöd har kända problem med översvämningar,
samtidigt som vattenkvaliteten i bäcken inte är god.
Olika lösningar utanför tätorten kan bidra till att
lösa dessa utmaningar. Beroende på utformning och
syfte kan anläggningar utformas för att bidra med
rening, minska risk för översvämning, öka kolinlagring samt bidra till den biologiska mångfalden.
Inom planområdet kan behov av bevattningsdammar uppstå för jordbruket. Att tillskapa sådana
utan risk för negativ påverkan på bäckens flöde är
positivt.

Veberödsbäcken tar emot i pricnip allt dagvatten från
Veberöds tätort.

Område utanför verksamhetsområde
Idalaområdet och f d sommarstugeområde norr om
Sjöbovägen saknar kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. Det innebär att vattnet infiltrerar
eller avrinner på ytan till recipient eller till naturliga
lågpunkter.
Det är ej lämpligt med förtätning i Idalaområdet
och f d sommarstugeområdet i dagsläget, varför
riktlinjer har tagits fram för denna bebyggelse,
se sid 48. En utredning om utbyggnad av allmän
dagvattenhantering för f d sommarstugeområdet
är motiverad först när exploatering av angränsande
mark är aktuellt, vilket det inte är innan 2040. Dagvattenhantering i Idala har utretts och innebär stora
investeringar i ledningsnätet.

Samnyttjande av ytor

Ytor som avsätts för att hantera skyfall kommer
ytterst sällan nyttjas för vattenhantering, utan kan
större delen av tiden användas till andra syften.
För att kunna samnyttjas behöver användningen
anpassas för att inte ta skada vid en översvämning.
Exempelvis föreslås idrott och rekreation i norra
delen av Traversen, vilket bedöms kunna samexistera genom god utformning.
Delar av de ytor som avsätts för rening av näringsämnen kan också fungera som ytor för att fördröja
vatten vid skyfall, exempelvis ytorna 4 och 8. Dagvattenåtgärder är också möjliga att samordna med
rekreation och kan gynna biologisk mångfald.

Avvägningar
Vid vattenåtgärder ska om möjligt samnyttjande ske
för att möta andra behov och nyttor.

Vatten är en stor tillgång och kvalité under hela året under förutsättning att vi kan hantera det vid stora regn.
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Centrum och Gamla
stationsområdet
Utvecklingen av Veberöd gynnar ett levande centrum med attraktiva promenadstråk och mötesplatser som alla boende i Veberöd kan ta del av. En utveckling av centrum med mer attraktiva
gatumiljöer bidrar till att främja det lokala utbudet av service och handel. Kulturmiljövärdena i de
centrala delarna är stora och ger Veberöd sin identitet.
• Markägare: Lunds kommun och privata aktörer
• Detaljplan: Ny detaljplan krävs i vissa delar

Ett inzoomat utsnitt ur markanvändningskartan som visar
centrum och gamla stationsområdet.

Centrum och gamla stationsområdet ramas in av
Dalbyvägen i väster, Norra Järnvägsgatan i norr,
Läkargatan i öster och Coop-kvarteret i söder.

Bebyggelsekaraktär och platser

Centrum
Centrum kompletteras med bostäder, som uppskattningsvis kan rymma 50-100 nya lägenheter
beroende på tillgänglig exploaterbar mark, täthet
och behovet av parkering. Tillkommande bebyggelse
sker genom mindre tillägg i max tre till fyra våningar. Större volymer delas upp och utformas med
respekt till befintlig miljö.
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Mejerigatan förslås utvecklas till huvudstråket
genom centrum och knyter ihop de äldre delarna i
söder med nya målpunkter i gamla stationsområdet. Genom ett lyft av gatumiljön skapas mer plats
för fotgängare och kringliggande verksamheter. En
omgestaltning kan också möjliggöra ett grönare
gaturum, bättre belysning uteserveringar och andra
trygghetsaspekter. Södra Järnvägsgatan har potential att utvecklas till en mer levande bygata och
föreslås bli ett centralt och viktigt stråk för handel
och verksamheter med större moderna lokaler i de
nya kvarteren på gamla stationsområdet.
Veberöd behöver en central mötesplats i form av
ett torg där människor kan uppehålla sig och där
olika typer av aktiviteter kan ta plats. Det illustrerade förslaget visar Veberöds torg på fastigheten
som i dag hyser bensinstation och Quick Corner.
Fastigheten är så pass stor att den skulle rymma
både torg och ny bebyggelse med kompletterande
bostäder och centrumlokaler i bottenvåningen.
Livslängden på den befintliga byggnaden som i dag
rymmer Quick corner skulle kunna förlängas för att
rymma det som ofta inte ryms i nya byggnader, till
exempel saluhall med försäljning av lokala råvaror,
aktivitetshus för unga eller någon annan form av
samlingsplats. För att torget ska bli lyckat krävs
att det är estetiskt utformat i mänsklig skala med
exempelvis vegetation, vatten och där siktlinjer tas
tillvara, exempelvis mot kyrkan eller Romeleåsen.
Drivmedelsstationen föreslås flyttas till entrén vid
Truckvägen.
På den norra delen av Coops parkering illustreras
en byggnad mot Dalbyvägen som skapar ett tydligare gaturum och torgplats, samt bidrar till en mer
levande miljö. Coops parkering ligger kvar bakom
kvarteret och kan utformas för att under vissa tider
på dygnet eller veckodagar användas för att hysa
större evenemang som marknader.

Illustrationen visar ett förslag att utveckla centrum.

Gamla Stationsområdet
Genom att behålla banvallen som ett genomgående
cykelstråk kan området få långsmala kvarter utmed
Norra Järnvägsgatan och en serie bredare kvarter
utmed Södra Järnvägsgatan.

Det illustrerade förslaget visar en torgyta i förlängningen av Mejerigatan, som knyter stationskvarteren till befintligt centrumstråk och föreslaget
hållplatsläge uppe vid väg 11. Torgytan föreslås
rymma ytor för grönska, aktiviteter och möten. Goda
förutsättningar för handel och service finns i bottenvåningar mot Södra Järnvägsgatan.
En omvandling av det gamla stationsområdet
möjliggör 150-200 bostäder, men lokaler behöver
också finnas för ett utvecklat centrum. Varierade
bostadsformer förordas och utrymme för befintlig
och utvecklad service. Flera befintliga byggnader
som skulle leva vidare och rymma nya typer av
verksamheter, som exempelvis vårdcentral. Den
befintliga livsmedelsbutiken kan med fördel inrymmas i bottenvåningen på ett av kvarteren, för att
öka folklivet och trygghetsupplevelsen. Parkeringar
för centrumbesökare, pendlare och boende måste
hanteras och lösningen påverkar upplevelsen av byn
och exploateringsgraden.

huvudstråk med blandade funktioner
sekundära centrumgator
kopplande stråk mot centrum
gröna rekreationsstråk
vattendrag och dammar

Det gamla stationshuset har ett stort kulturhistoriskt värde och utgör en viktig representant från
tiden när Veberöd var ett stationssamhälle. Det finns
också ett mindre våghus längs Norra järnvägsgatan
som kan bidra till ökad historisk förståelse. Den
gamla banvallen har ett kulturhistoriskt värde och
utgör en naturlig koppling ut i landskapet. Banvallen föreslås därför finnas kvar som ett cykel- och
promenadstråk genom kvarteren.
Den befintliga bebyggelsen på ömse sidor om
utbyggnadsområdet är en till två våningar. Tillkommande kvarter behöver förhålla sig till omgivningen
genom en maxhöjd om tre till fyra våningar. Att
använda sig av tegel som fasadmaterial har ett värde
för Veberöds identitet.

Mobilitet

Dalbyvägen löper genom centrum och övergår
sedan i Sjöbovägen. Gatan rymmer samtliga trafikslag med de oskyddade trafikanterna som rör sig
på gång- och cykelbanor separerade från motorfordonstrafiken. Dagens busshållplatslägen ligger kvar,
men det finns möjlighet att justera dessa beroende
på byns utveckling. Den befintliga busshållplatsen
Försköningen, vid Norra Järnvägsgatan och ICA, blir
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en entrézon till centrum som bör utvecklas med
väderskyddade cykelparkeringar och tydliggöra
samnyttjande mellan ICAs kundparkering och pendlarparkering.

Separata cykelbanor föreslås utmed Dalbyvägen och
Norra Järnvägsgatan. Mejerivägen och delar av Södra Järnvägsgatan föreslås som gångfartsområde.
Parkering föreslås både samlat vid livsmedelsbutiker och utmed så kallade parkeringsgator. Läkaregatan, Södra Järnvägsgatan och Tegelbruksgatan
har utrymme att bli trädplanterade parkeringsgator
knutna till centrumaktivitet. Parkeringshus frigör
värdefull markyta och föreslås i Stationsområdet i
anslutning till livmedelshandel. Parkeringsgarage
under de föreslagna kvarteren i gamla stationsområdet bör eftersträvas. Laddstationer för elbilar ska
finnas i centrum.

Grönstruktur och vatten

För att öka krontäckningen i de centrala delarna av
Veberöd, samt för att säkra en kontinuitet i befintliga trädmiljöer, föreslås att träd planteras vid platsbildningar och utmed gator i centrum. Detta gäller
såväl i befintliga miljöer, som vid förtätning och vid
större exploateringar. Träden ska i första hand vara
av inhemska arter och bidra till att öka den biologiska mångfalden i centrum. Flertalet ytor är redan
hårdgjorda och hårdgörningsgraden bör inte öka.

Den gamla banvallen föreslås utformas som ett
grönt rekreationsstråk som knyter ihop de centrala
delarna av Veberöd med landskapet utanför byn.
Där spåret passerar centrum och det gamla stationsområdet behöver framkomligheten säkras, samtidigt
som de gröna kvaliteterna ska genomsyra stråket.
Utformningen av stråket kommer troligtvis att
variera och i vissa delar vara mer urban och i andra
delar mer naturlik. Det viktiga är att stråket utformas med en tydligt grön karaktär och att det lätt går
att hitta och förstå att det leder vidare.
För att minska översvämningsproblematiken kring
Veberödsbäcken föreslås att en buffertzon utmed
bäcken bereds på ett sätt så att ökade vattenmängder kan hanteras. En sådan åtgärd skulle kunna
innebära en ökad trygghet inför skyfall för fastighetsägare utmed bäcken, samtidigt som marken vid
torra perioder skulle kunna nyttjas för allmänheten. Ett rörelsestråk utmed Veberödsbäcken skulle
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kunna ge möjlighet till att röra sig i en grön slinga,
genom olika gröna rum, och erbjuda vattenkontakt.
Slingan föreslås knyta ihop Coops parkering med
Gamla stationshuset och Ankdammen i norr. Runt
det gamla stationshuset föreslås ny parkmark som
en förlängning söderut av Ankdammen. På så vis
kan ett grönområde utvecklas som knyter ihop centrum hela vägen upp till Aktivitetsparken.

Avvägningar

Det gamla Stationsområdet ingår i riksintresseområdet för framtida järnväg –Simrishamnsbanan.
Byggnadsnämnden har i ett beslut från den 12
december 2019 tydliggjort sitt ställningstagande att
behovet av nya bostäder och att undvika ianspråktagande av jordbruksmark väger tyngre än att spara
mark för en framtida järnväg.

Stationsområdet kan bebyggas relativt tätt utan att
de kulturhistoriska värdena påverkas, det under
förutsättning att bebyggelsen inte avviker för mycket i fråga om höjd, att tegel används som ett inslag i
arkitekturen och att de tre kulturhistoriska objekten
som är direkt kopplade till det gamla stationsområdet bevaras; banvallen, våghuset och stationshuset.

Förslaget har avvägts mellan samrådsförslagets flytt
av busshållplats för att skapa en byknutpunkt vid
det centrala torget och inkomna synpunkter som vill
behålla befintliga busshållplatser. Förslaget redovisar befintliga busshållplatslägen men lyfter att
busshållplatser är flyttbara och att en omvärdering
kan ske i framtiden.
Vid en förtätning av centrum måste också hänsyn
tas till Veberödsbäcken och den kända problematiken gällande dagvatten och översvämningar.

Genomförande

Utbyggnadstakt och etapper
Utveckling av centrum är strategiskt prioriterat
och kan påbörjas när en gemensam helhetsbild
finns. En utveckling av centrum bedöms inte belasta
skolans kapacitet i någon större omfattning och en
utveckling av centrum kan därför påbörjas under de
första 10 åren. Genomförandet kan komma att ske i
etapper, då området berör flera fastigheter.
Gamla stationsområdet föreslås byggas efter 2030
då pågående projekt prioriteras. Innan detaljplaneskedet behövs en samsyn mellan fastighetsägare

kring utvecklingsriktning och omfattning. En omfattande utbyggnad skulle kunna öka skolbehovet,
varför utbyggnaden bör ske efter 2030 såvida inte
Idalafältets utbyggnadskede förlängs.

Gamla stationsområdet kan byggas ut i etapper
och/eller i olika grad beroende på hur många av de
befintliga byggnaderna som man väljer att bevara
och utveckla utifrån dess förutsättningar. Att endast
bygga ut den östra delen med nya bostäder skulle ge
80-100 nya bostäder.

Innan ett genomförande av ett grön-blått stråk längs
Veberödsbäcken måste ansvarsfrågan och driftansvar utredas av VA SYD och Lunds kommun, tillsammans med dikningsföretaget. Detta sker lämpligast i
samband med omprövning av dikningsföretaget.
Flera av gatorna kan omgestaltas utan ny detaljplan.

Kostnader
En förnyelse av centrum i form av nya torg och grönstråk längs bäcken, samt upprustning av gatumiljöerna skapar värden för hela Veberöd och det kan
däför vara motiverat att se det som en kommunal
investering.
Utvecklingen av gamla stationsområdet med upprustning av Norra och Södra Järnvägsgatan, grönstråk längs Banvallen, ny parkmiljö kring Stationshuset samt delar av vattenhanteringen bör hanteras
inom exploateringsprojektet.

Illustrationen visar ett scenario eller en etappvis omvandling där Gamla stationsområdet bebyggs med bostadskvarter byggs i den östra delen.

Återbruk av material och cirkulär ekonomi behöver
uppmärksammas tidigt och tas med i omvandlingsprocessen av området.

Planeringsskede
Innan detaljplaneskedet bör prover av markföroreningar tas för Stationsområdet och med fördel samordnat med Traversen. Detta för att kunna prioritera
och identifiera utbyggnadsetapper, samt anpassa
markanvändningen vid behov. Kommunen bör bekosta provtagningen inledningsvis och om möjligt ta
ut en kostnad i samband med exploatering.

Kostnader för sanering av markföroreningar bör
bekostas av exploateringen.

Mindre exploateringsprojekt i centrum bör bekosta
delar av upprustningen av de offentliga miljöerna.

Genomförandet av ett grönt-blått stråk längs Veberödsbäcken och utformning av rening av bäckvattnet behöver flera aktörer vara med och betala såsom
VA SYD, Vattenrådet, Lunds kommun och anslag från
statliga bidrag.

En exploatering kan komma att innebära stora kostnader för VA-huvudman, varför kapacitetsutrymmet på samtliga ledningsnät måste klargöras inför
detaljplaneskedet.
Valet av parkeringsform kommer att påverka dispositionen av kvarter, markanspråk och projektekonomi. Genom samlade och samnyttjade parkeringslösningar kan antalet parkeringsplatser minska och
nyttjande av marken effektiviseras.

Boendemiljöer för både den mindre och större familjen
ska rymmas i centrum. Naturen kan med fördel leta sig in
till bostaden.
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Traversen
På Traversen planeras för en tätare bebyggelsestruktur som ger möjligheter att fokusera på hållbarhet. En tätare struktur ger också förutsättningar för kollektiva och hållbara lösningar eller
samnyttjande av olika slag. En omvandling av Traversen möjliggör 350 till 500 bostäder beroende
på bostadstyper och på hur stort utrymme som ges för lokaler kopplade till verksamheter, service
med mera.
• Markägare: Lunds kommun i huvudsak
• Detaljplan: Ny detaljplan krävs
• Området: 12,3 hektar varav 3 hektar parkmark
och 1 hektar skola

runt 300 lägenheter beroende på storlek. Vid Veberödsbäcksstråket illustreras ett kvarter i tre våningar som med fördel skulle kunna rymma flera olika
funktioner. Olika bostadstyper, lägenhetsstorlekar
och kategoriboenden bör eftersträvas.

Traversen med omgivande bebyggelse utgör en mindre känslig miljö ur kulturmiljösynpunkt, varför en
högre skala på upp till fyra våningar kan lämpa sig
väl. Förutsättningar finns också för nya hållbara materialval som kan bidra till områdets egna identitet.

Ett inzoomat utsnitt ur markanvändningskartan som visar
Traversen.

Traversen omfattar det befintliga verksamhetsområdet som sträcker sig från Södra Järnvägsgatan i
söder till Gökvägens gång-och cykelstråk i norr, och
från Vebeödsbäcken i väster till Truckvägen i öster.
Utbyggnadsområdet kan delas in i kvarteren norr
om Norra Järnvägsgatan och kvarteren mellan Norra
och Södra Järnvägsgatan.

Bebyggelsekaraktär och platser

Kvarteren norr om Norra Järnvägsgatan
Lagerplatsen, där Norra Järnvägsgatan skär på diagonalen blir områdets centrala plats. Näringsliv och
service kan ta plats längs Norra Järnvägsgatan, med
en koncentration kring Järnvägsplatsen.

Det illustrerade förslaget visar fem storkvarter där
högre flerfamiljshus i tre till fyra våningar vänder
sig mot de större gatorna och parkrummen. I de inre
delarna av kvarteren ligger radhus i två våningar.
Det illustrerade förslaget rymmer 80 radhus och
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Kvarteren mellan Norra Järnvägsgatan och Södra
Järnvägsgatan
Kvarteren kan rymma såväl bostäder som verksamheter och förtätningsgraden kan variera. Det
illustrerade förslaget visar att potatislagrets östra
del behålls, som ger kulturhistorisk förankring och
främjar lokala verksamheter som kan dra nytta av
en lägre hyresnivå. Här finns möjlighet till och behov
av att utveckla tillgängligheten mot banvallsstråket.
Den västra delen av potatislagret föreslås ersättas
med ett bostadskvarter som bidrar till en tryggare
nordsydlig koppling utmed Veberödsbäcken.
Potatislagret finns utpekat i bevaringsprogrammet
som byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö.
Det illustrerade förslaget möjliggör 30 nya bostäder,
nya och befintliga verksamhetslokaler och en park
som inte tas i anspråk för bebyggelse. En större
omvandling bedöms inte behövas innan 2040 för att
säkerställa en hållbar utveckling av Veberöd.

Skola

En ny skoltomt föreslås direkt öster om befintliga
Parkstugan med god tillgänglighet från Truckvägen/
Mossavägan. En utbyggnad av 350-500 nya bostäder
bedöms innebära behov av en ny f-3-skola. Tomtens
lokalisering gör det möjligt att gå fram tidigare med
skoltomten om behov uppstår. En ny skola drar nyt-

Illustrationen visar ett förslag att utveckla Traversem.

ta av närheten till Romelevallens idrottsfaciliteter,
Skytteskogens naturmiljö och den befintliga förskolan Parkstugan. Utrymme finns också att lokalisera
skoltomten i Traversenkvarteret i samband med
planläggning av området.

Mobilitet

Närmaste busshållplats, Försköningen, ligger 500800 meter västerut, med tydlig orientering i slutet
av Norra Järnvägsgatan. På ett liknande avstånd
söderut ligger även hållplatsen Centrum. Den nya
föreslagna expressbusshållplatsen vid väg 11 ligger
på cirka en kilometers gångavstånd norrut. Detta
är relativt långa gångavstånd för att nå en hållplats.
Det är därför viktigt att skapa goda cykelkopplingar
mellan Traversen och hållplatserna samt att arbeta
med mobilitetsåtgärder och mobility management i
samband med att området byggs ut.

För att hålla nere biltrafiken och parkeringsbehovet
i området är det mycket viktigt att ha ett tydligt hållbarhetsfokus på mobilitetsfrågorna vid planeringen
av Traversen. Bil- och cykelpool samt andra mobilitetsåtgärder och satsningar på mobility management ska prioriteras högt.

huvudstråk med blandade funktioner
sekundära centrumgator
kopplande stråk mot centrum
gröna rekreationsstråk
vattendrag och dammar

Det bör studeras om parkering är möjligt att lösa i
mobilitetshus där ett samnyttjande kan ske mellan
de olika kvarteren, alternativt nedgrävda parkeringsgarage.
Cykelnätet utvecklas där länkar saknas som utmed
Truckvägen, mot Romelevallen och på den gamla
banvallen. Området norr om Traversen kompletteras även med ytterligare gång- och cykelvägar.
Gatorna i kvarteren norr om Norra Järnvägsgatan
föreslås bli gångfartsområde.

Grönstruktur och vatten

Längs Traversen finns ett större sammanhängande
grönområde med olika kvaliteter. Veberödsbäcken
knyter ihop området med centrum söderut och
leder rörelsestråket norrut utmed Ankdammen och
vidare mot Aktivitetsparken. I anslutning till Ankdammen kompletteras dagens parkmiljö med ytor i
nordost som närpark för boende i området. Längre
norrut planeras för Aktivitetsparken som ska ge
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plats för ett större sammanhängande grönområde
med fokus på fritidsaktiviteter och föreningsliv, till
exempel käpphästbana, odling, utomhuspadel eller
brukshundsverksamhet. I söder kantas Traversen
av den gamla banvallen som gestaltas som ett grönt
gång- och cykelstråk.

Hela Traversen får en grön inramning med plats för
nya träd såväl inom den tillkommande bebyggelsen
som i befintliga park- och gatumiljöer. Här är det
samtidigt viktigt att samordna med andra naturvärden så att träden inte skuggar ytor som behöver
vara solbelysta för att gynna vissa arter. Träden får
gärna vara olika sorter med stort inslag av inhemska arter och variation för att bidra till att öka den
biologiska mångfalden. Det är också önskvärt att
plantera buskar och träd med ätbara frukter och bär.
Vid utveckling av Traversen behöver skyddsåtgärder
vidtas för att säkra populationen av rödlistade arter,
framförallt fågeln svart rödstjärt.
För att säkra naturvärden knutna till sandlevande
arter, och stötta spridning behöver befintliga ytor
med sandmarksbiotoper bibehållas och utvecklas,
framför allt i närheten av den befintliga tennishallen. Lokal spridning av sandlevande arter görs
lämpligen i första hand genom att upprätthålla befintliga miljöer utmed Truckvägen, men även genom
ytterligare åtgärder i samband med exploatering,
såsom anpassning av gator och taklandskap.

Det finns goda förutsättningar att hantera dagvatten
lokalt och skapa trög avrinning ner mot Veberödsbäcken och de dammar som finns. En större
översvämningsyta finns inom Aktivitetsparken.
Befintliga dammar kan utvidgas för att öka reningen
av bäckens vatten. Järnvägsplatsen ger utrymme
för vatten vid stora regn, så att framkomlighet längs
Norra Järnvägsgatan kan tryggas.

Avvägningar

Traversen ligger delvis inom riksintresseområdet
för framtida järnväg –Simrishamnsbanan. Byggnadsnämnden har i beslut från 12 december 2019
tydliggjort sitt ställningstagande om att behovet av
nya bostäder och att undvika ianspråktagande av
jordbruksmark väger tyngre än att spara mark för
en framtida järnväg.
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Området kan bebyggas relativt tätt utan att de kulturhistoriska värdena påverkas.

Återvinningsstationen, som är en källa till störning
för boende, behöver flyttas till något av de utpekade
verksamhetsområdena norr om Traversen för att
möjliggöra ny bebyggelse.

Genomförande

Utbyggnadstakt och etapper
Lunds kommun har under längre tid köpt upp mark
i Traversen för att påbörja planläggning. Traversen
föreslås byggas ut efter 2030 då centrumförnyelse,
förtätning och pågående projekt prioriteras. Traversen har länge varit ett framtida utbyggnadsområde,
till skillnad från Gamla stationsområdet och Svaleboområdet.
En utbyggnad av Traversen förväntas ge behov av
ytterligare en förskola och F-3-skola. Skoltomtens
placering innebär en flexibilitet i utbyggnadsordning.

Traversen bör planeras som en helhet och ses som
ett utbyggnadsområde avseende genomförandeekonomi men kan delas upp i mindre utbyggnadsetapper som detaljplaneläggs efter hand.

Tillfälliga modulbostäder för nyanlända ligger i den
västra delen och kan med fördel ligga kvar under
utbyggnadstiden för att bidra med liv och rörelse. Funktionen kan därefter inordnas i kvarteren
och modulerna återbrukas som billiga bostäder i
Veberöd eller någon annanstans i Lunds kommun,
under förutsättning att de får ett mer tilltalande och
omsorgsfullt fasaduttryck. Modulerna fick tillfälligt
bygglov 12 oktober 2016.

Planeringsskede
Innan detaljplaneskedet bör markföroreningsprover
tas för Traversen som med fördel kan samordnas
med Stationsområdet. Detta för att kunna prioritera
och identifiera utbyggnadsetapper, samt anpassa
markanvändningen vid behov. Kommunen bör bekosta provtagningen inledningsvis och om möjligt ta
ut en kostnad i samband med exploatering.

En exploatering kan komma att innebära stora kostnader för VA-huvudman, varför kapacitetsutrymmet på samtliga ledningsnät måste klargöras inför
detaljplaneskedet.
Serviceförvaltningen ska involveras tidigt i processen för att klargöra behovet av skola, på kort och
lång sikt, samt skolans placering.

Valet av parkeringsform kommer att påverka dispositionen av kvarter , markanspråk och projektekonomi. Genom samlade och samnyttjade parkeringslösningar kan antalet parkeringsplatser minska och
nyttjande av marken effektiviseras.
Ny detaljplan krävs för att genomföra förslaget då
gällande detaljplan tillåter industri. Detaljplan saknas för Aktivitetsparken.

Kostnader
Kostnader för gator, gång- och cykelstråk inom
området, parkförnyelse i befintlig parkmiljö, samt
delar av vattenhanteringen bör bekostas av exploateringsprojektet, i de delar som är en förutsättning
för exploateringen.

Genomförandet av ett grönt rekreationsstråk längs
Veberödsbäcken, bör bekostas av Lunds kommun.
Skötsel och utvidgande av befintliga dammar bekostas av VA SYD.
Kostnader för sanering av markföroreningar bör
bekostas av exploateringsprojektet.

Plats för nya aktiviteter behövs. Barnen på Svaleboskolan har exempelvis efterfrågat plats för käpphästridning.

Inom Traverens finns möjlighet att skapa en grön karaktär
med privata och offentliga miljöer.

Inom Traversen skapas utrymme för såväl bostäder som
andra typer av verksamheter.
Foto: Åsa Nilsson Nyberg
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Svalebo
En utveckling av nya bostäder i direkt anslutning till Svalebo möjliggör en större förtätning i ett
centralt och attraktivt läge, med möjlighet till ökad trygghet kring skolområdet. 60-200 bostäder
kan rymmas beroende på täthet och hur mycket mark som tas i anspråk. Ytor som föreslås kunna
bebyggas är konstgräsplanen, parkeringsytan och delar av kvarteret Åttan. Skolans behov är prioriterat varför kommande planprocess föreslås inkludera skol- och idrottsområdet.
• Markägare: Lunds kommun
• Detaljplan: Ny detaljplan krävs
• Området: 3 hektar kvartersmark (inklusive parkering), 6,2 hektar skola, 0,8 hektar park och 3
hektar idrott och fritid

Svaleboområdet, från Rektorsgatan i norr till Klintevägen i söder innefattar kvarteret Åttan, skolans
parkeringsyta och konstgräsplanen norr om Svaleboskolan, gräsytorna söder om Svaleboskolan och
själva skolområdet.

Bebyggelsekaraktär och platser

Ett inzoomat utsnitt ur markanvändningskartan som visar
centrum och gamla stationsområdet.

Tegel som material bidrar till karaktären i kvarteret Åttan.
Foto: Åsa Nilsson Nyberg
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Kvarteren norr om Tegelstugans förskola
Olika bostadstyper är möjliga inom området med
hänsyn till platsens förutsättningar och närhet till
skola. Det illustrerade förslaget visar 30 radhus i
två plan mot den befintliga bebyggelsen i norr och
väster och något högre flerfamiljshus i tre våningar
i de centrala delarna av kvarteret som rymmer runt
100 bostäder. Området kan få en egen identitet och
behöver inte byggas i tegel. Illustrationen visar ett
mobilitetshus centralt i området som med fördel
kan husera ytterligare verksamheter med anknytning till skolan eller mobilitet i det sydöstra hörnet,
till exempel en gemensam cykelverkstad.

Kvarteret Åttan
Bevaringsprogrammet pekar ut både gårdsrum och
bebyggelse inom kvarteret Åttan som kulturhistoriskt värdefulla där byggnaderna har typiskt rött
veberödstegel. Flera fastigheter i den västra delen av

Bostadsbebyggelse bidrar till liv och trygghet.

Illustrationen visar ett förslag att utveckla Svalebo.

kvarteret är inte bebyggda och illustrationen visar
en sammanhållen flerbostadslänga, för att spara
den befintliga grönskan med entréer som vänder
sig mot det nya gaturummet. I den östra delen av
kvarteret anpassar sig bebyggelsen till befintliga
villor, med fristående volymer i park med en höjd
av två våningar med en indragen tredje våning. 3040 bostäder kan rymmas inom området beroende
på täthet. Gällande detaljplan tillåter 1,5 våningar.
Tillkommande bebyggelses fasadmaterial ska vara
tegel. Verksamheter uppmuntras inom befintliga
fastigheter utmed Dalbyvägen.

Skolan

Barnen i Veberöd önskar att bilarna ska ta mindre
plats i Veberöd och att det ska vara lätt och tryggt
att ta sig till skolan. Svaleboskolans entrétorg ligger
som ett nav där cykelstråk från alla väderstreck
möts med en fredad yta för gående närmast skolan.

Idrott och föreningsliv

Söder om skolan föreslås två planer för fotbollsverksamhet som tillsammans med befintlig fotbollsplan
inom skolområdet bedöms fylla fotbollsverksamhetens behov av träningsytor och höst/vinterverksamhet. Romelevallens fotbollsplan föreslås fortsatt
fungera som matchplan och träningsyta under sommarhalvåret. Detta ger tre planer vid Svaleboskolan
och en vid Romelevallen. Lämnas befintlig konst-

huvudstråk med blandade funktioner
sekundära centrumgator
kopplande stråk mot centrum
gröna rekreationsstråk
fotbollsplaner

gräsplan obebyggd innebär det totalt fem fotbollsplaner. Omklädningsrum, klubblokal och parkering
samordnas med skolan.

Mobilitet

Närmsta busshållplats, Försköningen, ligger cirka
300 meter nordöst om området, vid Norra Järnvägsgatan/Dalbyvägen.

Parkering föreslås ske i ett nytt parkeringshus placerat på den befintliga markparkeringen och med
infart från norr. Parkeringshuset kan med fördel
samnyttjas av till exempel pendlare eller besökare
till centrum. Det kan även fyllas med fler funktioner
som till exempel cykelparkering med reparationsmöjligheter. Med ett parkeringshus skulle bostadsbebyggelsen och miljön kring skolan bli en i princip
bilfri miljö. Visar det sig att ett parkeringshus i detta
läge inte är genomförbart, får bostadsparkeringen
lösas inom in egen fastighet och den öppna parkeringsytan tillskrivas skola och idrott utan möjlighet
till samnyttjande.
Cykelnätet utvecklas där länkar saknas som genom
att Handslagargatans södra del föreslås kopplas
till gång- och cykelstråket öster Svaleboskolan och
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Gamla vägen. Cykelvägen mellan Tegelstugans förskola och Svaleboskolan som löper österut genom
de befintliga bostadskvarteren förlängs fram till Tegelmästarevägen, En ny gång- och cykelväg föreslås
även på den gamla banvallen.

Gatorna i kvarteren väster om Rektorsgatan, och
mobilitetshuset, föreslås bli gångfartsområde. Det är
viktigt att utformningen av dessa gator bidrar till att
skapa en lugn och trafiksäker miljö eftersom det är
en avlämningspunkt för barn på väg till skolan.

Grönstruktur och vatten

Trädridån i områdets nordvästra del tas tillvara
liksom andra uppvuxna träd inom området. I det
äldre kvarteret Åttan finns stora träd som omfattas
av biotopskydd och med ett stort upplevelsevärde.
Träden bevaras vid förtätning. Vidare bör befintliga
trädmiljöer kompletteras med nya träd som kan säkra en fortsatt grön miljö även på sikt. Norr om området går den gamla banvallen med uppvuxna träd
och buskar. Detta föreslås omvandlas till ett grönt
gång- och cykelstråk med omgivande parkmark och
funktioner, för att tillfredställa områdets behov av
gröna miljöer. I anslutning till föreslagna fotbollsplaner i söder görs plats för nya trädplanteringar
Fördröjning av dagvatten bör ske innan det släpps
till dagvattennätet, hårdgöringsgraden bör inte
öka. Vatten från stora regn bör hanteras inom
utvecklingsområdet och om möjligt samordnas med
dagvattenfördröjning, för att inte drabba kringliggande miljöer och den redan hårt drabbade Veberödsbäcken. Vatten rinner från Romeleåsen i söder
och planeras att avledas mot fotbollsplanerna och

Ge plats för spontan lek och låt bilararna ta mindre plats.

76

hänsyn måste tas till detta vid utveckling av skola
och idrott.

Avvägningar

Bebyggelse föreslås ta plats kring skolan för att
införliva skolan i byn och bidra till att göra det
tryggare att använda skolans lokaler och faciliteter kvällstid. Närhet till busshållplatsen ger också
förutsättningar för att de nya invånarna ska kunna
resa kollektivt när det passar dem. Behovet av fler
fotbollsplaner tillgodoser förslaget genom att samla
fotbollsplanerna på en plats. Det ger förutsättningar för att skapa gemenskap mellan åldersgrupper,
flickor och pojkar och större möjligheter att kunna
bjuda in till matcher och cuper. Ett säkerställande av
skolbehovet väger tyngre än exploateringsintresset
och föreningsintresset. Tre fotbollsplaner ska finnas
inom Svaleboområdet för att behovet ska anses vara
tillgodosett.

Genomförande

Utbyggnadstakt och etapper
Svaleboområdet bör byggas ut först efter 2030 och
bör samordnas med utveckling av skolverksamheten i Veberöd. Området kan dock detaljplaneras
och bebyggas i mindre etapper.

Planeringsskede
Tidigt i detaljplaneprocessen bör behovet av ytor för
skola och föreningsliv genomlysas utifrån genomförda och planerade bostadsprojekt vid aktuell
tidpunkt. Serviceförvaltningen ska involveras i
processen för att klargöra behovet av skola, på kort
och lång sikt.

Barnen på Svaleboskolan föreslår bland annat att bilarna
lyfts upp för att skapa en tryggare miljö vid skolan.

Fotbollsplanerna kan säkerställas genom detaljplan
i samband med detaljplaneläggning för bostäder
liksom befintlig värdefull kulturmiljö.

En exploatering kan komma att innebära stora
kostnader för VA-huvudman, varför kapacitetsbehovet på samtliga ledningsnät måste klargöras inför
detaljplaneskedet. Översvämningsfrågan ska belysas
tidigt i planeringsfasen.
Valet av parkeringsform kommer att påverka dispositionen av kvarter, markanspråk och projektekonomi. Genom samlade och samnyttjade parkeringslösningar kan antalet parkeringsplatser minska och
nyttjande av marken effektiviseras.
Kostnader
Kompletterande gator, säkra gång- och cykelvägar
för eleverna och parkmark längs med gamla banvallen bör bekostas av exploateringen. Eventuellt
behov av marksanering längs banvallen, bör också
bekostas av exploateringen. Markundersökning bör
göras i tidigt skede för att klargöra kostnaderna.

Anläggandet av fotbollsplanerna finns med i kulturoch fritidsnämndens budget.

Gårdsmiljöer med fler funktioner skapar plats för fler.
Foto: Åsa Nilsson Nyberg
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Idala
Idalaområdet är redan detaljplanelagt och avvägningar mellan olika intressen är därmed gjord.
Detaljplanen vann laga kraft 2020-03-30. Nedan följer en beskrivning av detaljplaneförslaget. Detaljplanen möjliggör bostäder i flerbostadshus, radhus och friliggande en- och två bostadshus samt
bevarande av skogen söder om Idalafältet. Planen kan totalt innehålla 300 – 360 bostäder. Det
exakta antalet bostäder beror på täthet och fördelning mellan lägenheter och småhus.

•
•
•
•

Det aktuella planområdet är cirka 23 hektar stort.
Markägare: Lunds kommun
Detaljplan: Lagakraft 2020
Planområde 23 hektar, varav 13 hektar natur- och
parkmark och 7 hektar kvartersmark

Idalaskolan F-3
Idalaskolan invigdes höstterminen 2020, en liten
skola i direkt anslutning till naturen. Här delar
elever och förskolebarn den generösa gården som
en del av den pedagogiska verksamheten. En mindre
idrottshall finns också i anslutning till skolan. Skolbyggnaden har kapacitet för 200 elever och förskolan rymmer 6 avdelningar för drygt 100 barn.

Mobilitet

Ett inzoomat utsnitt ur markanvändningskartan som visar
Idalafältet..

Bebyggelsekaraktär och skala

500 Meter
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Illustrationen i detaljplaneförslaget visar cirka 360
bostäder fördelade på 17 villor, 152 radhus och
188 lägenheter. Våningsantalet är satt till högst två
våningar. Området kopplas samman genom gatunätet för att bilda en slinga som går från Mäster Knuds
väg via Skogskattvägen till Lyckåkersvägen och ut på
Sjöbovägen. Kopplingarna mellan parkmarken norr
om Idalafältet och naturområdet söder om säkerställs med smala gator och gång- och cykelvägar
som anpassats till befintliga stigar över fältet och
genom skogen.

Närmaste busshållplats Veberöd Östra ligger inom
200 till 500 meter från bostäderna i planområdet.
Det nordsydliga stråket mellan villaområdet Idala,
genom skogen, Idalafältet (planområdet) och genom
Klowsholmområdet ska vara en prioriterad cykelväg
för att underlätta vägen till busshållplatsen. Gångoch cykelnätet kopplas ihop med en gång- och cykelväg norr och en gångstig söder om planområdet.
Ytterligare gång- och cykelvägar föreslås i den östra
delen av området för att bättre koppla området
Linnea Park med det övriga gång- och cykelnätet.
En gång- och cykelväg planeras löpa parallellt med
huvudgatan genom Idalaområdet men i övrigt sker
cykling i blandtrafik på lokalgatorna i området. Området trafikförsörjs både från Idalavägen via Mäster
Kunds väg och från Sjöbovägen via Lyckåkersvägen
och Skogskattsvägen.

Grönstruktur och vatten

Utbyggnadsområdet innehåller inga nya grönområden, förutom en fördröjningsyta för dagvatten i
norr. Den omgivande miljön erbjuder en varierad
och tillgänglig grön miljö med skog, lekplatser och
öppna gräsytor.Det unga skogsområdet direkt söder
om Idalafältet skyddas och gång- och cykelstråk säkerställs mellan det etablerade Idalaområdet i söder
och utbyggnadsområdet. Skogsområdet har en stor
potential att utvecklas till en miljö med stor biologisk mångfald och ett högt upplevelsevärde.

´

Illustrationen visar detaljplaneförslaget för Idala.

kopplande stråk mot centrum
gröna rekreationsstråk

Avvägningar
Idalaområdet är redan detaljplanelagt och avvägningar mellan olika intressen anses därmed gjorda.

Genomförande

Utbyggnadstakt och etapper
Utbyggnadstakten föreslås ske med maximalt 40
bostäder per år under en 10-årsperiod. Minst
hälften av bostäderna bör vara lägenheter, för att
inte riskera investeringsbehov i nya eller tillfälliga
lokaler för skola och förskola under kommande 10
år. Om andra större utbyggnadsområden byggs ut
inom en 10-årsperiod bör en sista utbyggnadsetapp
efter 2030 övervägas.
Kostnader
Gator, dagvattenhantering, skyfallsåtgärder och
teknisk infrastruktur byggs ut för området och bekostas av exploateringen. Upprustning av befintlig
lekplats utanför planområdet bekostas av exploateringen. VA-ledningar byggs ut av VA SYD.

Gällande detaljplan
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Verksamhetsområden
Planförslaget verkar i första hand för förtätning av befintliga verksamhets- och arbetsplatsområden. Därutöver föreslås nya områden för verksamheter längs med väg 11. Förslaget inkluderar ett
tryggt gång- och cykelstråk till en ny hållplats för expressbuss vid väg 11 samt åtgärder för vattenhantering. Områdena får en grön inramning och miljöer för sandlevande arter säkerställs inom
verksamhetsområdet.

bostäder nära verksamhetsområdet ska undvikas
då det kan begränsa företagens verksamhet med 50
meters avstånd mellan verksamheter och känslig
bebyggelse är riktmärke. Verksamheter med större
omgivningspåverkan måste förhålla sig till befintlig
bebyggelse vid lokalisering.

Nytt verksamhetsområde
• Markägare: Privata fastighetsägare
• Detaljplan: Ny detaljplan krävs
Ett inzoomat utsnitt ur markanvändningskartan som visar
verksamhets- och arbetsplatsområdena.

Verksamhetsområdena är indelade i fyra kategorier;
förtätning av befintligt verksamhetsområde (Orrspelsvägen), nytt verksamhetsområde (söder om
väg 11), befintligt arbetsplatsområde (vid Hissvägen) och nytt arbetsplatsområde (Lökadals arbetsplatsområde).

Bebyggelsekaraktär och platser

Befintligt verksamhetsområde
• Markägare: Privata fastighetsägare, kommunen
äger ett fåtal mindre tomter.
• Detaljplan: Befintlig detaljplan finns

I första hand föreslås en förtätning av befintligt
verksamhetsområde. Av det drygt 17 hektar stora
verksamhetsområdet nyttjas i dag endast runt 10
hektar. Flera fastigheter, både stora och små, är obebyggda eller står med tomma lokaler. En planskild
gång- och cykelväg under väg 11 i Orrspelsvägens
förlängning ställer krav på att verksamheter som
vänder sig mot gång- och cykelstråket förlägger sina
entréer och glasar upp delar av sin verksamhet mot
stråket samt bidrar till andra trygghetsskapande
åtgärder. Här finns möjlighet att återkoppla till det
historiska stråket mellan Revinge och Veberöd. Nya
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Planförslaget möjliggör ett nytt verksamhetsområde
längs med Väg 11. Detta innebär att knappt 7 hektar jordbruksmark tas i anspråk, vilket motiveras
med att marken behövs för att säkerställa möjligheten till lite större verksamhetstomter i Veberöd för
att i sin tur möjliggöra en utveckling av byns lokala
näringsliv. Det föreslagna verksamhetsområdet kan
utgöra ett störningsskydd mot väg 11 för befintliga
bostäder i söder.
Befintligt arbetsplatsområde
Fastigheterna vid Hissvägen är i dag planlagda som
industri, men med hänsyn till områdets närhet till
utbyggnadsområdet Traversen föreslås området
klassas som ett icke störande verksamhetsområde.
Området får gärna utvecklas med blandat innehåll
som till exempel utveckling av befintlig tennisverksamhet och aktiviteter som spiller ut i det angränsande grönområdet. De fastigheter som gränsar mot
det östvästliga gång-och cykelstråket som förbinder
Trulsbo bostadsområde med centrum har möjlighet
att nyttja möjligheten att öppna upp mot stråket.
Nytt arbetsplatsområde
Lökadals verksamhetsområde är redan detaljplanelagt och avvägningar mellan olika intressen är
därmed gjord. Lökadal möjliggör mindre tomter
med icke störande verksamheter. Verksamhetsmarken utgör drygt 2,2 ha och parkmarken knappt 1,5
ha. Utöver Lökadals verksamhetsområde ingår en

Illustrationen visar ett förslag att utveckla verksamheter.

sammankopplande gata i öst-västlig riktning samt
ett kvarter för ett nytt LSS-boende i de östra delarna. I sin kontext lämpar sig kvarteret med LSS-boende även för lokaler, varför den i fördjupningen har
användning centrum för att möjliggöra båda.

Mobilitet

En ny busshållplats vid väg 11 skapar möjlighet för
eventuella framtida expressbussar att angöra Veberöd. Ett sådant läge hade kunnat innebära busslinjer
som kan konkurrera mer med bilens restider, men
det är viktigt att det inte sker på bekostnad av den
tillgänglighet som de centrala hållplatserna bidrar
till. En ny hållplats vid väg 11 skapar en ny entré till
Veberöd som också ger möjlighet att erbjuda hållbart resande för de anställda inom verksamhetsområdena. Utrymme för pendlarparkeringar för bil och
cykel föreslås liksom ett tryggt gång- och cykelstråk
separerat från biltrafik, från centrala Veberöd. Under väg 11 behövs en planskild korsning för gångoch cykel. Här finns också möjlighet att utveckla
rekreationsstråk mot Silvåkra och Revingehed.
Från väg 11 nås verksamhetsområdena med lastbil
via Truckvägen och Pallvägen. Ett nytt vänsterpåsvängande fält ut på väg 11 från Truckvägen föreslås.
Ytterligare ett vänsterpåsvängande fält från väg 972
ut på väg 11 föreslås. Pallvägen behöver förlängas
för att ansluta till det nya verksamhetsområdet vil-

kopplande stråk mot centrum
gröna rekreationsstråk
vattendrag och dammar
entré för tung trafik
gång- och cykelpassage

ket har fastlagts i gällande detaljplan. Även Lökadals
arbetsplatsområde nås via Pallvägen som kopplas
ihop med Björkhagavägen.

Nya gång och cykelvägar föreslås längs med Truckvägen, Pallvägen och Orrspelsvägen. En ny planskildhet föreslås för gående och cyklister under väg
11.

Grönstruktur och vatten

Alla Veberöds verksamhetsområden ges en grön
inramning. Befintlig vegetation bör bevaras i så stor
utsträckning som möjligt och plats beredas för nya
träd. Här är det samtidigt viktigt att samordna med
andra naturvärden så att träden inte skuggar ytor
som behöver vara solbelysta för att gynna vissa arter. Längs med väg 11 bör träd och buskar planteras
som en grön skyddszon mellan vägen och bebyggelsen. Träden ska i första hand vara av inhemska arter
och bidra till att öka den biologiska mångfalden.

För att säkra spridningssamband knutna till sandlevande arter behöver befintliga ytor med sandmarksbiotoper bibehållas och nya utvecklas i området närmast väg 11, vilket kan kombineras med föreslagen
bebyggelse. Samtidigt är det nödvändigt att upprätt81

hålla en anpassad grönstruktur med naturlig flora
som kan stödja en lokal spridning av sandlevande
arter. Detta görs lämpligen i första hand genom att
upprätthålla befintliga miljöer utmed Truckvägen,
men även genom ytterligare åtgärder i samband
med exploatering, såsom anpassning av gator och
taklandskap.

För att få ett effektivt nyttjande av marken bör man
inför detaljplanläggning se över parkytor, fördröjning och rening av dagvatten, samt hantering av
skyfallsvatten tillsammans med en önskad förtätning av området, för att hantera vattenfrågorna
innan exploatering sker här. Ett koordinerat arbete
skulle innebära stora samordningsvinster och ett
mer effektivt nyttjande av marken. Även rening av
dagvatten från befintlig bebyggelse kan behöva
hanteras inom området. Vid större skyfall finns
också risk för översvämning vid större instängda
områden längs väg 11. Översvämningsdrabbade
ytor i västra delen av det nya verksamhetsområdet
har säkerställts som parkmark i planen.

Avvägningar

Jordbruksmarken som tas i anspråk är en cirka
100 meter bred remsa mellan väg 11 och byn.
Ytan pekas ut som verksamhetsområde i kommunens gällande översiktsplan. Intresset att utveckla
näringslivet i närheten av ett befintligt samhälle i
anslutning till befintlig infrastruktur är ett väsentligt samhällsintresse. Jordbruksmark föreslås tas
i anspråk för verksamhetsområde, skyddszon och
grönstruktur med vattenhantering. I kommande de-
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taljplanearbete behöver en avvägning mellan kvartersmark och vattenhantering göras för att få ett så
effektivt markutnyttjande som möjligt. Behovet av
nya verksamhetstomter blir också en konsekvens
när verksamhetsområdet Traversen omvandlas till
blandad bebyggelse.

En gammal sockengräns i väster och väg 11 avgränsar nytt verksamhetsområde. Förslaget har avvägts
mellan Trafikverkets generella krav om 50 meter
mellan väg och annan markanvändning och behovet av att hushålla med mark. Förslaget redovisar
30 meter mellan verksamhetsområde och riksväg
11, med hänsyn till att det gäller en icke känslig
markanvändning och att byggnaderna kommer att
förläggas med ytterligare avstånd till väg 11, med
hänsyn till risk, vilket kommer att prövas slutgiltigt i
kommande planprocess.
Icke störande verksamheter placeras närmast
bostäder och störande verksamheter närmast väg
11. Det befintliga bostadsområdet Björkahaga och
det planerade LSS-boendet ligger 50 meter från
verksamhetsområde. Pallvägens förlängning in i
det nya verksamhetsområdet ligger enligt gällande
detaljplan på mer än 30 meter från befintliga bostäders fasad, för att minska störning.

Väster om Nytt verksamhetsområde och Lökadals
arbetsplatsområde förslås ytor för omhändertagande av vatten, likaså i Björkhagavägens förlängning
norr ut. Vattenhantering får också företräde framför
övriga intressen i anslutning till Veberödsbäcken.

Genomförande

Utbyggnadstakt och etapper
Utbyggnadstakten styrs till stor del av efterfrågan.
Inom befintligt verksamhetsområde finns byggrätter
klara för nyetablering av verksamheter. De två större privatägda fastigheterna kan styckas av till flera.
Det är lämpligt att utveckla det nya verksamhetsområdet som en fortsättning av det befintliga, det
vill säga från öster till väster. Detta med hänsyn till
logistik, vattenavrinning och succesiv omvandling av
jordbruksmark.
Lökadals verksamhetsområde har en gällande detaljplan och är redo för projektering.

En omlokalisering av återvinningsstationen inom
orten måste ske inom verksamhetsområdena för att
möjliggöra ett genomförande av Traversen och för
att hindra ett ökat bilresande.

Kostnader
En omgestaltning av Orrspelsvägen bör ske i
samband med anläggning av en ny hållplats för
expressbuss och/eller gång- och cykeltunnel. Omgestaltningen kan också genomföras i samband med
utveckling av angränsande fastigheter.
Nya VA-ledningsnät och kapacitetshöjande åtgärder
i ledningsnätet bekostas av VA SYD.

Det nya verksamhetsområdet bör bekosta åtgärder
för skyfall, fördröjning och rening av dagvatten inom
området.
Eventuell rening av befintlig ledningsnät bekostas
av VA SYD.

En omlokalisering av återvinningsstationen inom
orten måste ske inom verksamhetsområdena för att
möjliggöra ett genomförande av Traversen och för
att hindra ett ökat bilresande.
Planeringsskede
Förtätning inom befintligt verksamhetsområde kan
innebära ett genomförande utan detaljplaneskede.
I dessa fall måste fördröjning av dagvatten, skyfall,
ledningsnätens kapacitet, samt omgestaltningen av
Orrspelsvägen och Pallvägen hanteras i ett genomförandeprojekt.

Verksamhetsmark förorenar generellt sätt mer än
andra markanvändningsområden varför rening av
dagvatten måste hanteras i planering och genomförande. Hantering av vatten från skyfall måste beaktas
särskilt, då samtliga verksamhetsområden ligger
nedströms och i direkt anslutning till Väg 11 som
skapar instängda områden för skyfallsvatten.
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Gällande översiktsplan från 2018
och föreslagna förändringar
Syftet med en fördjupning av gällande översiktsplan för Veberöd tätort är att förtydliga och vidareutveckla kommunens intentioner för Veberöds framtida utveckling. I gällande översiktsplanen från
2018 tas höjd för 1 200 bostäder i Veberöd, varav cirka 500 föreslås ske genom förtätning.

Ställningstaganden som gjorts i 		
översiktsplanen
• Utveckla centrum genom komplettering av
bostäder, mötesplatser och andra verksamheter.
Förtätning av ortkärnan kräver samspel med
kulturhistoriska värden.
• Utveckla rekreativa stråk till Romeleåsen och
längs Veberödsbäcken.
• Ta tillvara hållplatslägena, såväl avseende förtätning som vid nyexploatering.
• Koppla Idala tydligare till centrala Veberöd.
• Utveckla cykelstråken inom orten och mot Vomb,
Silvåkra och Idala.

Några av de viktigaste frågorna att studera i en fördjupning är enligt gällande
översiktsplan:
• hur Veberöds identitet och karaktär kan vidareutvecklas.
• hur bostadsutbudet kan breddas.
• hur trafik- och kollektivinfrastruktur kan utvecklas.
• hur ortens näringsliv - service kan stödjas.
• hur grönstruktur och dess kopplingar till omgivande landskap kan utvecklas.
• om det är möjligt att bygga i öster för att undvika i
anspråkstagandet av jordbruksmark.
• om det finns förtätningsmöjligheter.

Lökadal

Tegelbruket

Teckenförklaring

Traversen

Kraftledningar
Blå-gröna huvudstråk
Utbyggnad efter 2040
Arbetsplatsområden, Ny
Arbetsplatsområden, Befintlig

Annelund

Verksamhetsområden, Ny
Verksamhetsområden, Befintlig
Särskilda fritidsanläggningar, Befintlig
Idalafältet

Begravningsplatser, Befintlig
Blandad bebyggelse, Ny
Blandad bebyggelse, Befintlig
Grönområde, Befintlig
Natur, Befintlig
Vatten, Befintlig
Landsbygd, befintlig
Kommunyta
Byggnader
Järnväg, Framtida

Gällande översiktsplan för Lunds kommun
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Föreslagna förändringar

All utbyggnad norr om väg 11 föreslås utgå för en
mer samlad bebyggelse söder om väg 11 med bättre
närhet mellan arbetsplatser, centrum och bostäder.
Det öppna landskapet norr om väg 11 bibehålls.
Cirka 10 hektar jordbruksmark tas i anspråk för
verksamheter i fördjupningen, jämfört med 30 hektar i gällande översiktsplan.

Fördjupningen av översiktsplanen baseras på mer
utförligt kunskapsunderlag och är mer detaljerad
än översiktsplanen. Därmed skiljer sig föreslagen
markanvändning från markanvändningskartan i
Lunds kommuns översiktsplan från 2018. Gällande
översiktsplan tar höjd för en framtida järnväg –Simrishamnsbanan, vilket inte utgör en förutsättning
i fördjupningen. Markanspråk för framtida järnväg
finns därför inte.

Traversen sträcker sig längre norr ut i gällande
översiktsplan. Fördjupningen föreslår att befintliga
verksamheter säkerställs genom markanvändning
arbetsplatsområde.

Två av utbyggnadsområden i gällande översiktsplan,
Idalafälet och Traversen, bekräftas i fördjupningen.
Dessa två områden tar höjd för 700-800 lägenheter. Övriga 400-500 bostäder föreslås ske genom
förtätning i centrum- och hållplatsnära lägen. De
stora förtätningsprojekten är gamla Stationsområdet och Svaleboområdet. Två utbyggnadsområdena
i gällande översiktsplan, Tegelbruket och Annelund,
föreslås i fördjupningen byggas efter 2040, då 1 200
bostäder ryms inom tätorten. Områdena omfattar
cirka 20 hektar jordbruksmark.

Frågor som behöver hanteras vidare i kommande översiktsplan
I fördjupningen föreslås Banvallen omvandlas till ett
gång- och cykelstråk. Kommande översiktsplanearbete behöver klargöra förutsättningar, göra avvägningar och om idén bedöms som lämplig utveckla
stråket.
I fördjupningen utgår Simrishamnsbanan. Kommande översiktsplanearbete kommer att behandla
en ny planerad dragning av Simrishamnsbanan i
anslutning till väg 11 förbi Veberöd.

Fördjupningens markanvändning är mer detaljerad
och redovisar mark lämplig för skola, idrotts- och
fritidsliv, samt ytor för fördröjning och rening av
vatten. Vidare definieras också områden lämpliga
för mer blandade funktioner.

Lökadal

st
Svalebo

En utvecklingsriktning för de mindre byarna i Veberöds omland bör hanteras i kommande översiktsplan.

Lökadal

Gamla
stationsområdet
Svalebo

Traversen

Centrum

Idalafältet

Skola
Blandad bebyggelse
Ändrad användning
Idrott och fritid
Ändrad användning
Ändrad användning
Utblick efter 2040

Fördjupning av översiktsplanen för Veberöd tätort
Skola
Blandad bebyggelse
Ändrad användning
Idrott och fritid
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Genomförande och
samhällsekonomiska perspektiv
Syftet med fördjupningen av översiktsplanen för Veberöd är att skapa en målbild för tätortens
utveckling och lägga grunden för ett långsiktigt och hållbart nyttjande av marken. Målbilden och
markanvändningen innebär att utbyggnad och åtgärder behöver bekostas och genomföras. Det
handlar om utbyggnad i nya områden, satsningar som lyfter Veberöd samt investeringar i en utbyggd samhällsservice. Kostnader för utbyggnad och åtgärder kan finansieras genom intäkter från
fastighetsägare och exploatörer, försäljning av kommunal mark, genom skattekollektivet samt
genom andra aktörer och andra finansieringsformer. Det är viktigt att lyfta de ekonomiska konsekvenserna av planen samt de knäckfrågor som har betydelse för genomförandet.

Sammanfattning
De två största kostnaderna för Lunds kommun vid
ett genomförande av fördjupningen bedöms vara
kapacitetsförstärkning i ledningsnätet för spilldricks- och dagvatten, tillsammans med åtgärder
för hantering av vatten vid skyfall och höga flöden.
De ekonomiska osäkerheterna bedöms vara kostnaderna för masshantering och sanering av förorenad
mark, vilket utgör en osäkerhet i såväl exploateringsprojekt, som vid utveckling av parkmark,
kommunal verksamhet och vattenåtgärder.
Utvecklingen av parkmark sker inom befintlig
markanvändning eller på mark där vattensituationen innebär att bebyggelse inte är lämplig. Detta
innebär ett effektivt nyttjande av marken, men
behovet av att i exploateringsprojekt finansiera
attraktiva livsmiljöer i form av park- och stadsrum
kvarstår. Utvecklingen av torgrum och upprustning
av gatumiljöer i centrum bör inte belasta enskilda
exploateringsprojekt.

Ett genomförande av fördjupningen innebär flera
kostnader som inte kan kopplas till i en enskild exploatering. Detta innebär ett behov av att prioritera
åtgärderna i relation till varandra och identifiera var
samordning kan ske. Då en utveckling av Veberöd
genererar åtgärder i va-nätet bör VA SYD:s genomförandebehov också klargöras och samordnas för att
skapa ekonomiska och miljömässiga vinster.

Finansiering genom exploatering

Samtliga utbyggnads- och verksamhetsområden bör
ses som ett utbyggnadsprojekt där markanvändningen prövas genom detaljplan och där exploa86

teringsintäkter bekostar genomförandet. Det är
stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen
tillsammans som ansvarar för projektets genomförbarhet, tillsammans med eventuella andra förvaltningar och exploatörer. Utvecklingen av Veberöds
grönstruktur innebär nya ytor för park. Dessa ytor
är i huvudsak fördelade på föreslagna utbyggnadsoch verksamhetsområden och förväntas bekostas av
exploateringen. Behovet av lokalgator inom utbyggnadsområdena och ombyggnad av befintliga gator
bedöms också kunna rymmas inom exploateringen.

Kostnader som inte kan bekostas genom
exploatering, helt eller delvis

Åtgärder som innebär att stora delar av ortens invånare har nytta av åtgärder har ett utvidgat allmänt
intresse.

Skola och förskola
En investering i skola och förskola innebär mycket
stora kostnader för kommunen. En hög utbyggnadstakt och en stor andel småhus påverkar skolbehovet,
varför skolans och förskolans kapacitet bör vara
utslagsgivande för utbyggnadstakten i Veberöd.
Nyinvesteringar innan 2030 kan undvikas genom
att sänka utbyggnadstakten, framförallt för småhus.
Befintliga Idala- och Svaleboskolan har utrymme för
en utbyggnation.
Föreslagen F-3 skola i öster kompletterar upptagningsområdet och placeras i anslutning till Parkstugan för att kunna samnyttja vissa funktioner
vilket kan ge ekonomiska vinster. Genomförandet av
skolan i detta läge är oberoende andra exploateringar. Marken är privatägd.

Teckenförklaring
Kommunägd mark
Blandad bebyggelse
Skola
Bostadsbebyggelse
Idrott och fritid
Arbetsplatsområde
Verksamhetsområde
Befintlig bebyggelse
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Föreslagen förskola i väster kompletterar upptagningsområdet och genomförandet är även här oberoende andra exploateringar. Exploateringen kan
med fördel samordnas gällande pendlarparkering
för effektivt nyttjande av mark och för att samordna
planerings- och genomförandeprocessen. Marken är
parkmark och ägs av kommunen.
Centrumförnyelse
Centrumförnyelsen innebär gestaltning av gator,
torg och gröna miljöer, för att lyfta Veberöds attraktivitet. En utveckling av centrum innebär relativt
stora investeringar och relativt små inkomster
varför kommunala investeringsmedel också bör
tillföras förnyelsen av centrum.
Mobilitet

Kollektivtrafik

Veberöds tre befintliga hållplatser rustas upp till
”stationslägen” enligt Skånetrafikens koncept för
SkåneExpressen. Detta genomförs i samverkan mellan Skånetrafiken och Trafikverket för hållplatsen
Försköningen som ligger på det statliga vägnätet.
De resterande hållplatserna ligger på kommunalt
gatunät och genomförs därför i samverkan mellan
Skånetrafiken och Lunds kommun.
Ett alternativt hållplatsläge för Veberöd Centrum
möjliggörs också, vilket skulle innebära att hållplatsen flyttar från kommunalt väghållarskap till statligt. En dialog mellan Trafikverket, Lunds kommun
och Skånetrafiken och ett beslut om hållplatsläget
ska därför ske innan hållplatsen rustas upp.

De föreslagna framtida hållplatserna vid Dalbyvägen/Björkhagavägen samt väg 11/väg 972 behöver
utredas vidare samt deras påverkan på kollektivtrafikresandet i Veberöd i sin helhet.
Åtgärdsvalsstudie Superbuss Veberöd

De rekommenderade åtgärderna på väg 102 genom
Veberöd tas med i Trafikverkets verksamhetsplan.
De tre åtgärderna på väg 11 är mer omfattande och
måste prioriteras politiskt i kommande regionala
planer.
Åtgärderna på Lunds kommunala vägnät hanteras
vidare i Lunds kommuns verksamhetsarbete.
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Gång och Cykel

Prioritering av åtgärder för gång- och cykel ska
fokusera på att binda samman bostadsområden med
skolor, hållplatser, centrum och rekreationsområden.
Inom orten har separata gång- och cykelvägar
utmed Norra järnvägsgatan samt längs med Orrspelsvägen hög prioritet. Den sistnämnda leder från
centrum till den föreslagna planskilda passagen
under väg 11 och vidare ut mot Silvåkra.

För att knyta ihop Veberöd med omgivande orter
föreslås nya gång- och cykelvägar utanför tätorten.
En gång- och cykelväg föreslås på det statliga vägnätet längs med Dörrödsvägen (väg 102) från Veberöd
centrum till Dörröd. Det är ett kommunalt önskemål
att denna sträcka utreds och pekas ut i den regionala cykelplanen.
En ny gång- och cykelväg föreslås även utmed
Sjöbovägen från Blentarpskrysset till den befintliga
cykelvägen utmed väg 11. Denna sträcka har en hög
prioritet då den ger bättre förbindelser till såväl
Sjöbo som Vomb och omkringliggande naturvärden.

I den regionala transportinfrastrukturplanen
2018–2029 finns möjlighet att söka 50 % medfinansiering för kommunal infrastruktur. Det finns även
möjlighet att söka stadsmiljöavtal för åtgärder som
främjar hållbara stadsmiljöer.
Gatunät

Ett kommunalt övertagande av huvudleden genom
centrum medför möjligheter att utveckla gaturummen i centrum avseende exempelvis gatubredder,
trottoarer och belysning. Ett eventuellt övertagande behöver utredas djupare och ske i dialog med
Trafikverket.
I centrum föreslås Mejerigatan och delar av Södra
järnvägsgatan utformas som gångfartsområde.

Idalavägen behöver utvecklas till ett tryggt och
attraktivt gaturum för samtliga trafikslag. Samordning med åtgärder för hantering och fördröjning av
vatten bör ske för ett effektivt nyttjande av marken,
ekonomiska besparing vid projektering och ett smidigare genomförande.

Biltrafik och Parkering

Väg 11 och väg 102 är av Trafikverket utpekade i det
funktionellt prioriterade vägnätet. Det innebär att
Trafikverket är restriktiva till åtgärder som inverkar negativt på framkomligheten, tillgängligheten
eller trafiksäkerheten. Det ska beaktas särskilt i den
vidare planeringen.
Fortifikationsverket har påpekat behov av att kunna
ta sig genom centrum (via Truckvägen, Norra järnvägsgatan, Dalbyvägen samt Kyrkogatan) för att nå
Romeleklint. Planen utgör inget hinder för detta,
men i ett längre perspektiv bör alternativa vägar
studeras för att undvika den tunga trafiken genom
centrum.
Parkering för pendlare fokuseras till största delen
vid hållplatsen Veberöd Östra. Ytterligare ett läge
för pendlarparkering pekas ut i närheten till Försköningen. Vid eventuella nya busshållplatser ska
behovet av pendlarparkering särskilt beaktas.

Som en del i att utveckla Veberöds rekreationsområden föreslås möjliga lägen för parkering i
anslutning till Idala Strövområde, Skytteskogen och
Hasslemölla. Parkeringsytorna ska utgöras av både
bilparkering för långväga besökare samt cykelparkering. Exakt placering av parkeringsytorna behöver
studeras vidare inom verksamheten.
Grönstruktur
Utveckling av grönstruktur i anslutning till utpekade
utbyggnadsområden bör bekostas av exploatering.
Ambitionen är att för varje bostad ska ett nytt träd
planteras, totalt 1200 träd. I första hand ska träden
planeras inom respektive utbyggnadsområde, men
långt ifrån alla ryms. Målet är att exploatörer vill
bidra till att nå denna ambition, genom egen finansiering, söka bidrag eller genom andra lösningar.
Kommunens åtagande här blir att bereda plats för
träd som ska planeras utanför exploateringsområdet.

För att Försköningen ska kunna utvecklas och säkerställas till en stadsdelspark med symbolvärde, bör
ett kommunalt markförvärv av berörd fastighet ske
på sikt. Ett markförvärv underlättar de kommunala
investeringar som krävs för en mer högkvalitativ
bypark med plats för större evenemang och soci-

al samvaro. Markförvärvet ses som en kommunal
inventering.

Tegelmästarevägen som ett parkstråk mellan
åkermark och gatan bör samordnas med hantering
av vatten. Det finns ingen exploatering som kan
finanserna stråket.

De delar av Banvallen som inte ingår i något av utbyggnadsområdena saknar därmed finansiering för
genomförande. Genomförandet måste ske i dialog
och en samsyn kring ett nytt kommunalt rekreationsstråk utanför FÖP:ens gränser behövs.

Bäckaparken föreslås rustas upp och anpassas för
att också rymma åtgärder för fördröjning av vatten
vid höga flöden i Veberödsbäcken. Kostnader för att
utveckla parken kan inte kopplas till något exploateringsprojekt och bör samordnas med genomförandet av vattenåtgärderna. Möjlighet till extern
finansiering bör undersökas.
Ett naturreservat för Idala strövområde och för
Skogsmöllebäcken och miljön kring Hasslemölla
kräver en finansiering och utveckling av handlingsplan.

Utvecklingen och bevarandet av Hasslemölla gård
bör ses som ett projekt och möjligheterna till extern
finansiering bör undersökas efter att visionen kring
Hasslemölla har definierats.
För att upprätthålla de sandiga miljöerna inom
orten men utanför exploateringsområden behövs
separata projekt med egen finansiering. Finansiering kan ske genom budgeterade medel, via bidrag
eller andra externa medel.

En utveckling av naturvärden i vattenmiljöer längs
vattendragen kan med fördel samordnas med exploateringsprojekt och/eller i samband med genomförandet av vattenhanteringsåtgärder. Finansieringen
skulle till viss del kunna finansernas av exploateringsprojektet om utrymme finns, annars får det
ske genom budgeterade medel eller genom att söka
externa medel.
Leder och kopplingar ut i landskapet för ett tillgängligt friluftsliv bör ske samordnat med fastighetsägare och intresseföreningar. Friluftslivet är av
regionalt och nationellt intresse varför det inte är
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orimligt att finna finansieringsformer där fler tar
kostnaderna.

Idrott och fritid
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för en
fortsatt utveckling av Romelevallen och en eventuell
omdisponering för att rymma fler funktioner.
Etableringen av fotbollsplaner söder om Svalebo
finns budgeterat. I genomförandet måste helhetsmiljön och kopplingarna beaktas. Trygga gång- och
cykelstråk, mötet med det kulturhistoriska landskapet och angränsande bebyggelse, tillsammans med
nya trädplanteringar måste säkras.
Beroende på vad som etableras inom Aktivitetsparken norr om Traversen kan behovet av finansiering
variera. Vid genomförande måste hänsyn tas till
hantering av regn vid stora skyfall. Stora delar av
marken får inte hårdgöras. Kommunen ska eftersträva samnyttjande av flera funktioner och ta höjd
för en variation över tid.

Vatten
Vattenproblem som uppstår på grund av exploatering i Veberöd bekostas av exploatörerna. Detta
kan vara ökade mängder dagvatten som behöver
omhändertas och fördröjas och skyfall som behöver
omhändertas på säkra områden.

Översvämningsproblematik som uppstår från
Veberödsbäcken samt från skyfall har belysts och
åtgärder har föreslagits i planen för befintlig bebyggelse. Föreslagna åtgärder är framtagna på en
övergripande nivå och behöver studeras mer i detalj
utifrån tekniska förutsättningar och kostnads- och
nyttoanalyser. Hur finansiering ska ske av dessa
åtgärder är i dagsläget inte säkerställt.

Det mest kostnadseffektiva med störst miljönytta
för dagvattenrening är en stor gemensam dagvattendamm (damm 1) nedströms Veberödsbäcken. En
utmaning för genomförandet är kostnadsfördelning,
utbyggnad över en längre tid och samordning i tidigt
skede. Möjligheten till extern finansiering bör därför
undersökas. Extern finansiering skulle innebära
att en storskalig lösning kan finnas på plats inför
exploatering.
Åtgärder för att rena avrinning från jordbruksmark
till vattendragen behöver ske i samarbete med flera
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aktörer och finansiering kan ske tex genom Kävlinge
vattenråd och ansökan om statliga bidrag.
Åtgärdsbehovet för rening av befintligt dagvatten
enligt VISS, beslutas och bekostas av VA SYD.

Större åtgärder på vattenproblematiken där flera
nyttor uppnås och inbegriper både exploatering och
befintliga problem behöver fortsatt utredas för att
komma fram till en lämplig finansieringsmodell. Vid
hantering av vattenproblematik bör påverkan på
masshantering ingå.
Utredning/arbete rörande om och hur översvämning och skyfall kan påverka eventuell risk för ras
och skred.
Trafikverket är en värdefull part i arbetet med
att säkerställa åtgärder för klimatanpassning och
anläggande av dagvattendammar. Möjligheten att
samordna dagvattenrening bör utredas.

Teknisk försörjning
Förstärkning av VA ledningsnätet kommer att utgöra
en betydande investering. Befintligt ledningsnät för
spill- dricks- och dagvatten har begränsad kapacitet
och det kommer att krävas åtgärder i samtliga nät
för att möjliggöra 1 200 bostäder.
En enskild exploatering kan komma att innebära
stora kostnader för VA-huvudman, varför kapacitetsbehovet på samtliga ledningsnät måste klargöras inför detaljplaneskedet.

Vid större företagsetableringar som förbrukar mer
än 100 MW behöver en dialog med elnätsägaren
initieras tidigt. Detta för att säkerställa att behovet
kan tillgodoses i takt med utbyggnad.

Tidig samverkan med aktuella aktörer bör initieras
för en effektiv energiförsörjning i större utbyggnadsområden, framför allt i Traversen. Förutsättningar för kollektiva energilösningar och möjliga
synergieffekter med kringliggande områden kan
utredas.

Osäkra kostnader som kan påverka exploateringsekonomin

Markföroreningar och masshantering
Tidiga markprover för att identifiera markföroreningar är av stor vikt för en smidig process
och bättre kontroll på exploateringskostnaderna.
Markanvändningen kan, om lämpligt, justeras för att
få bättre balans i exploateringsbudgeten. En förutsättning är dock att markföroreningarna identifieras
mycket tidigt i processen, vilket kan vara svårt då
medel ofta saknas i detta skede.
Genom att påbörja utredningar kring markföroreningar tidigt ökar möjligheten att använda platsspecifika riktvärden. Platsspecifika riktvärden kan vara
ett sätt att minska behovet av att flytta och hantera
massor samtidigt som en tillfredsställande låg risknivå nås.

Hantering av massor kan innebära stora kostnader
för ett projekt och medföra att exploateringskalkylen inte går ihop, varför en masshanteringsplan med
fördel kan tas fram inför exploatering. Ju tidigare i
processen som behovet av masshanteringen klargörs desto bättre förutsättningar finns det för att
hitta bra lösningar och hålla nere kostnaderna.

En masshanteringsplan kan visa på hur höjdsättning
kan göras för att minska tillkomst av över- och underskottsmassor, vilka massor som finns tillgängliga
för cirkulation samt risk för föroreningar och behov
av markundersökningar.
Andra finansieringsformer
Det kan också vara nödvändigt att hitta andra finansieringsformer för satsningar som lyfter en orts
attraktivitet och för utvecklingen av orten i stort. I
projektform kan satsningar finansieras mellan olika
parter, exempelvis EU, region, kommun och lokalt
näringsliv. För att möjliggöra lokala investeringar
skapas på flera håll bolag för lokal utveckling. Med
en mer lokalt driven samhällsutveckling och ökad
samverkan mellan aktörer skapas plattformar för
sådana lösningar. Det är också möjligt att söka olika
typer av bidrag på regional, nationell och internationell nivå.

Utbyggnadstakt och etapper

Enligt Lunds kommuns översiktsplan ska kommunen växa med 26 000 nya bostäder fram till 2040,
vilket innebär 1 200 bostäder per år i hela kommu-

nen. Av dessa 26 000 bostäder ska 1 200 bostäder
byggas i Veberöd, vilket innebär 60 bostäder per
år. Planen rymmer de 1 200 bostäder som anges i
översiktsplanen.

Fram till 2030
Utbyggnadstakten föreslås vara runt 40 bostäder
per år varav maximalt 20 småhus. Skolans och
förskolans kapacitet bör vara utslagsgivande för
utbyggnadstakten i Veberöd och nyinvesteringar
innan 2030 bör om möjligt undvikas. Stora investeringar gjordes nyligen då Idalaskolan fick nya och
större lokaler. Dessa investeringar ska nyttjas på ett
effektivt sätt varför det är viktigt att fortsätta bygga
bostäder, men inte i en sådan takt att det uppstår en
kapacitetsbrist.

Idalafältet, tillsammans med kv Gåsen, föreslås vara
den första utbyggnadsetappen under de första 10
åren. För Idalafältet finns en gällande detaljplan som
möjliggör drygt 350 bostäder. Stora investeringar
har redan gjorts kring Idalafältet, varför det är angeläget att påbörja genomförandet. Fler än hälften av
alla småhus föreslås inom Idalafältet, varför utbyggnadstakten är av särskild vikt fram till 2030.
Centrum är prioriterat i gällande översiktsplan och
i kommunens utbyggnadsstrategi 2025 varför en
omvandling bör påbörjas inom 10 år.

För Gåsen pågår ett planarbete med förslag på drygt
30 bostäder med inriktning på seniorboende. Ett
tillskott av nya lägenheter kan innebära en flyttkedja, som i sin tur frigör småhus. Enligt Riksbyggen
genererar deras Bonum-projekt med seniorbostäder en flyttkedja som innebär att runt 50 % av de
nya lägenheterna frigör ett småhus i närområdet.
I Veberöd bör en eventuell flyttkedjeeffekt vara
tydligast under de första åren innan fler lägenheter
blir tillgängliga.
VA-ledningsnäten har generellt sätt bättre kapacitet
norr om Norra Järnvägsgatan, då anslutning till det
övergripande nätet sker från norr. Detta betyder att
Traversen är det utbyggnadsområde som troligtvis
har bäst förutsättningar för ett genomförande utan
att nätens kapacitet försämras eller att krav på
åtgärder krävs.
Vägnätets kapacitet kan också komma att påverkas
av utbyggnadstakten.
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Mellan 2030 – 2040
Efter utbyggnation av Idalafältet, föreslås en omvandling av gamla stationsområdet prioriteras. En
förtätning av centrum och utbyggnad av gamla stationsområdet bedöms rymma få antal småhus, vilket
innebär att skolbehovet inte påverkas i samma
omfattning och skulle till viss del byggas ut parallellt
med Idalafältet.
Utbyggnadsområdet Traversen är så pass stort att
det bör delas in i etapper. Utbyggnationen bedöms
generar ett utökat skolbehov. Planen tar höjd för en
ny F-3 skola i anslutning till Traversen.

Utbyggnadsområdet norr om Svaleboskolan ägs av
kommunen. Under förutsättning att det framtida
skolbehovet säkerställs och plats för fotbollsytor definierats kan en utbyggnation av bostäder ske. Antal
bostäder som får plats kan variera beroende på val
av bostadstyp och skolans ytbehov.

Samhällsekonomiskt perspektiv

Lunds kommuns policy för hållbar utveckling syftar
bland annat till att skapa ett samhälle där de ekonomiska resurserna används på ett sätt som främjar
ekologisk och social hållbarhet, där företagsklimatet är gott och där invånarnas ekonomiska välfärd
främjas. En hållbar utveckling är en utveckling som
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa
sina behov. Nedan beskrivs övergripande samhällsekonomiska aspekter på planen.
• Bostadsutbudet kompletteras för att ge
människor större valmöjlighet vid val av bostadsort.
• Centrum stärks och kompletteras, vilket bekräftar
befintliga strukturer och gjorda investeringar.
• Veberöd förtätas och befintliga strukturer nyttjas.
• Nya lokaler och tomter för verksamheter kompletterar de befintliga, både centralt, halvcentralt
och de mer traditionella verksamhetsområdena.
• Lokala näringslivet, handel och service stärks för
att öka förutsättningar för ett lokalt vardagsliv
och minskade transporter.
• Anpassa utbyggnadstakten utifrån skolkapaciteten för att kontrollera stora investeringsbehov.
• Identifiera kapaciteten i dricks- och spillvattennätet för att tidigt kunna identifiera möjliga lösningar.
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• Prioritera god tillgänglighet till kollektivtrafik,
centrum, skola och grönstruktur skapar förutsättningar för ökat användande och större samhällsekonomisk nytta.
• Säkra och trygga gång- och cykelvägar skapar
förutsättningar för minskade lokala bilresor och
ökad folkhälsa.
• I anspråkstagandet av jordbruksmark minimeras
och ett levande jordbruk för lokal livsmedelsproduktion värnas för dagens och morgondagens
generation.
• Naturmark i form av skogsmiljöer värnas och ger
möjlighet för tätortsnära rekreation, friluftsliv,
biologisk mångfald och kolinlagring.
• Identifiera åtgärder som förhindrar översvämningar och minskar risken för framtida ekonomiska konsekvenser för samhället och enskilda.
• Befintlig grönstruktur kompletteras med ny parkmark främst i lägen med befintlig uppvuxen grönska, för att nyttja och utveckla befintliga resurser.
• Befintligt idrotts- och fritidsliv intensifieras med
ökad variation och kompletteras med nya platser.
• Utbyggnadens storlek påverkar det övergripande vägnätets kapacitet i olika grad beroende på
kollektivtrafikens attraktivitet. Utbyggnaden kan
komma att kräva investeringar i trafiksystemet.
Hållbarhetsanalys av planen
Planen har analyserats utifrån Agenda 2030, LundaEko och program för social hållbarhet. FÖP:en utgår
från ortens styrkor och att utveckla dess svagheter i
den framtida utvecklingen.

Ett breddat bostadsutbud möter dagens utmaningar med ett ensartat bostadsutbud. I ett hållbart
samhälle ska alla kunna efterfråga en bostad. Genom
att nyttja befintlig service och infrastruktur i stor
utsträckning bidrar utvecklingen till en god hushållning med offentliga ekonomiska resurser. Den
fortsatta utvecklingen av orten behöver anpassa
utbyggnadstakten till detta. En växande ort med
fler arbetsplatser är också positivt för människors
möjlighet till försörjning. Utvecklingen av Veberöd
anpassas till platsens natur- och vattenvärden och
kan både dra nytta av och utveckla dem. Den stora
utmaningen framöver är att inte öka utsläppen av
växthusgaser. Mobilitet främst utanför orten kommer vara en aspekt som behöver fortsatt belysning,
men är utmanande att lösa på ett hållbart sätt med
rimliga investeringar.
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Utblick efter 2040
Tidshorisonten för fördjupningen av översiktsplanen i Veberöd sträcker sig till år 2040. Vi står inför
en rad samhällsförändringar och utmaningar som vi idag inte kan förutspå omfattningen av. Dels
handlar det om en växande befolkning och trender för boende, dels handlar det om konsekvenser
av klimatförändringar och vårt framtida behov av jordbruksmark. Vilka avvägningar och prioriteringar vi kommer att göra om tjugo år är svårt att veta i dagsläget, men utifrån dagens förutsättningar och kunskapsunderlag kan vi ändå göra en utblick över vad som kan bli lämpligt efter 2040.

Förändringar i förhållande till Lunds kommuns översiktsplan

Utblicken redovisar ett antal möjliga utbyggnadsområden som syftar till att möta ett framtida ökat
bostadsbehov, men kan även möta näringslivets
framtida behov eller utgöra andra framtida markanspråk, beroende på vilken riktning samhällsutvecklingen tar. Förutsättningarna för utbyggnaden i
dessa utpekade lägen kan ändras, exempelvis genom
strukturbildande infrastruktur som till exempel
kollektivtrafik. Detta kan aktualisera en påskyndad
eller förändrad planering i dessa områden. Så länge
områdena är utpekade som utbyggnad efter 2040
9
gäller befintlig markanvändning, men det är viktigt
8
att förändringar
inte görs som kan omöjliggöra för
kommunen att växa i dessa lägen i framtiden.

De i översiktsplanen utpekade utbyggnadsområdena Annedal och Tegelbruket omvandlas till områden
för utbyggnad efter 2040, då de ligger på jordbruksmark och möjligheten att bygga 1 200 nya bostäder
fram till 2040 kan säkerställas främst genom förtätning. Utbyggnadsområden efter 2040 som föreslås
ligga på jordbruksmark har halverats från cirka 125
hektar till 65 hektar.
Områden för utbyggnad utpekade norr om väg 11
revideras till en stor verksamhetsyta på runt 30
hektar jordbruksmark. Ett i ianspråktagande av så
stor markyta och att låta Veberöd växa norr om väg
11 kan endast motiveras om det gäller en större
satsning av regional betydelse, men avvägningen
bör göras i kommande kommunövergripande översiktsplanearbete.

Utbyggnadsområden efter 2040

Bostadsbebyggelse efter 2040 som inte förväntas

1 ske genom förtätning planeras i sju utbyggnadsområden som beskrivs i korthet på kommande uppslag.
1. Tegelbruket
2. Annelund
8
3. Idala – östra
4. Sjöbovägen
5. Skytteskogen – södra
6. Bostäder längs Truckvägen

9

6

7. Skytteskogen – norra

2 1Verksamhetsområden efter 2040 lokaliseras norr väg
11 och väster om befintligt verksamhetsområde som
beskrivs i korthet
9 på kommande uppslag.

8

8. Verksamhetsområde – söder om väg 11

6

4

9. Verksamhetsområde – norr om väg 11
Övergripande grönstruktur med fokus på plats för
vattenrening och skyfall föreslås i anslutning till nya
utbyggnadsområden.

1

Området för utbyggnad som ligger inom Idala strövområde
7 utgår helt med anledning av att området
innehåller höga värden för såväl natur som rekreation och istället föreslås skyddas som ett naturreservat. Även centrala delar av Skytteskogen utgår
5
som utbyggnadsområde
med motivering i områdets
höga värden för rekreation. Båda dessa områden är
mycket populära rekreationsområden för de boende
i Veberöd och trycket här kommer troligtvis bara att
7 en växande befolkning.
öka med

3

En fortsatt förtätning efter 2040 är av stor vikt för
ett levande, föränderligt och hållbart samhälle, med
5
möjlighet att möta de framtida behov som i dag är
4 okända.
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Utbyggnadsområdena i korthet
1. Tegelbruket
Fastighetsägare: privat

Fastighetsägare: privat

Storlek: 23 hektar

Nuvarande användning: Jordbruksmark

Nuvarande användning: Jordbruksmark
Föreslagen användning efter 2040

Tegelbruksområdet bedöms rymma 600-800
bostäder med varierad bebyggelse. Etapp 1 närmast Dalbyvägen bör prioriteras med hänsyn till
närhet till kollektivtrafik och vattenhantering. En
utbyggnad av tegelbruket skapar behov av ny skola/
förskola som lämpligen placeras i nära anslutning
till Tegelmästarvägen alternativt i anslutning till
befintlig gårdsmiljö.
Alternativa användningar:

• Den befintliga jordbruksmarken har ett värde för
livsmedelsproduktion och ett ianspråktagande av
marken är irreversibel.
Att beakta:

• Området ingår inte i VA SYD:s verksamhetsområde.
• Lokal fördröjning av dagvatten och åtgärder för
skyfallsvatten.
• Den befintliga bensinstationens verksamhet och
eventuella markföroreningar på och kring tomten
måste beaktas.
• Landskapsbilden och mötet med Veberöd från
väster måste beaktas.
• Den befintliga uppvuxna trädridån i väster och
gårdsmiljön är värdeskapande element och bör
beaktas och nya gröna miljöer tillskapas.
• Befintligt gatunät: Förutsättningar finns för att
ansluta området
• VA-ledningar: Befintliga angränsande ledningars
kapacitet är oklar.
Tillgängligheten till:

Hållplats: inom 500 meter
Grönstruktur: 0 meter
Centrum: inom 1000 meter
Skola F-3: = inom 500
Skola 4-9: inom 1000 meter

Projektet innebär investeringar inom området och
under kända förutsättningar bedöms exploateringen
kunna bära sina egna kostnader. Kommunala parker
och gator behöver byggas ut.
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2. Annelund

Storlek: 10 hektar

Föreslagen användning efter 2040

Annelundsområdet bedöms rymma 100-200 bostäder med varierad bebyggelse. En utbyggnad av Annelund måste beakta den befintliga vattenproblematiken, med tillströmmande vatten från Romeleåsen.
Alternativa användningar:

• Den befintliga jordbruksmarken har ett värde för
livsmedelsproduktion och ett ianspråktagande av
marken är irreversibel.
• Yta för hantering av vatten vid större regn.
• Ytor för att hantera en utökad fotbollsverksamhet.
Att beakta:

• Ingår inte i VA SYD:s verksamhetsområde.
• Lokal fördröjning av dagvatten och åtgärder för
skyfallsvatten.
• Landskapsbilden och mötet med Veberöd från
söder måste beaktas.
• Den befintliga gårdsmiljön är värdeskapande
element och bör respekteras.
Tillgängligheten till:

Hållplats: inom 1000 meter
Grönstruktur: 0 meter
Centrum: inom 1000 meter
Skola F-3: = inom 500
Skola 4-9: inom 1000 meter

Projektet innebär investeringar inom området och
under kända förutsättningar bedöms exploateringen kunna bära sina egna kostnader och hantering
av vatten från skyfall. Kommunala parker och gator
behöver byggas ut.
3. Idala -östra

Fastighetsägare: Lunds kommun
Storlek: 1 hektar
Nuvarande användning: Skog
Föreslagen användning efter 2040

Utbyggnadsområdet uppskattas kunna bebyggas
med 10-30 bostäder, beroende på bostadstyp och
byggnadssätt. Den befintliga skogsmiljön bör ses
som en kvalité som ger boendet sin särskilda karaktär.

Alternativa användningar:

Alternativa användningar:

• Område för rekreation och friluftsliv med koppling till angränsande naturmiljö.
• Bevarande av skog för kolinlagring.

• Skydd i form av befintlig bullervall

Allmänna intressen:

• Riksintresse för Naturvård berör halva området
• Riksintresse för Rörligt friluftsliv berör hela
området
• Strandskyddsområde för Skogsmöllebäcken angränsar till området
Att beakta:

• Ingår inte i VA SYD:s verksamhetsområde.
• Lokalt omhändertagande av dagvatten bör vara
en förutsättning
• Området tillhör Skogsmöllebäckens avrinningsområde.
• Rinnvägar för skyfallsvatten från Idalafältet passerar området.
• Kuperad terräng ger unika förutsättningar och
begränsningar vid byggande.
• Uppvuxen skog.
• Befintligt gatunät: Förutsättningar finns för att
ansluta fastighet
• VA-ledningar: Planerade ledningar inom Idalafältet har kapacitet.
• Projektet innebär inga stora investeringar och under kända förutsättningar bedöms exploateringen
kunna bära sina egna kostnader. Kommunala
gator behöver byggas ut.
Tillgängligheten till:

Hållplats: >500 meter
Grönstruktur: 0 meter
Centrum: > 1500 meter
Skola F-3: = 500
Skola 4-9: > 2000 meter
4. Sjöbovägen -södra

Fastighetsägare: Lunds kommun
Storlek: 2,5 hektar
Nuvarande användning: Bullervall och gatumark
Föreslagen användning efter 2040

Utbyggnadsområdet uppskattas kunna bebyggas
med 30-60 bostäder, beroende på bostadstyp och
byggnadssätt. Sjöbovägen gestaltas och nya rinnvägar för vatten från skyfall etableras för att minska
befintlig översvämningsproblematik.

Att beakta:

• Området ingår i VA SYD:s verksamhetsområde
vatten, avlopp och dagvatten.
• Området tillhör Trulsbobäckens avrinningsområde.
• Ljudmiljön för befintliga bostäder måste beaktas.
• Hantering av massor från bullervall.
• Befintligt gatunät: Förutsättningar finns för att
ansluta området
• VA-ledningar: Befintliga angränsande ledningars
kapacitet är oklar.
• Projektet innebär flera stora investeringar i form
att omgestaltning av Sjöbovägen och hantering
av skyfallsvatten. Nyttan är också stor och berör
hela Veberöd. Det finns en samordningsvinst att
lägga in utbyggnadsprojekt för bostäder i projekt
för omgestaltning av offentlig miljö och skyfallsåtgärder.
Tillgängligheten till:

Hållplats: >500 meter
Grönstruktur: 0 meter
Centrum: > 1000 meter
Skola F-3: = > 500
Skola 4-9: > 1500 meter
5. Skytteskogen -södra

Fastighetsägare: Lunds kommun
Storlek: 2,6 hektar
Nuvarande användning: Skog
Föreslagen användning efter 2040

Utbyggnadsområdet uppskattas kunna bebyggas
med 30-60 bostäder, beroende på bostadstyp och
byggnadssätt. Den befintliga skogsmiljön bör ses
som en kvalité som ger boendet sin särskilda karaktär.
Alternativa användningar:

• Område för rekreation och friluftsliv med koppling till angränsande naturmiljö.
• Bevarande av skog för kolinlagring.
Allmänna intressen:

• Skytteskogen är ett värdefullt rekreationsområde
för Veberödsborna.
• Strandskyddsområde för Skogsmöllebäcken angränsar till området
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Att beakta:

• Ingår inte i VA SYD:s verksamhetsområde.
• Lokalt omhändertagande av dagvatten bör vara
en förutsättning, dagvattennät saknas i angränsande område.
• Området tillhör Trulsbobäcken och Skogsmöllebäckens avrinningsområde.
• Uppvuxen skog.

Projektet innebär inga stora investeringar och under
kända förutsättningar bedöms exploateringen
kunna bära sina egna kostnader. Kommunala gator
behöver byggas ut.
Tillgängligheten till:

Hållplats: >500 meter
Grönstruktur: 0 meter
Centrum: > 1500 meter
Skola F-3: = 500
Skola 4-9: > 2000 meter

6. Bostäder längs Truckvägen

Fastighetsägare: privat och kommunal mark
Storlek: 2 hektar
Nuvarande användning: Verksamheter och bostäder
Föreslagen användning efter 2040

Marken längs Truckvägen bedöms rymma 50-100
bostäder med blandad bebyggelse. En omgestaltning av Truckvägen föreslås i samband med utbyggnaden längs Truckvägen.
Alternativa användningar:

• Fortsatt blandat verksamhetsområde, med inslag
av bostäder.
Att beakta:

• Ingår VA SYD:s verksamhetsområde.
• Lokal fördröjning av dagvatten och åtgärder för
skyfallsvatten.
• Veberöds entré från norr.
• Gröna kopplingar och stråk
Tillgängligheten till:

Hållplats: inom 500 meter
Grönstruktur: 0 meter
Centrum: inom 1000 meter
Skola F-3: = inom 500
Skola 4-9: inom 1000 meter
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Projektet innebär investeringar inom området och
under kända förutsättningar bedöms exploateringen kunna bära sina egna kostnader och hantering
av vatten från skyfall. Kommunala parker och gator
behöver byggas ut.
7. Skytteskogen -norra

Fastighetsägare: Lunds kommun i huvudsak
Storlek: 4,4 hektar
Nuvarande användning: Skog
Föreslagen användning efter 2040

Utbyggnadsområdet uppskattas kunna bebyggas
med 40-80 bostäder, beroende på bostadstyp och
byggnadssätt. Marken lämpar sig också väl för
rekreation och idrott. Den befintliga skogsmiljön
bör ses som en kvalité som ger användningen sin
särskilda karaktär.
Alternativa användningar:

• Område för rekreation och friluftsliv, som en del
av Skytteskogen.
• Bevarande av skog för kolinlagring.
• Lokalisering av fritidsaktiviteter.
Att beakta:

• Området ingår inte i VA SYD:s verksamhetsområden.
• Lokalt omhändertagande av dagvatten bör vara
en förutsättning, tillhör Trulsbobäckens avrinningsområde.
• Uppvuxen skog.
Tillgängligheten till:

Hållplats: >500 meter
Grönstruktur: 0 meter
Centrum: > 1000 meter
Skola F-3: = > 500
Skola 4-9: > 1500 meter

Projektet innebär inga stora investeringar och under
kända förutsättningar bedöms exploateringen
kunna bära sina egna kostnader. Kommunala gator
behöver byggas ut.
8. Verksamheter söder om väg 11

Fastighetsägare: privat mark
Storlek: 8 hektar
Nuvarande användning: Jordbruksmark

Föreslagen användning efter 2040

En fortsatt expansion av verksamhetsområdet i
öster.
Alternativa användningar:

• Fortsatt brukad mark
Att beakta:

• Trafiksituationen och behovet av ytterligare en
väganslutning till verksamheterna.
• Skyfallshantering
• Landskapsbild och mötet med Veberöd från väster och norr.
9. Verksamheter norr om väg 11

Fastighetsägare: privat mark
Storlek: 22 hektar
Nuvarande användning: Jordbruksmark
Föreslagen användning efter 2040

Nytt verksamhetsområde för större och mer regional verksamhet.
Alternativa användningar:

• Fortsatt brukad mark.
Att beakta:

•
•
•
•

Anslutning till väg 11
Kopplingen till Veberöd tätort.
Skyfallshantering
Landskapsbilden i stort.

Gaturum med gröna förgårdar och stensatt gata.
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Socioekonomi och sociala aspekter
Beskrivningarna nedan utgår från statistik för 2017, 2019 och 2020, Lunds kommuns Välfärdsrapport och kartläggning av segregation samt ett praktikantarbete på Stadsbyggnadskontoret (McManus, 2019). Välfärdsrapporten och segregationsrapporten utgår i stora delar från könsuppdelad
statistik. Region Skånes Folkhälsorapport 2020 finns sammanfattad nedan.

Befolkning och bostadsbestånd
I Veberöd bor cirka 5500 personer inklusive Idala.
Könsfördelningen är jämn och gällande åldersstrukturen så är Veberöds struktur lik Dalby och Södra
Sandby med en hög andel barn och unga (0-19), och
en jämn fördelning mellan åldrarna 30-44, 45-59,
60-79, medan andelen unga mellan 20-29 år är
relativt låg. Åtta procent av Veberöds befolkning är
mellan 20-29 år, och även om det är en lägre andel
jämfört med andra åldersspann så är det en större
andel än i de andra orterna. Personer över 80 år utgör 4 procent av befolkningen. Utifrån åldersstrukturen kan också utläsas att gruppen äldre kommer
öka i Veberöd de kommande åren.
Bostadsbeståndet inom planområdet domineras
av småhus, som utgör 82 procent av alla bostäder
i Veberöd. Låg tillgång till lägenheter har också
konstaterats vara en brist i Veberöd, då det gör det
svårt för exempelvis unga att flytta hemifrån inom
Veberöd eller äldre att lämna sina villor.

Inkomster och arbetsmarknad

Den genomsnittliga medianårsinkomsten för män
i Veberöd ligger runt 390 000 SEK. För kvinnor är
motsvarande inkomst runt 270 000 SEK. Männen i
Veberöd tjänar nästan 25 procent mer och kvinnor
10 procent mer än medianinkomsten i kommunen
som helhet.

I en jämförelse av Veberöd gentemot övriga Lunds
kommun så finns det en viss överrepresentation
av hushåll med hög ekonomisk standard i Veberöd.
Detsamma gäller sysselsättning; det är fler hushåll
som har sysselsättning i Veberöd än i kommunen
som helhet.

Kvinnor och män förvärvsarbetar i samma utsträckning, och av invånare i intervallet 20-64 år förvärvsarbetar 86 procent (2017). Enligt statistik från 2021
är den öppna arbetslösheten cirka 2,2 procent i
Veberöd. Den är något högre bland utrikesfödda och

unga (18-24 år). Det finns en grupp unga mellan 1620 år i Veberöd som varken arbetar eller studerar
och som kommunen arbetar med inom verksamheten ComUng.
Invånarna i Veberöd har lägst andel vuxna i kommunen med eftergymnasial utbildning, knappt 30
procent. Samtidigt har Veberöd ett relativt diversifierat näringsliv med många företagare på orten
och Veberöd ligger över rikssnittet i andel företag
i förhållande till antalet invånare. Trots det lokala
näringslivet så är Veberöd en typisk pendlarort, och
flertalet arbetar på annan ort.

Utbildning

Lunds kommun har generellt en hög andel behöriga
elever i årskurs 9 till gymnasiet, och i Vebe-röd har
cirka 95 procent av eleverna behörighet till gymnasiet. Samtliga elever har behörighet till yrkesprogram på gymnasiet. Eleverna i Veberöd bryter
således mot trenden att pojkar har lägre behörighet
än flickor, vilket syns på andra håll i kommunen.
Veberöd skiljer också avseende kopplingen mellan
elevers resultat och föräldrarnas utbildningsnivå.
Veberöd är den stadsdel/ort i Lunds kommun med
lägst andel eftergymnasial utbildning samtidigt som
Svaleboskolan är den skola i kommunen med flest
elever med behörighet till gymnasiet.

Skolors upptagningsområden är en viktig fråga att
hantera i samhällsplanering. Det finns ett sam-band
mellan boendesegregation och skolsegregation, det
vill säga att skolor i områden med lägre socioekonomiska förutsättningar visar lägre resultat. I Veberöd
finns två skolor, Idala¬skolan med årskurs F-3 och
Svaleboskolan med årskurs F-9. Från årskurs 4 går
alla barn i Veberöd med omnejd i samma skola.

Serviceutbud och fritidsaktiviteter

När det gäller service har Veberöd två välsorterade
livsmedelsbutiker, men ingen stormarknad för livsmedel. Det finns vårdcentral och tandläkare i privat
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regi, medan offentlig vårdcentral och folktandvård
saknas. I kommunal regi finns i dag ett särskilt
boende, en träffpunkt för äldre, en restaurang, ett
hemvårdsteam, samt en planerad gruppbostad
enligt LSS. Det finns i dagsläget inget utpekat behov
av ytterligare verksamhet inom dessa områden i
Veberöd

Orten har skolor, för¬skolor och erbjuder flera
fritidsaktiviteter genom ett starkt föreningsliv. Trots
detta reser många utanför orten för sina fritidsintressen och barnen blir beroende av föräldrar som
skjutsar. Barn som inte har möjlighet att få skjuts
ges då inte samma förutsättningar till en aktiv och
meningsfull fritid.

Statistik från riksidrottsförbundet från år 2014 visar
att kvinnor oftare än män är aktiva

inom friidrott, gymnastik, ridsport och simning. Män
är oftare än kvinnor aktiva i golf, fotboll, innebandy,
tennis, skidor och verksamhet inom korpen. I Veberöd finns såväl gymnastik som fotboll och tennis.
Välfärdsrapporten noterar även att kommunen placerar sig i bottenskiktet av SCB:s jämförelse av tillgängligheten på grönytor inom bebyggelse. Sambandet mellan tillgång till grönområden, fysisk aktivitet
och psykisk hälsa är väl dokumenterad. I Veberöd
finns god tillgång till grönytor av olika kvalitet, inom

orten och i direkt anslutning. Viss brist konstateras i
västra Veberöd.
Kulturskolan erbjuder aktiviteter även i Veberöd,
men deltagandet i kulturverksamheten är lägre i de
östra tätorterna i jämförelse med Lund stad. Fler
tjejer deltar än killar.

Lund uppfattas generellt som en trygg kommun att
leva i och de östra tätorterna, inklusive Vebe-röd, är
markant mindre brottsutsatta jämfört med övriga
kommunen. Det finns nattvandring i Veberöd, som
är en trygghetsskapande aktivitet.

Mobilitet

I den resvaneundersökning som har gjorts av Skånetrafiken i Veberöd framkommer att kvinnor åker
mer kollektivt (19 %) och cyklar mer än män (11 %)
- för båda färdmedlen har kvinnor dubbelt så stor
andel jämfört med männen. Män kör mer bil (73 %
mot 49 %). Kvinnor och män har svarat i samma
utsträckning på enkäten. Enligt andra studier reser
män längre än kvinnor, men kvinnor gör fler resor.
Det finns mellan 1,1-1,2 bilar/hushåll i Veberöd.

Folkhälsa

Region Skåne har under 2019 genomfört en stor
folkhälsoundersökning bland Skånes befolkning,
Folkhälsorapport 2020. I denna framkommer är att
de allra flesta vuxna i Skåne skattade sin hälsa som
”bra” eller ”mycket bra”. Bland män var andelen med

Diagram för Lunds kommun från Region Skånes folkhälsoenkät 2020
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bra självskattad hälsa något högre än bland kvinnor.
Störst skillnad i uppskattad hälsa syntes mellan
kvinnor med förgymnasial utbildning och män med
eftergymnasial utbildning.

Levnadsvanor som tobaksrökning, alkoholkonsumtion, matvanor och fysisk aktivitet har stor betydelse
för hälsans utveckling. Andelen som uppnådde den
rekommenderade nivån av fysisk aktivitet 2019 var
ca två tredjedelar. Det fanns stora skillnader, främst
relaterat till utbildning och födelseregion. Samtidigt
hade sex av tio män och nästan fem av tio kvinnor
i Skåne övervikt eller fetma. Resultaten för Lunds
kommun skiljer sig här genom att kommunen har
sämre resultat jämfört med regionen vad gäller användning av hasch, riskkonsumtion av alkohol samt
dålig psykiskt hälsa. Samtidigt når en högre andel i
Lund den dagliga rekommenderade nivån av fysisk
aktivitet och en lägre andel är överviktiga eller lider
av fetma.
• Nästan en femtedel av skåningarna ansågs ha lågt
socialt deltagande. Det är lägre socialt deltagande
i gruppen med förgymnasial utbildning jämfört
med gruppen med eftergymnasial utbildning samt
utrikesfödda jämfört med gruppen född i Sverige.
När det gäller upplevd trygghet och rädsla för att gå
ut ensamma sig kraftigt åt mellan könen, där runt
hälften av kvinnor i alla åldersgrupper uppgav att
de upplevt rädsla, medan motsvarande andel för
männen låg på under en femtedel. I Lunds kommun
fanns en lägre rädsla för att gå ut ensam jämfört
med övriga regionen.
Trångboddheten har ökat i Skåne. Trångboddheten
är mest utbredd i de yngsta åldersgrupperna och
bland gruppen födda utanför Europa, där det var
en femtedel som kategoriserades som trångbodda
2019.

När det gäller de gymnasieungdomar som läser i
Lund så är de jämförelsevis mer stressade av skolarbetet och har lägre självskattad hälsa jämfört med
regionen i övrigt. De är mindre nöjda med sig själva
och har psykiska besvär. Gymnasieungdomarna rör
sig för lite och just här är det en stor avvikelse mot
övriga Skåne. Däremot deltar de i högre utsträckning i föreningsliv och i organisationer och har
hög tillit till människor. Denna bild är inte enbart
representativ för Lund, då mer än hälften av gymnasieungdomarna pendlar in från andra orter.

Ställningstagande

• Fortsatt planering och utveckling av Veberöd
ska bidra till en blandning i upplåtelseform och
bostadstyp samt lägenhetsstorlekar. En variation
av olika upplåtelseformer och bostadstyper ska
finnas inom ortens olika områden.
• Grönområden, rekreation och mötesplatser ska
finnas inom hela Veberöd, med motsvarande servicenivå och utbud.
• Utveckla mötesplatser och förutsättningar för
ett rikt föreningsliv som kan bidra till att skapa
möten, nätverk och ökad trygghet på orten.
• Verka för ett varierat näringsliv, utvecklad service
och fler arbetsplatser på orten,
• Planera och verka för ett transporteffektivt samhälle, med fokus på kollektivtrafik, gång och cykel
som också är hälsofrämjande transportmedel.
• Genom den fysiska planeringen skapa förutsättningar för en struktur som underlättar i vardagen
och ger förutsättningar att dela det obetalda
hemarbetet.

Trygghet kan även inkludera ekonomisk trygghet. Andelen som haft svårt att klara sina löpande
utgifter (mat, hyra och räkningar) minskade ju äldre
åldersgrupp som undersöktes, och låg på strax
under en femtedel för gruppen 18-34 år. Störst
andel syntes i gruppen födda utanför Europa, där
en fjärdedel uppgav att de haft svårt att klara sina
löpande utgifter. Motsvarande andel för gruppen
födda i Sverige låg på en tiondel.

103

Friluftsliv
Veberöd ligger i ett variationsrikt landskap med mycket höga naturvärden. Närheten till naturen är
ett viktigt skäl till att människor valt att bosätta sig i Veberöd. Fem riksintresseområden för naturvård och tre riksintresseområden för friluftsliv ligger inom 2-3 kilometer från Veberöd. Därför är
Veberöd också en viktig utgångspunkt för de skåningar som vill besöka kringliggande naturmiljöer.

Riksintresseområden
Riksintresse för friluftsliv har arbetats fram av länsstyrelserna i dialog med bland annat kommunerna
och instiftats av Naturvårdsverket enligt 3 kap 6 §
miljöbalken. Riksintresse för rörligt friluftsliv beslutades innan miljöbalken trädde i kraft och finns
geografiskt preciserade i 4 kap 2 §, miljöbalken.

Riksintresse för friluftsliv - Vomb och Klingavälsån
FM 10, 2017
Vombsjön är en av Skånes bästa sjöar för fritidsfiske
och det finns goda möjligheter till bad sommartid
och skridskoåkning vintertid. Flera fågeltorn och
utsiktsplattformar som underlättar fågelskådning
finns inom riksintresseområdet. Eftersom Vombsjön
och Klingavälsån är omgiven av flera mindre tätorter inom cykelavstånd har området en stor betydelse för det rörliga friluftslivet, särskilt med avseende
på kulturhistoriska, botaniska och ornitologiska intressen. Området har även stort värde för skolelever,
studenter och forskning. Området är lättillgängligt
med bil och bussförbindelser finns. I anslutning till
området finns möjligheter till övernattning samt
flera restauranger och kaféer.
Riksintresseområdet inom planområdet berör:
• Riksintresse för rörligt friluftsliv - 2
• Riksintresseområde för Naturvård N85
• Riksintresse för Simrishamnsbanan
Påverkan

De överlappande riksintresseområdena för friluftsliv och för natur bedöms tillsammans stärka och
säkra identifierade värden. Område för Djur och
växtskydd Vombs Fure, samt två Natura2000-områden som ligger utanför planområdet och norr om
väg 11, kan påverkas negativt om det skulle bli ett
för högt tryck på friluftslivet. Passager över väg 11
och vandringsleder måste placeras så att risk för
störning minimeras. Riksintresseområdet för en
framtida Simrishamnsbana bedöms inte påverka
friluftslivet.
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Riksintresseområdet tangerar planområdet öster om Skogsmöllebäcken där inga förändringar
föreslås. Därför bedöms riksintresset inte påverkas
negativt. Veberöds tätort utgör också en viktig angörings- och servicenod för besökare till Romeleåsen.
Riksintresse för friluftsliv – Romeleåsen med
Skrylleområdet FM 13, 2016
Riksintresseområdet präglas av Sveriges sydligaste
horst Romeleåsen med den framträdande Romeleklint 175 meter över havet. Landskapet är varierat
med ålderdomliga fäladsmarker och vidsträckta
ädellövskogsområden. Skrylleområdet är ett av de
största rekreationsområdena i sydvästra Skåne och
ett av södra Sveriges mest välbesökta friluftsområden med omkring 600.000 besökare per år. Stora
skogsområden utgör kärnan i området med även
åker- och betesmarker förekommer.
Riksintresseområdet inom planområdet berör:
• Riksintresse för rörligt friluftsliv - 2
• Riksintresse för kulturmiljövård - M82
• Riksintresse för Simrishamnsbanan
Påverkan

De överlappande riksintresseområdena för friluftsliv och för natur bedöms tillsammans stärka och
säkra identifierade värden. Riksintresseområdet för
en framtida Simrishamnsbana bedöms inte påverka
friluftslivet.
Riksintresseområdets norra gräns följer Veberöds
södra bebyggelsegräns. Veberöds tätort utgör en
viktig angörings- och servicenod för besökare till
Romeleåsen. Planförslaget föreslår ingen ny bebyggelse inom riksintresseområdet. Söder om Veberöd
föreslås en angöringsled till Skåneleden. Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset negativt.

Riksintresse för rörligt friluftsliv – Sjö- och åslandskapet vid Romeleåsen (2), 1987
Området finns i 4 kapitlet 2 §, miljöbalken som ett
geografiskt utpekat riksintresseområde med hänsyn
till natur- och kulturmiljövärdena samt friluftslivet.
Skogs- och naturområdena inom Romeleåsen och i
Sjölandskapet är de närmaste större sammanhängande områdena som finns tillgängliga för friluftsliv,
rekreation och naturupplevelser för mer än hälften
av Skånes befolkning. Därför är områdets utveckling
av regionalt och nationellt intresse.
Romeleås- och sjölandskapskommittén (RÅSK),
som är en samarbetsplattform för kommunerna i
området, har tagit fram en strategi för utveckling av
Romeleås- och Sjölandskapet –Vision 2030, antagen
2018-05-04.
Riksintresseområdet inom planområdet berör:
• Riksintresse för friluftsliv - FM 13
• Riksintresse för kulturmiljövård - M82
• Riksintresse för Simrishamnsbanan

en framtida Simrishamnsbana bedöms inte påverka
friluftslivet.

Veberöds rika kulturmiljö har identifierats som
viktig för Veberöds identitet och särskilt känsliga
miljöer har pekats ut. Veberöds kulturmiljö utgör
inte ett värde i beskrivningen av riksintresset, men
kan ändå verka positivt på helhetsupplevelsen.
Veberöds tätort utgör också en viktig angörings- och
servicenod för besökare till Romeleåsen.

Ställningstagande
• Utveckla Veberöd till en entré för friluftslivet.
• Stärk kopplingar från Veberöd ut i landskapet för
friluftslivet.
• Verka för bildandet av naturreservat för att säkra
botaniska och zoologiska värden och öka tillgängligheten för friluftsliv längs Skogsmöllebäcken och
i Idala strövområde.

Påverkan

De överlappande riksintresseområdena för friluftsliv och för natur bedöms tillsammans stärka och
säkra identifierade värden. Riksintresseområdet för
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Kartan visar riksintresse friluftsliv och riksintresse rörligt friluftsliv.
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Naturmiljö
Veberöd präglas av sitt läge i den sandiga Vombsänkan, i gränsområdet mellan den skogsbevuxna
Romeleåsen och de vidsträckta sandiga betesmarkerna på Revingefältet. I öster finns även värdefulla ekmiljöer på Veberöds Ljung. Omgivningarna har stor betydelse för byns naturvärden och
gröna spridningsstråk spelar en viktig roll för att sammanlänka olika naturmiljöer.

Riksintresse för naturvård

Klingavälsån, upprättat 2000
Riksintresseområdet omfattar ett större område
som sträcker sig över Lunds och Sjöbos kommuner. I Lunds kommun finns det representativa
odlingslandskapet Klingavälsåns dalgång som är
ett exempel på insjölandskapet och flack ådal med
silängssystem. Två områden med ängs- och naturbetesmarker anges särskilt; Hasslemölla norr och
Klingavälsån. Här återfinns delvis art- och individrika växtsamhälle med hävdgynnade arter. Slingrande
vattendrag, morändämd sjö och isälvsdal. Klingavälsån har sedan länge varit berömd för sitt rika
fågelliv, främst för det stora antalet häckande vadarfåglar. Flera av riksintressets värden är beroende av
fortsatt åkerbruk, ängsbruk och naturvårdsinriktad
betesdrift. Här finns ett naturreservat, två Natura
2000-område, ett område med landskapsbildskydd,
och ett CW-område (Convention on Wetlands of
International Importance) enligt våtmarkskonventionen.
Riksintresseområdet inom planområdet berör:
• Riksintresse för friluftsliv
• Strandskyddsområde för Skogsmöllebäcken
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Ingen ny bebyggelse föreslås öster ut och området
längs Skogsmöllebäcken föreslås omfattas av naturreservat, vilket bedöms säkerställa riksintressets
värden.

Sandurområdet mellan Veberöd och Blentarp N85,
upprättat 2000
Ett större område som sträcker sig över Lunds och
Sjöbo kommuner. I Lunds kommun finns isälvssandur, sandavlagring i anslutning till Romeleåsens förkastningsbrant samt fossila dynfält. Humlamaden är
ett representativt odlingslandskap i backlandskap.
Stora botaniska och zoologiska värden är knutna till
fäladsmarkernas fält-, busk- och trädskikt. Det är
viktigt med fortsatt hävd av fäladsmarkerna liksom
att undvika negativ påverkan på Skogsmöllebäcken,
avseende flöde och vattenkvalitet. Ett naturvårdsanpassat skogsbruk och bevarande av äldre kulturelement och den öppna landskapskaraktären är också
viktiga insatser för att bibehålla områdets rekreativa och ekologiska värden.
Riksintresseområdet inom planområdet berör:
• Riksintresse för friluftsliv

• Strandskyddsområde för Skogsmöllebäcken

• Riksintresse för Simrishamnsbanan

• Riksintresse för Simrishamnsbanan

Påverkan

Påverkan

Med de åtgärder för dagvattenrening som presenteras sker ingen försämring av vattenkvaliteten i
Veberödsbäcken, och därmed ingen negativ påverkan på riksintresset. Planen skapar förutsättningar
för att nå en bättre vattenkvalitet än dagens och
redovisar också hur en vattenkvalitet i Veberödsbäcken motsvarande en god status i Klingavälsån
kan nås. Skogsmöllebäckens avrinningsområde
berör Idalafältets utbyggnad, dagvattnet leds dock
till Veberödsbäcken. Eftersom planförslaget inte
innebär avledning av dagvatten till Skogsmöllebäcken bedöms inte bäcken eller riksintresset påverkas
negativt av planförslaget.

Riksintresseområdet omfattar de östra delarna av
planområdet och tangerar den befintliga bebyggelsen längst i öst. Planförslaget bedöms inte påverka
riksintressets kärnvärden negativt, utan kan genom
en framtida naturreservatsbildning av Hasslemölla
ge förutsättningar för att bibehålla och utveckla de
värden som pekas ut i riksintresset.

Ingen ny bebyggelse föreslås öster ut och området
längs Skogsmöllebäcken föreslås omfattas av naturreservat, vilket bedöms säkerställa riksintressets
värden.

Riksintresseområden för naturvård utanför planområde
Backlandskapet söder om Romeleåsen N87 ligger
söder om planområdet och söder om Romeleåsen
med Höje å som recipient.
Vombs fure N82 ligger norr om planområdet och
norr om Klingavälsån.
Påverkan

De två riksintresseområdena berörs inte av planområdet och bedöms inte påverkas av planförslaget.
Natura 2000-områden utanför planområde
Åtgärder eller verksamheter som på ett betydande
sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-områden
kräver tillstånd enligt 7 kap 28 a § miljöbalken. Detta gäller åtgärder och verksamheter såväl inom som
utanför området, då det är påverkan på området
som är avgörande för om tillstånd krävs.

Natura2000 –Fågeldirektivet (SPA)
Översvämningsängar, som använts för bete och
slåtter. Det är en viktig plats för flyttfåglar och till
viss del även för övervintrade fåglar, särskilt gäss
och rovfåglar. Det finns rester av den karaktäristiska
lokala landskapsbilden.

Öppna översvämningsängar och jordbruksmark som
har kontakt med den smala och meandrande Klingavälsån. Ängarna har brukats kontinuerligt under
lång tid och ån översvämmas regelbundet.
Natura2000 –Art och habitatdirektivet (SCI)
Humlamaden – Enelyckan, från 2004 och uppdaterat 2012

Värdet ligger i de gamla fäladsmarkerna. Ett område
av gemenskapsintresse enligt habitatdirektivet som
inte har samband med annat Natura2000-område
(SCI). Ett område längs Skogsmöllebäckens dalgång
med övervägande del gamla fäladsmarker som är
mer eller mindre träd- och buskrika.
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107

Klingavälsån-Karup, från 2004, uppdaterat 2012
Klingavälsån med sin flacka dalgång är den bäst bevarade i regionen. Ån meandrar genom landskapet
som återfått mycket av sin ursprungliga form, med
slåtterängar och stubbskottsskogar av al.

Betande djur och slåtter behåller det våta och fuktiga området öppet och gör det till en viktig uppsamlingsplats för tusentals vildfåglar, framförallt för
sädgås och bläsgås.
Tack vare den stora tillgången brukade våtmarker
har programmet för återintroduktion av den svenska vita storken sitt center i området.

Påverkan
Ingen av de tre Natura 2000-områdena berörs
direkt av planområdet. De två Natura 2000-områden som omfattar Klingavälsån berörs genom
att dagvatten från större delen av Veberöds tätort
avleds via Veberödsbäcken till Klingavälsån. Utifrån
föreslagna åtgärder för dagvattenrening bedöms
ingen negativ påverkan uppstå.

Skyddade områden

Djur- och växtskyddsområde Vombs Fure, 199206-15, uppdaterat 2020-02-21
Syftet med naturskyddsområdet är att bevara och
skydda ett område som är av stor betydelse för den
i Sverige unika populationen av nominatunderarten
av kronvilt.

Tillträdesförbud råder från 15 april till 30 juni varje
år för att skydda populationen.
Påverkan
Skyddsområdet bedöms inte beröras av planområdet.

Artskyddsförordningen

Artskyddsförordningen innehåller bland annat bestämmelser om fridlysning av vilda djur och växter.
Cirka 300 arter är fridlysta i Sverige. Dessa får inte
fångas, plockas, dödas eller på annat sätt skadas.
Den s.k. rödlistan redovisar de djur, växter och
svampar som inte bedöms ha långsiktigt livskraftiga
populationer i Sverige.
Stor biologisk mångfald är knuten till de sandiga
gräsmarker som finns insprängda i Veberöd, med
i synnerhet en rik insektsfauna. Kombinationen av
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blomrika miljöer och tillgång på blottad sand i solvarma lägen skapar goda förutsättningar för pollinatörer som exempelvis vildbin. Totalt har 33 rödlistade insekter knutna till sandiga och örtrika marker
påträffats inne i Veberöd, ett mycket högt antal.
Till detta kommer även ett antal rödlistade växter i
samma miljö. Sandmarkerna finns utspridda inom
Veberöds industriområde i norr, vid Idala strövområde i söder och kring Idalafältet och Hasslemölla i
sydost. En sandig gräsmark vid Hasslemölla hyser
en förekomst av den starkt hotade sandnejlikan.
Flera fördjupade inventeringar har utförts av
sandmarkernas insektsfauna, vilket påvisat en stor
artrikedom med åtskilliga rödlistade eller i övrigt
naturvårdsintressanta arter. 114 arter är kända
som varit relevanta att använda som naturvårdsarter. Totalt ingår 51 rödlistade arter som påträffats
i och kring Veberöd, vilket omfattar 15 steklar, 12
skalbaggar, 9 kärlväxter, 8 fjärilar, 5 fåglar och 2 två
vingar. På Traversen finns en stabil förekomst av
den rödlistade fågeln svart rödstjärt.

Påverkan
I planförslaget föreslås riktlinjer för att säkerställa
livsmiljöer för hotade arter, med särskilt fokus på de
sandlevande arterna. Artskyddsfrågan kan behöva
utredas i samband med att föreslagna utbyggnadsområden påbörjar planläggning.

Skogsstyrelsens skyddade områden

I Skogsstyrelsens databas finns nyckelbiotoper och
naturvärden utpekade inom och i anslutning till
planområdet. I anslutning till Skytteskogen finns ett
naturvärde i form av ekskog, som även identifierats
vara av högt naturvärde i den naturinventering som
gjorts för Veberöd, samt en mindre yta med ädellövträd. Längs Skogsmöllebäcken finns en nyckelbiotop
som utgörs av en större alsumpskog och en mindre
med grova lövträd. Söder om Idalaskogen finns en
bäckdal utpekad som nyckelbiotop samt naturvärde
i form av ädellövskog. Strax söder om planområdet
finns två biotopskydd som utgörs av alsumpskog
och ädellövskog samt en bäckmiljö utpekad som
naturvärde.
Påverkan
Utvecklingen av Veberöd bedöms inte påverka utpekade områden negativt. Vissa av dem sammanfaller
med föreslagna naturreservat, vilket skulle säkra
värdena för framtiden.

Strandskydd
Skogsmöllebäcken har ett fast strandskydd som varierar mellan 100 och 300 meter. Strandskydd gäller
inte för Veberödsbäcken eller Trulsbobäcken i dagsläget, men strandskydd inträder då ny detaljplan tas
fram. Skogsmöllebäcken och Veberödsbäcken utgör
biflöden till Klingavälsån som har ett fast strandskydd på 300 meter.
Påverkan
Dagvatten och ytvatten vid större skyfall avleds från
Veberöds tätort till vattendragen Skogsmöllebäcken,
Veberödsbäcken och Trulsbobäcken. Utbyggnadsområden föreslås i närheten av Veberödsbäcken och
kommer att påverka eventuella nya strandskydd
längs bäcken.

Opåverkade områden

De två största opåverkade områdena i Lunds
kommun ligger norr respektive söder om Veberöd.
Romeleåsen – Häckeberga är det största opåverkade
området och karaktäriseras av det skogsbeklädda
åslandskapet med ett småskaligt odlingslandskap i
åsens randzon.
Vombs Fure – Klingavälsån direkt norr Veberöd
präglas av skyddsskogen med gran och tall inom det

tidgaire flygsandsområdet. Klingavälsåns dalgång
med Vombs ängar är flack med fuktig och tuvig
betesmark.

Påverkan
De två opåverkade områdena överlappas av planområdets sydligaste respektive nordligaste del, men utvecklingen av tätorten Veberöd bedöms inte påverka
upplevelsen av dessa opåverkade områden.

Ställningstagande

Klingavälsån och dess biflöden skyddas mot negativ
påverkan på vattenkvalitén och vattenflöden med
hänsyn till de levande växt- och djurarter i och kring
ån, samt för att inte motverka möjligheten att uppnå
miljökvalitetsnormen för vatten.
Verka för bildandet av naturreservat för att säkra
botaniska och zoologiska värden och öka tillgängligheten för friluftsliv längs Skogsmöllebäcken och i
Idala strövområde.
Utvecklingen av Veberöd ska behålla och stärka
kopplingar ut i landskapet för känsliga arter, med
särskilt fokus på sandlevande arter.
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Kulturmiljö och arkeologi
Veberöds kulturmiljö utgör en viktig del i Veberöds identitet, de vackra entréerna med äldre gårdsmiljöer i landskapet som bilder porten in i byn. Gatorna kantas av bebyggelse från olika tider med
det röda teglet som karaktärsgivande element.

Riksintresse –Björnstorp – Grödelöv
(M82), 1997, reviderat 2008
Motivering: Kuperat odlingslandskap vid Romelåsen
med förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet, sätesgården Björnstorp från senmedeltiden
med omgivande slottslandskap samt medeltida
kyrkor.
Uttryck för riksintresset: Fornlämningskoncentration från järnåldern med gravfält och resta stenar,
Ugglarps skeppssättning, fossil odlingsmark med
terrasseringar och hålvägar. Betesmarker och enefälader. Kyrkbyn Gödelöv med kyrka från medeltiden
samt gatuhus. Björnstorps slott av senmedeltida ursprung med slottsbyggnad från 1750 av C Hårleman
som omgestaltats av H Zettervall under 1800-talet,
omfattande allé- och parksystem, välbevarad ekonomi- och arbetarbebyggelse.
Riksintresseområdet inom planområdet berör:
• Riksintresse för rörligt friluftsliv - 2

Påverkan
Riksintresseområdet omfattar de sydvästra delarna
av planområdet. Området består av jordbruks- och
betesmark som är rik på fornlämningar. Inga förändringar föreslås som bedöms påverka riksintresset
negativt.

Fornminnen

I Riksantikvarieämbetets fornminnesregister finns
uppgifter om fornlämningar som hittats i Sverige.
För Veberöd finns en stor del av de centrala delarna markerad som Veberöds medeltida bytomt.
Den innehåller kulturlager som avsatts genom de
aktiviteter som skett på platsen, förmodligen sen
medeltiden. Vid några arkeologiska undersökningar
som gjorts under senare tid har man hittat rester
av stengrunder, brandlager, flygsandslager, keramik och porslin. I trakten runt byn har man hittat
enstaka lösfynd i form av stenyxor, pilspetsar och
skrapor. Vid Dörrödsvägen 18 och 20 hittade man
1965, i samband med schaktning för ny bebyggelse,
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en mindre silverskatt med 66 stycket silvermynt,
de yngsta mynten kan dateras till 1670-tal och man
kan då förmoda att de grävts ned under Skånska
kriget 1676-79 då Danmark försökte återta Skåne.
Intill järnvägen strax väster om Mossagården har
man hittat en stenåldersboplats och en gravhög
från bronsåldern, och på flera platser hålvägar och
mindre boplatser. Stenbron vid Gamla vägen har
en sten märkt 1886. Det finns ytterligare en välvd
stenbro lägre söderut längs bäcken. Det finns en
hel del indikationer på gravar väster om Veberöd.
1957 hittades en grav från brons- eller järnåldern
med stenpackning, aska och ben rakt väster om
dåvarande tegelbruket. Sydväst om gamla byn finns
kanske den mest fantasieggande uppgiften, den om
en medeltida borganläggning, kallad Jungfruslottet.
En sägen berättar att här har ett slott sjunkit ned i
jorden och en sovande prinsessa väntar på att bli
väckt. Platsen beskrevs vid en dansk fornminnesinventering redan 1624 och stenar ska ha funnits
synliga ännu in på 1860-talet.
Påverkan
Planförslaget föreslår en förtätning av Veberöd,
vilket kan innebära ny byggnation inom Veberöds
medeltida bytomt, RAÄ-nummer: Veberöd 20:1.
Alla markingrepp som berör kända fornlämningar
kräver tillstånd från länsstyrelsen enligt 2 kap kulturmiljölagen. Även i områden utan kända fornlämningar kan krav på arkeologisk utredning komma
att ställas.
Påträffas sedan tidigare okända fornlämningar i
samband med olika markarbeten ska dessa omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas (i
enlighet med 2 kap 10 § kulturmiljölagen).

Lunds bevaringsprogram

Den gamla byn
Kyrkan, vägnätet och bäcken är de äldsta bevarade
delarna av byn. Kring kyrkan och Gamla vägen har
bebyggelsen utvecklats och förändrats över tid.
Vid skiftet 1827 flyttades ett stort antal gårdar ut

på markerna medan ett fåtal låg kvar i bykärnan.
Strukturen av den gamla byn är mest synligt i partierna runt kyrkan mellan Rektorsgatan, Dalbyvägen,
Sjöbovägen till Boddesplatsen och Gamla vägen ned
längs Remontgatan. I denna miljö finns även bebyggelse från de senaste decennierna. Se kartan nedan.

Stationssamhället Veberöd 1894-1945
Med järnvägens inträde i byn anläggs de första
industrierna och verksamheterna, vid samma tid
uppförs ett stort antal bostadshus i rött tegel. En del
av verksamhetsmiljöerna läggs i anslutning till järnvägen framför allt söder om järnvägen, men ett av
tegelbruken placeras norr om järnvägen. Bostadsbebyggelsen från denna tid uppfördes även längs
infartsvägarna och en del strax norr om järnvägen.
Under denna period blir Veberöd municipalsamhälle och bebyggelsen expanderar.
Efterkrigstidens Veberöd
Den största utbyggnadsperioden i Veberöds historia sker under det decennium då Veberöd uppgår
i Lunds kommun, 1970-talet. Utbyggnaden av
bostadshus sker samtidigt som många arbetstillfällen på orten försvinner. En av förutsättningarna för
framväxten av det moderna Veberöd är bilsamhället
med omfattande privatbilism. Veberödsbor når en

större arbetsmarknad och arbetstillfällen i byn blir
inte lika betydelsefulla. De sentida bostadsområdena som byggs i samband med 1974-års införlivande
i Lunds kommun och framåt, bildar det samhälle vi
ser idag. Äldre bebyggelse kan finnas kvar från skiftesreformerna eller i form av storgårdar inom detta
område, men villabebyggelsen dominerar byggnadsbeståndet. Detta område är det största till ytan och
delas in i flera mindre del-områden: sydöstra delen,
nordvästra och nordöstra.

Påverkan

Planförslaget innebär en förtätning inom tätorten
och en omvandling av olika funktioner. Detta påverkar kulturmiljön på flera sätt, både positivt och
negativt, varför särskilda riktlinjer tagits fram och
redovisas under planförslaget.

Ställningstagande

• Byggnader och material är av betydelse för Veberöds identitet, såsom exempelvis lokalt tegel,
och ska företrädesvis återbrukas vid förtätning
inom orten vilket också bidrar till ett mer hållbart
samhälle.
• Byggnader och miljöer som representerar Veberöds utveckling över tid har ett särskilt värde för
Veberöds identitet ska om möjligt sparas.

Teckenförklaring
Planområde
Riksintresse för kulturmiljö
Kulturhistoriskt värdefull byggnad
Byggnad som bygger upp en
kulturhistoriskt värdefull miljö
Gårdsrum eller plantering av
kulturhistoriskt/miljömässigt värde
Landskap
Fornminnen, ytor
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Kartan visar riksintresse kulturmiljövård och kulurhistoriskt värdefulla miljöer.
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Naturtillgångar
Jordbruksmark
Jordbruksmarken skyddas i Miljöbalkens hushållningsbestämmelser, 3 kapitlet 4 §: ”Jord- och
skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte
kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.”
Det tar tusentals år för jordar att bildas och för god
jordbruksmark att skapas. Jord kan därför inte ses
som en förnybar resurs ur ett mänskligt perspektiv.
Om marken väl tas i anspråk för bebyggelse och
hårdgörs förstörs jordmånen och den går inte att
återställa för att tas i bruk igen. Marken går inte att
använda för livsmedelsproduktion inom överskådlig
tid.
När jordbruksmark exploateras i Skåne påverkas
hela Sveriges totala livsmedelsproduktion. Skåne
står för 40 procent av landets totalskörd av de
vanligaste spannmåls- och oljeväxtgrödorna samt
potatis och sockerbetor, men har endast 16 procent
av Sveriges jordbruksmark. I Skåne produceras
70 procent av den totala svenska produktionen av
trädgårdsväxter, som ofta odlas på annan mark än
de högavkastande lerjordarna. Jordbruksmarken
runt Veberöd skiljer sig från Lundaslättens jordar
och är mer lämpad för vissa typer av grödor och ger
för dessa en god avkastning.

Självförsörjningsgraden på livsmedel i Sverige har
minskat från 90 till 50 procent sedan 1990-talet.
Frågan om Sveriges självförsörjningsgrad och
beredskap gällande livsmedel har aktualiserats
de senaste åren i takt med en ökad globalisering,
växande befolkning och det säkerhetspolitiska läget
samt klimatförändringar. Vikten av inhemsk livsmedelsproduktion lyfts i Sveriges livsmedelsförsörjningsstrategi (Prop. 2016/17:104). Denna anger att
trenden med en minskande inhemsk livsmedelsproduktion behöver vända. En utgångspunkt bör därför
vara att där Sverige har bra produktionsresurser för
jordbruk bör dessa bevaras, brukas och utvecklas.

Jordbruksmarken bidrar med fler värden än produktion. Natur-, kultur- och landskapsvärden är också
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kopplade till aktivt brukande av marken. Småbrutna
jordbrukslandskap med naturbetesmarker, stenmurar, åkerholmar och andra små biotoper utgör
gynnsamma miljöer för en rad arter. Jordbrukslandskapets variation, artrikedom och kulturlämningar
innehåller viktiga rekreationsområden och utflyktsmål. Detta stämmer väl överens med jordbrukslandskapets karaktär kring Veberöd.

Jordbruksmarken innehåller vidare ett antal ekosystemtjänster som bidrar till att stärka motståndskraft, resiliens, mot negativa förändringar. Det handlar t ex om att producera mat och energi, utjämna
vattenflöden och återföra näringsämnen.

I ett förändrat klimat kommer variationer i väder
mellan åren troligtvis att öka, och det har också
märkts de senaste åren med hög nederbörd ett
år och extrem torka efterföljande år. Jordbruket
kommer att behöva förändras och anpassas när det
gäller brukningsmetoder och grödor för att möta
förändringarna. Att bevara jordar av olika beskaffenhet och geografiskt läge så att förmågan att kompensera för bortfall av skörd av olika typer av grödor
och på olika platser bibehålls blir särskilt viktigt.

Grus- och stentäkter

Täkt 1482-222 i Norreskog, Veberöd drivs av
Swerock. Tillstånd löpte ut 2019 och nytt tillstånd
har givits. Täktverksamheten i Norreskog omfattas inte av fördjupningen av översiktsplanen för
Veberöd och bedöms inte påverka utvecklingen av
Veberöd.

Ställningstagande

I anspråkstagandet av 7 hektar brukningsvärd jordbruksmark för utveckling av verksamheter bedöms
vara ett väsentligt samhällsintresse. För att kunna
utveckla Veberöd på ett hållbart sätt ska förtätning
ske i första hand, men för att kunna säkerställa
utveckling och omflyttning av verksamheter i direkt
anslutning till orten behövs ytterligare verksamhetsmark. Det finns ingen annan tätortsnära natur
eller jordbruksmark som är mer lämplig än det
föreslagna området. Det föreslagna området ligger
i direkt anslutning till orten och befintligt verksamhetsområde, vilket är en förutsättning för en hållbar
utveckling av ortens näringsliv. Området är redan

bullerstört vilket gör det mindre lämpligt för känslig
bebyggelse. Markområdets form och placering är
inte heller optimal för ett mer rationellt brukande.
I anspråkstagandet av 2 hektar brukningsvärd jordbruksmark för hantering av vatten vid skyfall och
rening bedöms vara ett väsentligt samhällsintresse
för att säkerställa en hållbar utveckling av samhället genom förtätning. Behovet bedöms inte kunna
tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk,
med hänsyn till markens beskaffenhet och vattnets
avrinning. Marken föreslås samnyttjas med ytor för
Idrott och fritid.

• Jordbruksmarken som tas i anspråk för verksamheter bedöms vara motiverat för Veberöds
utveckling. Att utveckla näringslivet i närheten
av ett befintligt samhälle i anslutning till befintlig
infrastruktur är ett väsentligt samhällsintresse.
• Om jordbruksmark tas i anspråk för annat ska
det i första hand göras så det finns möjlighet till
reversibel markanvändning, det vill säga där
markanvändningen i framtiden kan återgå till
jordbruksmark.
• Blöta marker med låg produktion kan med fördel
användas till vattenhantering.
• Tätortsnära jordbruksmark som tas i anspråk ska
företrädesvis användas för stadsodling/odling
alternativt vattenhantering.
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Vatten
Lunds kommun har tagit fram ”Lunds vatten” tillsammans med VA SYD. De fem olika planerna
pekar ut viktiga mål för kommunens vatten. Syftet är att säkra en hållbar VA-planering och arbeta för god vattenstatus i sjöar och vattendrag i kommunen. Miljökvalitetsnorm för vatten gäller
för samtliga utpekade yt- och grundvattenförekomster. Normerna är formulerade som mål och är
framåtsyftande genom att en viss vattenkvalitet och ekologisk kvalitet ska uppnås vid en angiven
tidpunkt i framtiden.

Myndigheter och kommuner har ansvar för att miljökvalitetsnormerna följs enligt Miljöbalken. Vattenmyndigheten har ansvar för att fastställa åtgärdsprogram för respektive vattendistrikt (förordningen
om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön). Lunds
kommun ingår i södra Östersjöns vattendistrikt. Särskilda utmaningar i Södra Östersjöns vattendistrikt
enligt Vattendelegationen:
• Övergödning är fortfarande ett stort problem
• Dricksvattenförsörjningen måste säkras
• Effekterna av miljögifter från både pågående och
gamla utsläpp behöver minskas.
• Öppna upp för fria vandringsvägar och minska
den fysiska påverkan.

Som åtgärd i det gällande åtgärdsprogrammet för
Södra Östersjön 2016-2021 anges att: Kommunerna
ska genomföra sin översikts- och detaljplanering
samt prövning enligt plan- och bygglagen så att den
bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten ska
kunna följas.
I förslag till nytt åtgärdsprogram 2021-2027 föreslås ovan samt bland annat att kommunerna ska
tydliggöra att miljökvalitetsnormerna är bindande och därmed ska ligga till grund för planer och
beslut. Vatteninformationssystem Sverige VISS ska
användas som planeringsunderlag.

I LundaEko 2021-2030 anges som ett av sex övergripande mål att År 2030 är den ekologiska och kemiska
statusen för Lunds kommuns vatten god. En trygg och
motståndskraftig dricksvattenförsörjning har säkrats
och skadliga utsläpp till vatten har minimerats.

Ytvattenförekomster
Genom Veberöd samhälle rinner Veberödsbäcken
som mynnar i Klingavälsån. Klingavälsån, delsträckan mellan Kävlingeån och Sövdesjön (SE616936114

135849), är närmaste fastställda vattenförekomst
nedströms Veberöd. Denna del av Klingavälsån har
måttlig ekologisk status och uppnår inte god kemisk
status.

Västra delen av Veberöd ligger inom Krankesjöns avrinningsområde. Dagvattnet i denna del av Veberöd
avleds till Klingavälsån via ledning och diken. Vattenförekomsten för Krankesjön (SE617797-135339)
bedöms inte påverkas, varken positivt eller negativt,
då allt dagvatten leds via ledning till Klingavälsåns
avrinningsområde och en naturlig markavrinning
inte kan ske mot Krankesjön på grund av väg 11.
Det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna inte
uppnås i båda vattenförekomsterna. Fosfor behöver minska kraftigt för att nå god ekologisk status i
Klingavälsån.
Klingavälsån
Nuläge

Klingavälsån är ett av Kävlingeåns tre större tillflöden. Klingavälsån har klassats av Vattenmyndigheterna till måttlig ekologisk status och ån uppnår
inte god kemisk status. Att den ekologiska statusen
är måttlig beror framförallt på att vattendraget är
övergött. Även andra faktorer bidrar till den sänkta statusen, exempelvis förändringar som gjorts i
vattendragets fåra i form av bland annat uträtningar
och omgrävningar. Att den kemiska statusen inte
uppnår god beror på atmosfärisk deposition av
kvicksilver och bromerad difenyleter. Dessa ämnen
överskrids i alla svenska ytvattenförekomster. Stor
del av Klingavälsån ligger inom Natura 2000-område. I Klingavälsån finns även den utrotningshotade
målarmusslan.
Utsläpp av näringsämnen sker till störst andel från
jordbruksmark, men även urban markanvändning
och andra utsläpp bidrar till de för höga halterna

Miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster och dagens status
RECIPIENT

EKOLOGISK
STATUS

KEMISK STATUS

MKN -EKOLOGISK
STATUS

MKN -KEMISK
STATUS

Total belastning
P (kg/år)

Renings-behov
P (kg/år)

Klingavälsån

Måttlig ekologisk
status

Uppnår ej god
status

God ekologisk
status 2027

God kemisk
status

6 900

2 800

I tabellen visas status i dag och vilken status som ska nås. I den utredning avseende vattenkvalitet och rening som har
gjorts inom FÖP Veberöd har den totala årliga belastningen av fosfor (P) i nuläget beräknats och hur mycket denna behöver minska i hela avrinningsområdet för att nå MKN avseende näringsämnen.

av näringsämnen i Klingavälsån och Veberödsbäcken. Av VISS (Vatteninformationssystem Sverige)
framgår att det beräknade reningsbehovet för hela
Klingavälsåns avrinningsområde, sträckan mellan
Sövdesjön till Kävlingeåns huvudfåra, är 590 kg fosfor per år, och att dagvatten ska minska sina utsläpp
med 13 kg fosfor på denna sträcka.

Veberödsbäckens avrinningsområde utgör endast
cirka 4 % av avrinningsområdet till Klingavälsån.
Inom Veberödsbäckens avrinningsområde utgör ungefär 25 % av ytan urban markanvändning efter planerad utbyggnad av samhället. Allt dagvatten från
Veberöd leds till Klingavälsån via Veberödsbäcken,
Trulsbobäcken och Lavelundsbäcken. De östligaste
delarna av Veberöds tätort ingår i Skogsmöllebäckens avrinningsområde som också är ett biflöde till
Klingavälsån. I dessa delar av Veberöd saknar fastigheterna till stor del dagvattenledningsnät.
I tabellen visas status i dag och vilken status som
ska nås. I den utredning avseende vattenkvalitet
och rening som har gjorts inom FÖP Veberöd har
den totala årliga belastningen av fosfor (P) i nuläget
beräknats och hur mycket denna behöver minska
i hela avrinningsområdet för att nå MKN avseende
näringsämnen.
Miljökvalitetsnorm

Klingavälsån ska uppnå god ekologisk status till
2027, vilket betyder att dagens vattenkvalitet inte
når upp till gällande miljökvalitetsnormer. God kemisk status uppnås inte heller. Enligt den utredning
som gjorts är dagens halter av fosfor i Klingavälsån
65 mikrogram P/liter, medan recipientgränsvärdet
är 39 mikrogram P/liter. Den totala årliga belastningen av fosfor behöver minska med ungefär 40
% för att nå de halter som krävs enligt MKN, vilket
visas i tabellen ovan. Det finns även andra ämnen
som behöver minska, bland annat benso(a)pyrene.

De tre biflöden Veberödsbäcken, Trulsbobäcken
och Skogsmöllebäcken har avrinningsområden som
omfattar Veberöd. Vattendragen är inte klassade
som vattenförekomst, men påverkar Klingavälsåns
status.
Veberödsbäcken
Veberödsbäcken som rinner genom Veberöd är det
avrinningsområde som tar emot mest yt- och dagvatten från samhället. Veberödsbäckens vattenkvalitet är idag sämre än Klingavälsåns vattenkvalitet.
Veberödsbäcken har en fosforhalt motsvarande 81
mikrogram P/liter, att jämföra mot Klingavälsåns
65 mikrogram P/liter och recipientgränsvärdet 39
mikrogram P/liter. För Veberödsbäcken finns ett
reningsbehov om 190 kg fosfor/år efter utbyggnaden av Veberöd.

Veberödsbäcken har sitt ursprung på Romeleåsens
nordöstra sluttning. Bäckens nedre del är dikad i
hela sin sträckning, har ett lågt fall och omges av
åker- och ängsmark. Bäcken rinner rakt igenom Veberöd och tar emot samhällets dagvatten. Stor- och
småspigg är de enda fiskarter som har registrerats
i bäcken. Att känsligare arter inte återfinns i bäcken
kan bero på brist på lämpliga livsmiljöer och den
relativt höga föroreningsbelastningen från Veberöd
historiskt sett och numera framför allt från dagvatten. Höga halter av syretärande ämnen tillsammans med ett vandringshinder i bäckens nedre del
har troligen också bidragit till att känsliga arter inte
förekommer. Bäcken var recipient för reningsverket
i Veberöd fram till 2016, då avloppsvattnet började pumpas till Källby reningsverk i Lund. Veberödsbäcken är del av ett dikningsföretag (det rör
sig om två dikningsföretag, ett uppströms och ett
nedströms), och kontinuerligt underhåll av bäcken
behövs för att bibehålla dess vattenledande funktion
och vattenföring genom orten.
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Trulsbobäcken
Trulsbobäcken rinner genom Trulsboområdet i Veberöds nordöstra hörn, men har ett betydligt större
avrinningsområde som sträcker sig hela vägen till
det planerade Idalafältet. Norr om Väg 11 är vattendraget kulverterat.

Skogsmöllebäcken
Skogsmöllebäcken rinner ner från Romeleåsens
nordöstra sluttning på sin cirka 7 kilometer långa
färd mot Klingavälsån. Bäcken är med sydvästskånska mått mätt relativt lite påverkad. Vattnet är tämligen klart och vissa sträckningar av bäcken har höga
naturvärden. Bland fiskar finns öring, grönling och
storspigg i bäcken. I höjd med Idalaområdet ligger
en gammal deponi i anslutning till Skogsmöllebäcken. Renhållningsverket har upprättat ett kontrollprogram och jobbar kontinuerligt med förbättringsåtgärder. Det har konstaterats att lakvatten tränger
ut ur deponin och att det finns förhöjda halter av
ammoniumkväve, TOC, totalfosfor, kvicksilver och
mangan i vattnet. I kontrollplan från 2018 konstateras att deponins övre yta inte har tätats och kanten
mot deponin sjunker.

Påverkan

En utredning gällande reningsbehov av Veberödsbäckens vatten i förhållande till den vattenkvalitet
som behöver uppnås enligt MKN i Klingavälsån har
gjorts. I planbeskrivningen presenteras åtgärder
för dagvattenhantering som innebär att dagvatten
från den tillkommande bebyggelsen kan renas till
minst det identifierade behovet. Därmed sker ingen
negativ påverkan på Klingavälsåns status från den
tillkommande bebyggelsen. De ytor som har avsatts
till detta finns på kommunal mark och har tagits
fram tillsammans med VA SYD.

För att nå en vattenkvalitet i Veberödsbäcken
motsvarande Klingavälsåns goda status krävs mer
omfattande åtgärder, framför allt för jordbrukets påverkan men också från den befintliga bebyggelsen.
Planen tar höjd för och presenterar möjliga åtgärder
och pekar ut ytor för detta både inom orten, uppströms och nedströms för att även rena avrinning
från jordbruksmark. Planen tar därmed även höjd
för skarpare krav från lagstiftningen framöver. Om
samtliga åtgärder genomförs kan halter av näringsämnen motsvarande MKN i Klingavälsån nås i Veberödsbäcken, vilket skulle bidra till att en god status
kan nås i Klingavälsån.
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Fördröjning
I de planerade exploateringsområden som består
av natur- eller jordbruksmark behöver fördröjande åtgärder vidtas för att dämpa stora flöden till
vattendragen samt för att inte öka belastningen till
befintliga dagvattenledningar. Detta behövs tex i
verksamhetsområdena i Lökadal och Idala. I Traversen kan fördröjning ske inom området eller ihop
med eventuella reningsanläggningarna längst med
Veberödsbäcken.
I förtätningsområdena är hårdgörningsgraden
redan i dagsläget hög men fördröjning kan behövas
för tillkommande hårdgjorda ytor tex i Stationsområdet, Centrum och vid Svaleboskolan. Vid ny
planering av dessa områden bör belysas om den
totala andelen hårdgjorda ytor istället kan minskas
och skapa ytor för infiltration.

Grundvattenförekomster

Det finns två grundvattenförekomster inom planområdet. Romeleåsens östsluttning är en sedimentär
bergförekomst som bedöms ha god kemisk och
kvantitativ status. Jordbruket bedöms som en betydande påverkanskälla på vattenkvaliteten och höga
nitrathalter är en risk för att god kemiskt status inte
nås 2027.
Revingehed är en sand- och grusförekomst med god
kemisk och kvantitativ status. Det finns ett flertal
påverkanskällor på vattenkvaliteten, bland annat
förorenad mark, miljöfarlig verksamhet och jordbruk med bekämpningsmedel. Vattenförekomsten
är stor och påverkan kan ha skett i olika områden,
exempelvis beskrivs Revinges övningsområden.
Risk finns för att god kemisk status inte uppnås,
med avseende på förorening av PFAS från övningsområden i Revinge och Sjöbo. I VISS konstateras
att det finns en risk för att god kvantitativ status
inte nås på grund av en eventuell påverkan på ett
grundvattenberoende terrest ekosystem till följd av
dricksvattenuttag. Urban markanvändning är inte
utpekad som en riskkälla för någon av grundvattenförekomsterna.

Påverkan

Planförslaget innebär främst omvandling av redan
hårdgjorda ytor, viss del oexploaterad mark tas i
anspråk. Förslaget innebär vidare att dagvatten
omhändertas och renas samt att markföroreningar
saneras, vilket minskar risken för förorening av

grundvattnet. Den negativa påverkan på grundvattenförekomsterna bedöms därför utebli.

Vattenskyddsområde

Vombsjöns vattenskyddsområde ligger nordöst om
planområdet. Vattenskyddsområdet bedöms inte
påverkas av avrinning från Veberöd, då Klingavälsån
fungerar som en naturlig vattendelare.

Kävlingeåns vattenråds arbete

Kävlingeåns vattenråd arbetar kontinuerligt med
åtgärder för att förbättra Kävlingeåns vattenkvalité
och livsmiljö för vattenlevande arter. På senare år
har Klingavälsån återmeandrats i flera etapper för
att förbättra förutsättningarna för fågellivet, förbättra livsmiljöerna i vattendraget samt att minska
övergödningen. Återmeandringen av Klingavälsån
är ett av Sveriges mest omfattande och intressanta
projekt med vattendragsrestaurering. Våtmarker
har också anlagts längs Klingavälsån och vattenhinder tagits bort.

Kävlingeåns vattenråd har påbörjat ett arbete
uppströms Veberödsbäcken, söder om byn, för att
undersöka möjlighet att anlägga flödesdämpande
åtgärder, tillskapa fosfor- och kvävefällor, men också
öka grundvatteninfiltrationen, den biologiska mångfalden och rekreativa värden.

Ställningstagande
• Dagvattenhanteringen i Veberöd bör lösas ur ett
helhetsperspektiv och åtgärder vidtas där det
finns störst effekt på rening och fördröjning samt
kostnadseffektivitet, samtidigt som möjligheten
att nå miljökvalitetsnormerna förbättras.

• Tillsammans med Kävlingeåns vattenråd arbeta
för att genomföra åtgärder för fördröjning och
rening av vatten uppströms Veberödsbäcken,
söder om Veberöd. Möjligheter att samordna med
bevattningsbehov för jordbruket är positivt.
• Tillsammans med Kävlingeåns vattenråd och
Fortifikationsverket arbeta för att genomföra
åtgärder för rening av vatten nedströms, norr om
byn, samt undersöka möjligheten att skapa andra
värden som kolinlagring och biologiska värden.
• Fortsatt dialog avseende en hållbar vattenhantering med VA SYD, Kävlingeåns vattenråd, verksamhetsutövare samt fastighetsägare i Veberöds
fortsatta utveckling.

117

Teknisk försörjning
VA-ledningsnätet

Dagvatten

Det finns kapacitetsutmaningar för samtliga ledningsnät i Veberöd. Ledningsnätet byggdes ut till
största delen under 1960-70-talet och sedan i takt
med att samhället växt och byggts ut. Underhållsarbeten görs löpande på ledningsnätet men dimensionerna är inte anpassade för utbyggnadsplanerna
enligt FÖP. Det innebär att ledningsnätet behöver
förstärkas för att klara den ökade belastningen. Utbyggnaden kommer att pågå över tid och innebära
större investeringskostnader för VA-huvudmannen.

Hela dagvattennätet klarar inte ett 10-årsregn idag
utan att dämningar och ytavrinning på marken
uppstår.

Dricksvatten

För att kunna möjliggöra 1200 nya bostäder i Veberöd krävs åtgärder inom ett större område norr
om Norra järnvägsgatan. Dricksvattenledningsnätet
behöver förstärkas för att klara den nya belastning
som utbyggnaden genererar.

Utifrån befintlig kapacitet i dricksvattennätet kan
det bli svårt att förse byggnader med högre våningsantal med tillräckligt tryck i ledningarna.

Vattenförsörjningen till Veberöd har tillräcklig kapacitet för de föreslagna utbyggnadsområdena.

Spillvatten

Spillvattennätet är högt belastat och har i tidigare
utredningar visat sig påverkat av nederbörd på
grund av felkopplingar och inläckage. Kapacitetshöjande åtgärder på ledningsnätet är nödvändiga
för att minska risken för skadlig uppdämning av
spillvatten. VA SYD arbetar med framtagande av en
spillvattenmodell som planeras vara klar till antagandet av denna FÖP. Med ledningsnätsmodell kan
åtgärder för att förbättra kapaciteten utvärderas i
utredningar inför fortsatt planarbete.
Överföringsledningen för spillvatten till Källby
reningsverk samt den relativt nya pumpstationen
i norr har ett kapacitetsutrymme att klara ökad
belastning.
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Ledningsnätet i norra Veberöd samt väster om Veberödsbäcken har bättre kapacitet. Generellt behöver dagvattennätet förstärkas för att klara den nya
belastningen. Det kan även finnas områden där det
finns möjlighet att fördröja dagvattnet ytligt i t ex
dammar för att inte behöva lägga om ledningsnätet.
VA SYD har en framtagen dagvattennätsmodell. Med
ledningsnätsmodell kan åtgärder för att förbättra
kapaciteten utvärderas i utredningar inför fortsatt
planarbete. Kapacitetshöjande åtgärder på ledningsnätet är nödvändiga för att minska risken för skadlig
uppdämning av dagvatten.

Veberödsbäcken

Veberödsbäcken omfattas av två dikningsföretag,
ett uppströms fram till Södra Järnvägsgatan och ett
nedströms, norr om parken med Ankdammen i höjd
med industriområdet. Det är i de södra delarna av
Veberödsbäcken som översvämningsproblematiken
är som störst. Vid långvariga regn under främst höst
och tidig vår leds stora mängder regnvatten och
smältvatten från Romeleåsens norra sluttning till
Veberödsbäcken. Dikningsföretaget har också stora
problem att rensa bäcken då närliggande fastigheter
begränsar tillgängligheten. Dikningsföretaget i norra
delen av Veberöd är inte aktivt och har i praktisk
mening lämnats över till Lunds kommun, och sköts
numera av VA SYD i form av VA-huvudman. Veberödsbäcken har här stora erosionsproblem med
bland annat urgröpta slänter. Denna sträcka har
ingen större kapacitetsbrist. Vid ett 100-års regn
svämmar dock bäcken över men det ger inga konsekvenser på omgivande fastigheter.

Trulsbobäcken

Trulsbobäcken tillhör ett dikningsföretag som inte
är aktivt. Trulsbobäcken behöver rensas och har
blöta partier främst i norra delen.

Idala och området norr om Sjöbovägen
Det finns inget kommunalt dagvattenledningsnät i
det fd sommarstugeområdet Idala och det fd sommarstugeområdet norr om Sjöbovägen. Dagvatten
som uppkommer på fastigheterna omhändertas
genom infiltration i t ex stenkistor inom den egna
fastigheten och vid större regn rinner det av ytledes
på marken. Inga indikationer har inkommit till VA
SYD att den lokala dagvattenhanteringen i områdena är bristfällig eller orsakar driftstörningar för de
boende.

När områden som dessa omvandlas till villakvarter
ökar ofta den hårdgjorda ytan genom större byggnader och mer hårdgjord kvartersmark. Detta innebär
att möjligheten till infiltration minskar och ökar
risken att dagvattnet inte kan omhändertas inom
den egna fastigheten, utan påverkar andra omkringliggande fastigheter.

El- och telekommunikation

Veberöd försörjs av ett lokalt elnät som ägs och
drivs av EON. Distributionssystemet bedöms kunna
försörja en utbyggnad av Veberöd fram till 2040.
Vid större utbyggnadsområden eller företagsetableringar behöver en dialog med elnätsägaren initieras
tidigt, för att säkerställa att behovet kan tillgodoses i
takt med utbyggnad.
Enligt Bredbandskartan har 86 % av hushållen i Veberöd tillgång till fiber (år 2018) och 95 % eller fler
inom tätorten har antingen tillgång till fiber eller att
det finns i direkt närhet.
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Miljö, hälsa och säkerhet
Luftkvalitet
Miljökvalitetsnormerna för luft har ett definierat
gränsvärde för kväveoxid/kväveoxider, partiklar
(PM10 / PM2,5), marknära ozon, bensen, kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren.
Gränsvärdena gäller för hela Sverige och överskrids
normerna ska ett åtgärdsprogram tas fram. Luftföroreningarna inom planområdet ligger inom godtagbara nivåer.

Buller

I Veberöd finns två huvudsakliga bullerkällor som
kan påverka befintlig och ny bostadsbebyggelse i
Veberöd. Det är dels buller från verksamheter, dels
buller från vägar.

Verksamhetsbuller styrs i tillstånd samt i Miljöbalken. Boverket har tagit fram rapport 2020:8 ”Omgivningsbuller från industriell verksamhet – en vägledning” som kan tillämpas vid

planläggning av nya bostäder i områden med
industribuller. Verksamhetsområden och bostäder ska företrädesvis inte vara lokaliserade så att
verksamheterna innebär en störning för boende. Vid
klagomål kan det åläggas verksamheten att vidta
åtgärder.
Väg 11 är en högt trafikerad väg som genererar
buller. Buller över 60 dBA ekvivalent ljudnivå, som
är ett gränsvärde enligt Förordning (2015:216) om
trafikbuller vid bostadsbyggnader, sprider sig inte in
till Veberöd i dagsläget och berör inte de utpekade
förtätnings- och utbyggnadsområdena.
I samband med detaljplan för kvarteret Gåsen har
bullerberäkningar utifrån en framtida trafikprognos
gjorts. Den visar att befintliga bostäder kan drabbas
av bullernivåer precis på eller över riktvärdena, om
de är lokaliserade nära Sjöbovägen.
Påverkan
Störst trafikökningar väntas på väg 11, Sjöbo-/
Dalbyvägen samt Idalavägen. Trafikökningar kan
innebära en förändrad bullersituation för befintliga boende. Vid förtätning längs vägar med risk för
ökad trafik och bullerstörning behöver tillkommande bostäder utformas och anpassas till framtida
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bullernivåer. Utpekade utbyggnadsområden bedöms
inte ha risk för höga bullernivåer från verksamheter
i dagsläget. Framtida etableringar av verksamheter
går inte att förutsäga i dagsläget, men dessa ska följa
miljöbalken och eventuella tillstånd, vilket gör att
bullerstörning inte ska uppstå över satta riktvärden.

Transport av farligt gods

Väg 11 är utpekad som trafikled för transport av
farligt gods. Lunds kommun har i samarbete med
Räddningstjänsten Syd tagit fram riktlinjer för bebyggelseplanering intill rekommenderade färdvägar
för transport av farligt gods (Bebyggelseplanering
och farligt gods, BN 2012/0274). Väg 11 är inte
specifikt beskriven, men för väg 102 som övergår
i väg 11 i höjd med Dalby finns riskavstånd beräknat. Om samma riskvärdering används för väg 11
så krävs enligt riktlinjerna ett avstånd på 30 meter
från vägkanten för normalkänslig verksamhet, som
småhusbebyggelse och kontor, och efter 40 meter
medges känslig bebyggelse, så som vårdinrättningar,
skolor och tät flerfamiljsbebyggelse. Mindre känslig
verksamhet som industri, bilservice och parkeringar
bör utifrån riskperspektiv kunna byggas inom 30
meter från väg 11. Se även Kommunikationer angående väg 11.
Det kan förekomma transporter av farligt gods till
och från verksamhetsområdet och tankställen inne
i Veberöd, men det är få transporter och risken
bedöms som låg i en riskutredning gjord av BRIAB,
2018.

Farliga, miljöfarliga och störande verksamheter

I Veberöd finns i dag ett antal aktiva verksamheter.
Ett utdrag ur Miljöförvaltningens databas Miljöreda
visar på både tillståndspliktiga (B-verksamheter)
och anmälningspliktiga verksamheter (C-verksamheter) inom planområdet, samt verksamheter som
inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga, men som
omfattas av miljöbalken.
Tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter kal�las för A- eller B-verksamheter, beroende på vilken
myndighet som beslutar om tillstånd. Verksamheter
som påverkar miljön mest ska söka tillstånd hos
mark- och miljödomstol (A). Verksamheter som

påverkar miljön något mindre ska söka tillstånd
hos miljöprövningsdelegation vid länsstyrelse (B).
Mindre verksamheter behöver inte ha tillstånd, utan
gör en anmälan till miljökontoret i kommunen (C).
Mycket små verksamheter, som inte påverkar miljön
nämnvärt, behöver varken tillstånd eller anmälan.
De ska ändå följa kraven i miljöbalken och kommunens miljökontor utövar tillsyn över dem.

I norra Veberöd finns en pumpstation för avloppsvatten (B-verksamhet) med tillhörande uppmärksamhetsområde om 100 meter. Det finns fyra
tankstationer spridda inom orten (C-verksamheter)
som också har tillhörande uppmärksamhetsområde.
Ytterligare C-verksamheter är en skrotanläggning
söder om väg 11, en återvinningscentral på Traversen samt ett mindre värmeverk/en fastbränslepanna på Svaleboskolan. Det finns även andra mindre
verksamheter inom verksamhetsområdet söder om
väg 11 som kan innebära bland annat buller och
transporter som kan störa närliggande bostäder.
Fastbränslepannan på Svaleboskolan har en effekt
om 1 MW och ett uppmärksamhetsområde om 150
meter i översiktsplanen. Ingen ny bostadsbebyggelse föreslås inom uppmärksamhetsområdet.
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Påverkan
Verksamhetsområden placeras närmast väg 11,
vilket ger en effektiv markanvändning och förutsättningar för bostadsmiljöer i mer centrala och skyddade delar i Veberöd. Markanvändningskartan visar en
buffertzon om minst 50 meter mellan bostäder och
verksamhetsområden med risk för störningar, för
att undvika konflikter.
Utbyggnads- och förtätningsområden bedöms inte
påverkas av störande verksamheter. I takt med att
Traversen omvandlas behöver återvinningscentralen flytta och den centrala bensinstationen bör flytta
i samband med en utveckling av centrum.

Förorenad mark

Veberöd är en gammal industriort med flera industrier som har varit verksamma sedan slutet av
1800-talet. Stora arbetsplatser har varit mejeri,
tegelbruk och garveri. Järnvägen har också dragits genom orten, med trolig slipershantering och
förmodat slipersupplag. Det har även funnits flera
numera nedlagda bensinstationer. Potentiellt förorenade områden och tidigare industrier i Veberöd
beskrivs i Frendberg (2008), som är en översiktlig
studie med fokus på vilka miljöstörande verksam-
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heter som har förekommit i byn historiskt sett samt
aktiva verksamheter. Begränsade utredningar har
gjorts av potentiella föroreningar i Veberöd. Studien
sammanfattas nedan.

Det gamla garveriet är det objekt som förväntas ha
hanterat mest miljö- och hälsoskadliga ämnen och
som har klassats till riskklass 2 stor risk enligt MIFO
(Metodik för inventering av förorenade områden).
Garveriet fanns på nuvarande COOP:s adress (Garveriet 2) framtill 1950-talet och byggnaderna revs
1974. Det är oklart var rivningsmaterialet tog vägen,
och de kan ha använts som fyllnadsmassor inom
andra delar av Veberöd, som Tegelbruksområdet
som byggdes samtidigt. Det kan också ha skett utsläpp direkt till Veberödsbäcken från verksamheten.
Samma år som byggnaderna revs byggdes Konsum,
det är oklart vilken masshantering som gjordes och
om föroreningar finns kvar på platsen.
I det norra industriområdet har flera olika verksamheter funnits genom åren. Intressanta ur mark¬-föroreningssynpunkt är främst bilskroten, åkerierna,
bensinstationerna samt bilverkstäderna. Åkerierna
och bilverkstäderna samt bensinstationerna förväntas ha använt flera olika typer av kemikalier och
olja. Områden i anslutning till sådana verksamheter
är ofta kraftigt förorenade av drivmedel och olja,
avfettningsmedel och andra kemikalier, främst till
följd av spill och olyckor.

På Traversen 8 har spannmål inklusive bekämpningsmedel hanterats tidigare. Hanteringen av
bekämpningsmedel har enligt källor varit begränsad
samt skötts på ett bra sätt. En mindre oljeförorening
konstaterades vid platsbesök 2008. Potentiella föroreningar i form av bekämpningsmedel, eldningsolja
och diesel förväntas främst komma från spill eller
olyckor. Omfattningen bedöms vara begränsad då
hantering skett på hårdgjorda ytor. Objektet är klassat till riskklass 2 stor risk enligt MIFO.
Inom kvarteret Gåsen (Gåsen 11), som är aktuell
för omvandling, har det funnits en handelsträdgård
sedan början på 1900-talet. Inom verksamheten har
det hanterats olika sorters bekämpningsmedel. Det
äldsta växthuset är byggt med arsenikimpregnerat
virke.
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Skjutbanan i Skytteskogen är numer nedlagd och
har konstaterats vara förorenad sedan Frend-bergs
inventering gjordes.

Det finns även flera andra fastigheter inom Veberöd
som kan vara potentiellt förorenade där det har funnits gamla bensinstationer, betongfabrik och annan
verksamhet.

Veberöd ligger till stora delar på sand, med viss
lokal variation och på vissa platser underlagrande
lera. I sand är förutsättningarna för spridning av
föroreningar stora. I just det norra industriområdet
bedöms spridningsförutsättningarna som stora till
mycket stora eftersom större delen av industriområdet ligger på en isälvsavlagring som huvudsakligen
består av sand.
Det finns en nedlagd deponi söder om Hasslemölla,
direkt öster om Skogsmöllebäcken, som innehåller
både hushållsavfall och industriavfall. Renhållningsverket är ansvarig för deponin och har upprättat ett
kontrollprogram. Det har konstaterats att lakvatten
tränger ut ur deponin och att det finns förhöjda
halter av ammoniumkväve, TOC, totalfosfor, kvicksilver och mangan i vattnat. I kontrollplan från 2018
konstateras att deponins övre yta inte har tätats och
kanten mot deponin sjunker.
Sammanfattningsvis finns det flera kända risker för
potentiella markföroreningar, både från nedlagda
och befintliga verksamheter som tankstationer.

Påverkan
Det finns flera kända risker med markföroreningar
i Veberöd. Frågan bör uppmärksammas och utredas
tidigt i kommande planprocesser. Markföroreningar
kan påverka kostnader samt i vilken ordning ett
område byggs ut. Platsspecifika riktvärden kan vara
ett sätt att minska behovet av att flytta och hantera massor samtidigt som en tillfredsställande låg
risknivå nås.

Kraftledningar

I Lunds kommuns översiktsplan (2018) anges 0,2
mikroTesla som riktvärde för stadigvarande exponering. För en 130 kV luftledning har magnetfältet
minskat till 0,2 mikroTesla cirka 30-40 meter bort
som ett schablonavstånd, och cirka 12 meter bort
för jordförlagd 130 kV-ledning.

Väster om Veberöd sträcker sig en 130 kV kraftledning, tillhörande E.ON Energidistribution. Vid
den aktuella ledningen, strax söder om väg 11, har
det elektromagnetiska fältet minskat till under 0,2
mikroTesla 30-40 meter från ledningen. Beräkningarna är gjorda i samband med den lagakraftvunna
detaljplanen för Veberöd 2:113. En bedömning har
gjorts inom detaljplanen och i det specifika fallet
accepteras 0,3 mikroTesla vid byggnad.

Hälsoeffekter vid lägre magnetiska fält har varit
svårbedömda trots långvarig forskning. Det har
dock kunnat styrkas ett samband mellan leukemi
och barn som har utsatts för långvarig exponering
enligt Folkhälsomyndigheten. För elektromagnetisk
strålning finns inga fastställda nationella riktvärden,
men Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd
(SSMFS 2008:18) om begränsning av allmänhetens
exponering för elektromagnetiska fält. Berörda
myndigheter har också ställt upp rekommendationer vid samhällsplanering och byggande (Arbetsmiljöverket mfl, 2009). Rekommendationerna
anger bland annat att en bör undvika att placera nya
bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar
som ger förhöjda magnetfält.
Det finns också en risk för påverkan vid elektrisk
urladdning. Enligt elsäkerhetsföreskrift 2008:13 får
byggnader uppföras cirka 13 meter från luftledning.
Byggnader eller fordon som hanterar eller transporterar brandfarlig vara eller explosiv vara ska
vara placerade minst 30 respektive 100 meter från
luftledning.

Påverkan
Utbyggnadsområden med bostäder föreslås inte i
närhet till kraftledningen. I utvecklingen av Veberöd
efter 2040 kan nya möjligheter uppstå som gör det
möjligt att gräva ned kraftledningen som ett led i en
effektiv markanvändning, vilket även skulle minska
strålningsrisken.

Radon

Hela Sverige ses som högriskområde gällande radon.
Enligt Lunds kommuns kartläggning utgör Veberöd
normalriskområde för radon. Nya byggnader ska
klara gränsvärdet 200 Bq/m3 enligt Boverkets byggregler (BFS 2011:6). Samma värde gäller som referensvärde för befintliga bostäder och lokaler enligt
Strålskyddsförordning (2018:506). Det är olämpligt

med radonhalter över referensnivån, förhöjda halter
bör åtgärdas.

UV-strålning

Solljuset och dess UV-strålning är klassat som cancerframkallande för människor. Barn är extra känsliga. Det är därför viktigt att barns utemiljöer, så som
skol- och förskolegårdar, planeras så att barnen inte
blir utsatta för allt för mycket UV-strålning som kan
orsaka olika typer av hudcancer. Ett sätt att göra
detta är att inkludera mycket vegetation som skapar
en variation av sol och skugga där barnen leker.
Även andra typer av solskydd kan ordnas.

Räddning

I Veberöd finns en av Räddningstjänsten SYDs
brandstationer med full styrka, vilket innebär att
hela Veberöd kan nås inom normal insatstid. Brandvattenpostnätet är väl utbyggt inom planområdet.
Stationen har ingen stegbil, utan utrymning sker
med bärbar stege med en maxhöjd på 11 meter. Alla
människor som utryms förväntas klättra ner själva
oavsett ålder eller rörlighet. Så länge det inte finns
en stegbil i Veberöd måste utrymning i högre bebyggelse ske med Tr2-trapphus eller andra godtagbara
lösningar. För småhus förväntas utrymning ske på
egen hand.

Ras, skred och erosion

SGU har gjort en kartläggning om förutsättningar för
ras, sked och erosion. Kartläggningen visar att det
finns förutsättning för skred i finkornig jordart söder om Veberöd. Områden som berörs är Veberödsbäckens kanter söder om byn, utmed Romeleåsens
norra sluttning och längs med Skogsmöllebäckens
branta dalgång i höjd med Idalaområdet. Delar av
Idalaområdets befintliga bebyggelse berörs av riskområde. Det finns inga kända inträffade skred eller
ras i området.
För att skred ska kunna inträffa krävs att jorden
består av finkornigt material som lera och/eller
silt och att marklutningen är tillräckligt stor. Dessa
naturliga förutsättningar gör att skred kan uppstå
mer eller mindre spontant, men inte nödvändigtvis.
Det är vanligt med skred och ras i samband med
snösmältning och tjällossning och under perioder
då det regnat mycket. När vattentrycket blir högt i
marken kan ett ras eller ett skred inträffa.
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Den skyfallskartering som har gjorts visar att det
inte är höga vattenflöden i de utpekade områdena
i samband med skyfall, vilket beror på att det är en
bebyggelse med lite hårdgjorda ytor. I kommande
geotekniska utredningar är det viktigt att inkludera
flöden som kan påverka markstabiliteten samt ta
höjd för klimatförändringar som kan inträffa under
bebyggelsens livslängd.
Tecken på ett begynnande skred kan vara:
• plötsliga sprickor och sättningar i marken
• träd och stolpar som börjar luta
• brott på ledningar och kablar i marken
• färska erosionsskador i slänter mot vattendrag

Påverkan
Områden med risk för ras och skred finns inte utpekade som utbyggnads- eller förtätningsområden.
Förtätning och förändringar av marknivå bör göras
med försiktighet och först efter utförda utredningar
i områden med risk för ras, skred och erosion.

Masshantering

Masshantering innebär en stor miljöpåverkan genom uttag av jungfruliga resurser och transportbehov. Det är också en kostnadsdrivande post i exploateringar. För att verka för en cirkulär masshantering,
där resurser återanvänds istället för att nya exploateras, bör en masshanteringsplan tas fram för varje
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utbyggnadsområde. Masshanteringsplanen kan visa
på hur höjdsättning kan göras för att minska tillkomst av över- och underskottsmassor, vilka massor
som finns tillgängliga för cirkulation samt risk för
föroreningar och behov av markundersökningar.
Även i planering av dagvatten – och skyfallsåtgärder
bör masshantering beaktas.

Ställningstagande

• Inför planläggning ska inte nya bostäder, skolor
och förskolor placeras nära elanläggningar som
ger förhöjda magnetfält. Utgångspunkten bör vara
0,2 mikroTesla vid byggnad eller andra platser
där människor, framförallt barn, vistas stadigvarande.
• Vid planläggning bör mätningar avseende radon
göras. Nya byggnader ska utföras radonskyddade.
• Barns utemiljöer i framför allt förskola och skola
ska anpassas för att minska risken att barnen
utsätts för UV-strålning. Detta kan göras genom
exempelvis en hög krontäckning.
• Med hänsyn till andelen föreslagna flerfamiljshus
bör Lunds kommun verka för en stegbil inom
orten.
• Verka för att åtgärder på den gamla deponin vid
Skogsmöllebäcken bidrar till minskad förorening/
risk för förorening av Skogsmöllebäcken, Klingavälsån och Kävlingeån, samt grundvattnet.

Klimatförändringar
I Lunds kommuns miljöprogram LundaEko anges att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80
% till 2030 och kommunen ska vara klimatpositiv till 2045, med utsläppen nära noll. Detta går i
linje med nationella och internationella mål och åtaganden. De kvarvarande utsläppen kan kompenseras genom exempelvis ökad inlagring av kol i skog och mark.

Minska utsläppen av växthusgaser
De dominerande utsläppen av växthusgaser görs i
form av koldioxid och de största källorna av växthusgaser i Sverige är transporter, industri, jordbruk
samt energi och fjärrvärmeproduktion (Naturvårdsverket, 2019-03-12).

Den fysiska planeringen kan bidra till att minska
utsläppen genom väl vald lokalisering som bidrar
till ett transporteffektivt samhälle. Lokalisering
påverkar också vilken mark som tas i anspråk
och om markens möjlighet att lagra kol påverkas.
En hållbar energiförsörjning kan främjas genom
lokalisering men också av bebyggelsens utformning. De utsläpp som kommer under genomförandefasen i form av markarbeten och grundläggning
samt transporter kan genom god planering minska.
Vidare kan den användning som planen tillåter generera utsläpp genom resor och energianvändning.
Åtgärder för att minska klimatpåverkan kan vara att
möjliggöra lokal fossilfri energiproduktion, smarta
mätsystem och delning av energi, främja gång- och
cykelanvändning och kollektiva resor. Att bevara
befintliga byggnader och förlänga dessas livslängd
har ofta ett positivt klimatavtryck jämfört med att
riva och bygga nytt.

Planera för ett förändrat klimat

Det som byggs idag kommer troligen finnas kvar
i slutet av århundradet. Det innebär att med klimatförändringarna som pågår kommer byggnader,
grönområden, dagvattensystem och andra fysiska
strukturer att påverkas av ett klimat med andra förutsättningar än samhället är vana vid. Klimatanalys
för Skåne län (SMHI, 2012) beskriver vilka förändringar som kan väntas till slutet av seklet, år 2100.

Årsmedeltemperaturen förväntas öka med nästan 4
grader till år 2100, den största ökningen förväntas
bli vintertid. Perioder med långvarig värme har
historiskt varit ovanligt i Sverige. Till år 2100
förväntas i medeltal fem perioder med långvarig

värme att inträffa årligen (mer än 5 dygn med en
medeltemperatur över 20 grader).

Nederbörden kommer också att påverkas. Sett över
hela året förväntas nederbörden öka med cirka 20
procent. De kraftiga skyfallen blir mer intensiva,
vilket har hanterats i översvämningskarteringen
genom att lägga på 30 procent på det modellerade
100-årsregnets storlek (se hänsynskapitel Vatten).
Samtidigt kommer antalet torra dagar att öka, vilket
påverkar vegetation och jordbruk. Längre perioder
med torka och begränsad påfyllning av grund- och
ytvattenmagasin kan innebära problem för dricksvattenförsörjning och jordbruksproduktion, tillsammans med andra klimatrelaterade aspekter.

Sammantaget innebär klimatförändringar att
planeringen behöver hantera konsekvenser av en
ökad nederbörd och kraftigare regn, med anpassade
dagvattensystem och skyfallshantering samtidigt
som torka blir vanligare. Möjligheterna att skydda
människor från hög värme behöver förbättras, där
särskilt temperaturen nattetid är viktig för människors hälsa. Städer blir generellt varmare än sitt
omland, en så kallad urban värmeö, till följd av
hårdgjorda ytor och material i staden som absorberar och håller kvar värmen. Gröna ytor motverkar
detta och kan erbjuda svalka. Även vattenanvändning i form av rent dricksvatten kan behöva minska
eller bli mer robust. Klimatförändringar kan även
innebära andra hälsoeffekter och där särskilt utsatta
grupper kan påverkas.
Jordbruket är en näring som kommer påverkas
direkt av klimatförändringar. Förändrade temperatur- och nederbördsmönster resulterar i förlängd
växtsäsong, fler och nya skadegörare och ökad risk
för torka. Förändringarna kan mötas genom andra
val av grödor och odlingsmetoder och bevattningsåtgärder. Detta kan resultera i bland annat fler
skördar men också ökat näringsläckage.
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Klimatförändringarna kommer att påverka även
biologisk mångfald och arters olika förutsättningar att överleva. När klimatet blir varmare flyttar
klimatzoner och vegetationszoner norrut. Påverkan
sker på växter och djurs reproduktion, fördelning
och storlek hos populationer samt förekomst av skadeorganismer. Ovanliga arter kan försvinna medan
nya arter kan etablera sig. Ekosystem med en rik
biologisk mångfald har bättre förmåga att stå emot
störningar. Genom att skapa förutsättningar för och
bevara olika miljöer och möjliggöra spridning via
gröna kopplingar ges arter förutsättningar att finnas
kvar och utvecklas.

Ställningstagande

• Planera för effektiva mark- och grundläggningsarbeten, som bidrar till mindre behov av att hantera
massor, färre transporter och minskat behov av
jungfruliga material.
• Planera gröna miljöer som kan erbjuda svalka
och/eller ta hand om vatten vid höga flöden och
skyfall. Gröna miljöer är också viktigt för arters
fortsatta livsutrymme och spridningsmöjligheter.
• Stötta verksamheter och engagemang som verkar
för en cirkulär ekonomi.
• Identifiera och prioritera lösningar med stor
riskreducering för nutida och framtida klimatrelaterade händelser.

• Planera och verka för ett transporteffektivt samhälle, med fokus på kollektivtrafik, gång och cykel
som också är hälsofrämjande transportmedel.
• Verka för energieffektiv planering som möjliggör
en ökad andel förnybar energi. Genom tät bebyggelse och samordnad energiplanering kan energi
delas, behoven minska och tillskott av förnybar
energi öka.
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Kartan visar riksintresse för totalförsvaret.
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Totalförsvaret
Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består
av ett militärt försvar och ett civilt försvar.

Militärt försvar
Försvarsmakten är den statliga myndighet som ska
upprätthålla och utveckla ett militärt försvar.

Riksintresse för Totalförsvaret –Revingehed, reviderat 2019
Försvarsmaktens övningsfält med skjutbanor på
Revingehed direkt norr om Veberöd är utpekat som
riksintresse för totalförsvarets militära del enligt
miljöbalken 3 kapitlet 9 §. Försvarets verksamhet
vid övningsfältet omfattar övningar med band- och
hjulfordon samt skjutning med finkalibrig ammunition på skjutbanor och närliggande terräng. Revingeheds övningsfält har stor betydelse för Försvarsmaktens övningar för att upprätthålla förmåga till
väpnad strid, framför allt för mekaniserad förband,
och nyttjas av olika förband inom Försvarsmakten.
I Försvarsmaktens rapport, Redovisning av riksintressen i Skåne län 2019, redovisas påverkansområden som har tagits fram för att förenkla bedömningen av vad som kan medföra påtaglig skada
på riksintresset. Påtaglig skada på riksintresset
bedöms uppstå då åtgärder medför direkta eller indirekta begränsningar i vilken verksamhet som kan
utföras på skjutfältet. För detta riksintresse utgörs
påverkansområdena av buller eller annan risk samt
område med särskilt behov av hinderfrihet.

Exempel på åtgärder som kan medföra påtaglig skada är ny alternativt större förändringar av befintlig,
störningskänslig bebyggelse inom påverkansområde för buller eller annan risk. Även planer och
bestämmelser som uppmuntrar till friluftsliv inom
påverkansområdet bedöms kunna innebära påtaglig
skada liksom förändringar i infrastruktur i närområdet som påverkar möjligheterna att transportera
fordon, materiel eller personal till fältet och dess
närområden.

Alla plan- och lovärenden inom påverkansområdet
ska remitteras till Försvarsmakten. Samtliga ärenden som rör höga objekt (högre än 20 meter utanför
sammanhållen bebyggelse samt samtliga objekt

högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse)
ska remitteras till Försvarsmakten.

Civilt försvar
Civilt försvar är den verksamhet som ansvariga
aktörer genomför i syfte att göra det möjligt för ett
samhälle att hantera situationer då beredskapen
höjs. Verksamheten bedrivs av statliga myndigheter,
kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer. Målet med civilt försvar är att skydda
civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och lämna stöd till Försvarsmakten.
Påverkan
Fördjupningen av översiktsplanen för Veberöd omfattas av riksintresseområdet för Revingehed, dess
påverkansområde och särskilt behov av hinderfrihet
i de delar av planområdet som ligger norr om väg
11. Utvecklingen av tätorten Veberöd, söder om
väg 11, bedöms inte påverka riksintresseområdet
Revingehed negativt. Försvarsmaktens behov av
framkomlighet genom Veberöd ska beaktas i den
fortsatta planeringen. Planförslaget föreslår inga
högre byggnader eller objekt.

Ställningstagande

• Ny störningskänslig bebyggelse som bostäder,
vård- och skolbyggnader ska lokaliseras utanför
utpekat påverkansområde för riksintresseområdet Revingehed och söder om väg 11.
• Landskapsbild och lantbruksbebyggelse på Revingefältet ska bevaras.
• Ridvägar som leder in på Revingefältet får inte
anordnas utan godkännande av Försvarsmakten /
Fortifikationsverket.
• Ytor för vattenhantering, kopplande stråk för friluftsliv och ytor för brukshundsverksamhet inom
påverkansområdet bedöms som lämpligt.
• Alla plan- och lovärenden inom påverkansområdet ska remitteras till Försvarsmakten. Samtliga
ärenden som rör höga objekt (högre än 20 meter
utanför sammanhållen bebyggelse samt samtliga
objekt högre än 45 meter inom sammanhållen
bebyggelse) ska remitteras till Försvarsmakten.
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Kommunikationer
Kommunikationerna till och från Veberöd är viktiga för ortens attraktivitet och förutsättningar för
utveckling. Trafikverket arbetar med en översyn av riksintressena för väg 11 och Simrishamnsbanan.
Det är oklart om väg 11 och Simrishamnsbanan kvarstår som riksintresseobjekt efter översynen.

Riksintressen kommunikationer

Väg 11 Simrishamn – Malmö
Väg 11 är av särskild betydelse för regional och interregional trafik. Vägen förbinder Simrishamn med
Malmö / Lund och är en viktig förbindelselänk till
turistområdet Österlen från västra Skåne. Vägen har
pekats ut av Region Skåne som viktig för regional
utveckling och arbetspendling. Delen Sjöbo-Malmö ingår i det utpekade kollektivtrafiknätet vilket
innebär att den är viktig för en fungerande kollektivtrafik. Väg 11 ingår i det rekommenderade nätet
för transport av farligt gods.
Som utpekat riksintresse innebär det att väg 11 ska
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen.
Riksintressets anläggning inklusive markanspråk
behöver beaktas i planprocessen.
Väg 11 och väg 102 ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet (FPV). Väg 11 är klassad som en
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regionalt viktig väg och väg 102 är klassad som en
kompletterande regionalt viktig väg. För väg 11 gäller 50 meters byggnadsfritt avstånd och för väg 102
gäller 30 meter. Enligt väglagen (1971:948) krävs
tillstånd för åtgärder inom dessa avstånd.

Påverkan
Väg 11 bedöms inte påverkas av direkta åtgärder
på väganläggningen. Kapaciteten på väg 11 kan
påverkas vid en större utbyggnad av Veberöd, vilket
ytterligare lyfter vikten av att arbete med attraktiv
kollektivtrafik och mobility management.

Avseende påverkan på vägområdet kan en avvägning bli aktuell angående bebyggelsefritt avstånd
och hushållning med mark. Planen förordar hushållning med jordbruksmark och effektivt markutnyttjande. Detta kan innebära att mark behöver tas i
anspråk inom 50 meter från väg 11 för tillkommande verksamhetsområde söder om vägen alternativt

1 500 Meter

Teckenförklaring
Riksintresse kommunikationer -framtida järnväg
Riksintresse kommunikationer -väg
Bebyggelsefritt område -väg 11 och väg 102
Planområde

Kartan visar riksintresse Simrishamnsbanan.
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för vattenanläggningar. Mark inom 50 meter från
väg 11 bör hållas byggnadsfri.

I en avvägning mellan ianspråktagande av vägområdet och hushållning med mark bör även trafiksäkerhet och människors hälsa inklusive bullerfrågan
ingå i lämplighetsbedömningen.

Simrishamnsbanan
Simrishamnsbanan var en tidigare järnvägssträckning mellan Malmö och Simrishamn via Staffanstorp, Dalby, Veberöd, Sjöbo och Tomelilla. Persontrafiken på sträckan lades ned 1970.
Sedan slutet av 1990-talet har samtal förts om att
återupprätta trafiken på sträckan. Berörda kommuner gick ihop och 2001 skapades ett nätverk kring
Simrishamnsbanan. Två förstudier togs fram, en för
sträckan Malmö – Dalby (2006) och en för sträckan
Dalby – Tomelilla (2012). Ett riksintresseområde för
en framtida järnväg definierades och år 2014 antogs
Trafikverkets järnvägsplan för hela sträckan där
man fastställde järnvägskorridoren. Dock avsattes
inga medel för genomförande av projektet i nationell plan.

2015-03-02 beslutade Trafikverket Region Syd att
justera korridoren för riksintresset Simrishamnsbanan, vilket bland annat innebar en preciserad
korridor genom Veberöd med ett centralt stationsläge. Till grund för beslutet fanns en järnvägsplan med
status samrådshandling för val av lokaliseringsalternativ. I samma beslut avbröt man framtagandet av
en järnvägsplan eftersom projektet inte fanns med
i nationell plan för transportsystemet för perioden
2014-2025.
Den 12 december 2019 beslutade byggnadsnämnden att återremittera stadsbyggnadskontorets
samrådsförslag till fördjupning av översiktsplanen
för Veberöd med bland annat följande direktiv:

tressekorridoren genom Veberöd bebyggs och ett
centralt stationsläge omöjliggörs.

Luftfart

MSA-område (minimum safety altitude) utgör
den yta inom vilket det finns fastställda höjder för
högsta tillåtna objekt som kan tillkomma i området
runt en flygplats. Planområdet berörs av MSA-påverkande yta för Ängelholms, Ljungbyheds, Kristianstads och Malmö-Sturups flygplats. Ängelholms,
Kristianstads samt Malmö-Sturups flygplatser utgör
riksintressen, vars avgränsningar inte direkt berör
planområdet. Lokalisering av höga byggnader eller
föremål (exempelvis vindkraft) inom influensområdet ska samrådas med respektive flygplats.

Alla byggnadsobjekt oavsett typ som master, torn,
skyltar, byggnader etc som är högre än 20 meter
över mark eller vattenyta och oavsett placering skall
remitteras till Luftfartsverket. Objekt högre än 20
meter utanför tätort och högre än 45 meter inom
tätort ska samrådas med Försvarsmakten.
Påverkan
Planen föreslår ingen högre bebyggelse eller anläggningar inom planområdet. Samråd för högre objekt
framför allt utanför tätort behöver samrådas.

Ställningstagande

• Hushållning med mark bör beaktas och samnyttjande av mark som är lämpligt i anslutning till
väg 11 respektive väg 102 utredas i kommande
planhandläggning. Trafiksäkerhet och människors
hälsa inkluderas i avvägningen.
• Objekt högre än 20 meter utanför tätort och högre
än 45 meter inom tätort ska samrådas med Försvarsmakten. Samtliga objekt högre än 20 meter
ska samrådas med Trafikverket, Luftfartsverket
och berörda flygplatser.

Simrishamnsbanan som järnväg ska utgå ur FÖP
Veberöd. I stället ska det planeras för ett Superbussalternativ med eldrivna fordon.

Påverkan
Planen möjliggör bebyggelse i riksintresseområdet
för Simrishamnsbanan. Detta medför påtaglig skada
på riksintresset eftersom den preciserade riksin129

Sammanfattning av MKB
I Lunds kommuns översiktsplan anges att Veberöd ska ges möjlighet att växa med cirka 1200 bostäder fram till 2040, med det kulturhistoriska arvet, närhet till natur och med ett aktivt föreningsliv
som viktiga kvaliteter och karaktär. En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Veberöd, Lunds
kommun, tas fram för att beskriva hur området ska utvecklas framöver. Denna miljö- och sociala
konsekvensbeskrivning (MSKB) bedömer granskningsförslaget för FÖP Veberöd.
Planförslaget fokuserar på att hålla ny bebyggelse
inom dagens gränser för tätorten och växa genom
en tätare och högre bebyggelsestruktur i kollektivtrafiknära lägen. I förslaget föreslås bebyggelse i
riksintresset för Simrishamnsbanan. Nollalternativet utgår från beslutad översiktsplan (2018-10-11),
med vissa revideringar utifrån känd kunskap. Ett
miljöalternativ har tagits fram i MSKB som beskriver hur Veberöd kan utvecklas med Simrishamnsbanan, i övrigt likt planförslaget.

De miljöaspekter som bedöms som mest betydande
och som har stor påverkan på en hållbar utveckling
i Veberöd är hållbar mobilitet och energiförsörjning,
översvämningshantering och att ge förutsättningar
för biologisk mångfald och natur samt att bevara
jordbruksmark. Ur ett socialt perspektiv är det mest
angeläget att öka utbudet av olika boendeformer,
arbetstillfällen och service samt tillgång till rekreation och mötesplatser.

Sammanfattningsvis bedöms planförslaget innebära bättre förutsättningar att bidra till en hållbar
utveckling än nollalternativet. Skillnaderna mot
miljöalternativet syns främst i de aspekter som
berör mobilitet och Simrishamnsbanan på olika sätt.
Klimatpåverkan och arbetsmarknad får positiva
konsekvenser i miljöalternativet medan hälsa berörs
negativt utifrån buller. Miljöalternativet bedöms
bidra mer till en hållbar utveckling än planförslaget,
och skapar förutsättningar för hållbara strukturer
för såväl Veberöd som regionen under en lång tid
framöver.
Planförslaget och miljöalternativet möjliggör det
önskade bostadsbehovet och bygger på ortens
identitet och karaktär med naturnärhet som viktigt
värde. En effektiv markanvändning föreslås som tar
mindre jordbruksmark i anspråk och nyttjar naturresurser mer effektivt än nollalternativet. En tätare
bebyggelsestruktur ger bättre förutsättningar att
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använda ny och befintlig infrastruktur och för effektiva energilösningar. Hållbar mobilitet främst inom
orten gynnas av den tätare strukturen i planförslaget och miljöalternativet. Bebyggelse har till största
del föreslagits hållplatsnära utifrån bussarna, vilket
är bra både för minskad klimatpåverkan och för
sociala aspekter.
Planförslaget och miljöalternativet visar att det
är möjligt att tillföra de bostäder som planeras
i Veberöd genom förtätning, och uppfylla både
kommunens egna mål och vara restriktiv i enlighet
med Miljöbalken 3 kap. 4 §. Viss jordbruksmark tas
i anspråk för verksamhetsområde, som kan anses
motiverat för att orten ska kunna växa och tillföra
arbetsplatser inom Veberöd. Nollalternativets ianspråktagande av jordbruksmark behöver motiveras
och avvägningar tydliggöras.
För naturvärden och rekreation tas inga betydande naturvärden och grönområden i anspråk i
planförslaget och miljöalternativet. Förbättringar
och förstärkningar föreslås, som både får positiva
konsekvenser och som kan mildra de negativa som
uppstår.

Planförslaget och miljöalternativet hanterar översvämningar, som är ett känt problem i Veberöd.
Åtgärder för framför allt befintlig bebyggelse har
identifierats och ny lokaliserats utifrån resultaten.
I nollalternativet har ytorna inte anpassats efter
översvämningsproblematiken, men problemen har
uppmärksammats.

Det finns många kulturhistoriska värden i Veberöd.
En varsam förtätning som lyfter fram dessa kan
bidra till ortens identitet och karaktär. De kulturhistoriska värdena behöver beaktas i fortsatt planering
för att inte riskera negativa konsekvenser för ortens
historiska värden. Miljöalternativets högre och täta-

re struktur som motiveras med en järnvägsstation
kan innebära en konflikt med kulturmiljövärden.

Utifrån det sociala perspektivet bedöms samtliga alternativ innebära en förbättring för Veberöd, då ett
mer blandat bostadsbestånd tillkommer och det kan
bli ett ökat underlag för service samt fler arbetstillfällen. Planförslaget och miljöalternativet bedöms
vara mer positiva för grönska och rekreation, mobilitet, mötesplatser och trygghet samt jämställdhet
då strategier för dessa har utvecklats i planförslaget.
Miljöalternativet ger ytterligare positiva effekter
för mobilitet, arbete och sysselsättning på grund
av Simrishamnsbanans möjligheter. I den fortsatta
utbyggnaden är det av stor vikt att servicen byggs ut
i samma takt som orten växer.

föreslagna åtgärder genomförs bidrar det till en
förbättrad vattenkvalitet.

Riksintresse för framtida kommunikationer avser Simrishamnsbanan. Planförslaget föreslår att
riksintressezonen byggs igen, vilket omöjliggör en
framtida järnväg genom Veberöd och inom det utpekade riksintresset. Planförslaget innebär påtaglig
skada på riksintresset och påverkar inte enbart dess
utformning i Veberöd utan kan riskera att hindra utbyggnaden av hela Simrishamnsbanan. Konsekvenserna av detta behöver utredas på en större skala än
i en fördjupning av en översiktsplan. I nollalternativet och miljöalternativet kan Simrishamnsbanan

fortfarande genomföras.

Flertalet berörda riksintressen bedöms kunna samordnas med planerad bebyggelseutveckling utan att
påverkas negativt. Förslaget innebär ingen negativ
påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten, om

Samlad bedömning av alternativens miljökonsekvenser och sociala konsekvenser
MILJÖKONSEKVENSER *

Nollalternativ

Planförslaget

Miljöalternativet

Naturvärden

Måttligt -

Små +

Små +

Grönstruktur

Små -

Små +

Små +

Rekreation och friluftsliv

Små -

Måttligt +

Måttligt +

Vattenkvalitet

Små -

Måttlig till stor +

Måttlig till stor +

Måttligt -

Måttligt +

Måttligt +

Hushållning -med mark och naturresurser

Stor -

Stor +

Stor +

Klimatpåverkan

Stor -

Måttligt -

Stor +

Klimatanpassning

Små -

Små +

Små +

Kulturmiljö

Små -

Små -

Små -

Hälsa och Säkerhet

Måttligt -

Obetydligt

Små -

Markföroreningar

Måttligt +

Små +

Små +

Nollalternativ

Planförslaget

Miljöalternativet

Måttligt -

Måttligt +

Måttligt +

Små +

Måttligt +

Måttligt +

Arbete och sysselsättning

Måttligt +

Små +

Måttligt +

Boende och närmiljö

Måttligt +

Små +

Små +

Små -

Små +

Stora +

Måttligt +

Små +

Små +

Översvämningar

SOCIALA KONSEKVENSER *
Utbildning och lärande
Levnadsvanor

Mobilitet och tillgänglighet
Jämställdhet

Nollalternativet jämförs med nuläget. Planen och miljöalternativet ska inte jämföras direkt mot nollalternativet, utan som
förändringar jämfört med nollalternativet.
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Länsstyrelsens yttrande
Länsstyrelsens granskningsyttrande över fördjupningen av översiktsplanen för Veberöds tätort
tillhör antagandehandlingen och ska läsas tillsammans enligt 3 kap. 20 § plan- och bygglagen.
Granskningsyttrandet återges ordagrant nedan, men har inordnats dokumentet för att säkerställa
tillgängligheten enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Granskningsyttrande till Fördjupning
av översiktsplanen för Veberöds tätort,
Lunds kommun
Datum: 2022-01-20
Ärendebeteckning 401-43473-2021

Redogörelse för ärendet
Lunds kommun har översänt Fördjupning av översiktsplanen för Veberöds tätort, här hänvisad till
som FÖP:en, till Länsstyrelsen för granskning enligt
3 kap. 7 § plan- och bygglagen (här hänvisad till som
PBL).

Planförslagets tidshorisont sträcker sig fram till år
2040, utöver det ges en utblick över inriktningen för
fortsatt utveckling efter år 2040. FÖP:en tar höjd för
1200 nya bostäder till år 2040, vilket baseras på den
kommuntäckande översiktsplanen som tar utgångspunkt i kommunens utbyggnads- och boendestrategi.
Av planhandlingarna framgår att några av Veberöds
utmaningar omfattar att arbeta med ett breddat
bostadsutbud, vattenfrågor, mobilitet, utveckling av
centrum och utveckling av näringslivet.
Aktuella lagrum
Under granskningstiden ska länsstyrelsen enligt
3 kap.16 § PBL avge ett granskningsyttrande över
planförslaget. Av yttrandet ska det framgå om:

• Förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3
eller 4 kap. miljöbalken (MB)
• förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm (MKN) enligt 5 kap. MB inte följs,
• redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är förenlig med 7 kap.
18 e § första stycket MB (strandskyddsområde),
• sådana frågor rörande användningen av markoch vattenområden som angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
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• en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller
erosion.
Granskningsyttrandet ska i enlighet med bestämmelserna i PBL redovisas tillsammans med översiktsplanen. Om länsstyrelsen inte har godtagit
planen i en viss del, ska detta anmärkas i planen.

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen anser att FÖP:en är väl genomarbetad, med god utgångspunkt i de förutsättningar som
finns i Veberöd och de utmaningar som finns framåt.
I FÖP:en presenteras utbyggnadsområden efter
2040. Eftersom dessa utbyggnadsområden ligger
bortanför planperioden, lämnar Länsstyrelsen inte
synpunkter på dem.

Länsstyrelsen övergripande ställningstagande avseende skyldighet att lämna synpunkter enligt 3 kap. 16
§ PBL anges här i punktform.
• Länsstyrelsen menar att frågan om påverkan på
riksintresse för kommunikationer kan komma att
kvarstå vid efterföljande prövningar.
• Länsstyrelsen menar att frågan om påverkan på
MKN vatten kommer vara särskilt viktig att följa
upp vid efterföljande planläggning och prövningar, för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna
följs.
• Länsstyrelsen bekräftar att vattenhanteringen,
med hänsyn till risk för översvämning, kommer
vara en viktig aspekt att hantera och följa upp i
den efterföljande planeringen.
Länsstyrelsens synpunkter

Riksintresse för kommunikationer (3 kap. 8 § MB)

Veberöd berörs av riksintresse för väg 11 samt framtida
riksintresse Simrishamnsbanan. Trafikverket arbetar
med en översyn av sina anspråk på områden av riksin-

tresse för trafikslagens anläggningar, i remissen föreslås att både riksintresset för väg 11 och det framtida
riksintresset för Simrishamnsbanan ska utgå. Eftersom
något beslut ännu inte är taget kvarstår riksintresset.
Kommunen gör i FÖP:en bedömningen att väg
11 inte bedöms påverkas av direkta åtgärder på
väganläggningen, men att kapaciteten på väg 11 kan
påverkas vid en större utbyggnad av Veberöd. Länsstyrelsen menar att kapacitetsfrågan kan få betydelse för hur riksintresset kan tillgodoses, varför frågan
om påverkan på väg 11 av planförslagets genomförande i sin helhet är oklar. Påverkan på riksintresset
kvarstår därför att följa upp i efterföljande planering och prövningar.
Framtida riksintresse Simrishamnsbanan

Länsstyrelsen anser inte att framtida riksintresse
järnväg är ett riksintresse i den mening som avses enligt 3 kap. 8 § MB, med vissa undantag som
”Särskilt känsliga passager, till exempel genom
städer eller där naturliga förutsättningar begränsar
möjligheternas lokalisering”. Länsstyrelsen menar
att Veberöd skulle kunna vara en sådan

Om Simrishamnsbanan efter Trafikverkets förnyade
beslut om riksintresseanspråken kan anses vara ett
riksintresse i den mening som avses enligt 3 kap.
8 § MB instämmer Länsstyrelsen i kommunens
bedömning att planförslaget medför påtaglig skada
på riksintresset Simrishamnsbanan eftersom den
preciserade riksintressekorridoren genom Veberöd
bebyggs och ett centralt stationsläge omöjliggörs.
Risk för översvämning

Länsstyrelsen menar att FÖP:en ger en god utgångspunkt i arbetet med att hantera risken för
översvämning. Vidare instämmer Länsstyrelsen i att
kommunen behöver göra mer detaljerade utredningar för att säkerställa genomförbarheten och
prioritera rätt åtgärder.
Sammantaget bekräftar Länsstyrelsen att vattenhanteringen, med hänsyn till risk för översvämning,
kommer vara en viktig aspekt att hantera och följa
upp i den efterföljande planeringen.
Miljökvalitetsnormer för vatten

Länsstyrelsen menar att FÖP:en med beskrivningar
av påverkan, behov av rening, riktlinjer och ytor avsatta för vattenhantering ger en god utgångspunkt

i arbetet med att förbättra vattenkvaliteten kopplat
till fysisk planering. Länsstyrelsen bekräftar vidare
FÖP:ens ambitioner, att utöver att enbart klara av
att hantera påverkan från tillkommande bebyggelse, även visa på möjliga åtgärder för att rena och
förbättra Veberödsbäckens vattenkvalitet för att nå
god ekologisk status i Klingaälvsån.

Sammantaget menar Länsstyrelsen att säkerställande av åtgärder för hantering av påverkan på MKN
vatten kommer vara särskilt viktigt att följa upp vid
efterföljande planläggning och prövningar. För att
säkerställa att miljökvalitetsnormerna följs.
Mellankommunala frågor

Länsstyrelsen bekräftar att mellankommunal samordning gällande infrastruktur och mobilitet, bl.a.
gällande påverkan på väg 11, kommer vara fortsatt
viktigt vid genomförandet av FÖP:en.
Remisshantering
Länsstyrelsen har i aktuellt ärende hört följande
myndigheter. Observera att detta granskningsyttrande endast tar upp eventuella synpunkter kopplade till Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 3
kap. 16 § PBL.

Försvarsmakten – ingen erinran
Luftfartsverket – ej inkommit
Post- och telestyrelsen – synpunkter av rådgivande
karaktär
Skogsstyrelsen – ingen erinran
Statens geotekniska institut – synpunkter inkommit
Svenska kraftnät – ingen erinran
Trafikverket – synpunkter inkommit
De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsöverdirektör Ola Melin
med planhandläggare Hanna Tell som föredragande.
I den slutliga handläggningen har också enhetschef
och länsarkitekt Hanne Romanus, enheten för samhällsplanering medverkat.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar
därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.
lansstyrelsen.se/dataskydd.
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