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GRÖNPROGRAM
FÖR LUNDS KOMMUN

Beslut i KS
2014-09-03

GRÖNPROGRAMMET
ligger till grund för Lunds kommuns
fortsatta arbete mot ett grönare Lund
Grönprogrammet är:
• ett sektorsprogram som utgör underlag för utveckling av kommunens
gröna värden ur ett helhetsperspektiv.
• en politisk avsiktsförklaring.
• ett arbetsverktyg för tjänstemän.
• ett underlag för kommunens översiktliga planering.
• en bas för kunskapsspridning.

Implementering

Uppföljning

Grönprogrammet vara vägledande i Lunds
kommuns planerings- och förvaltningsarbete
avseende gröna frågor.
Grönprogrammet och utvecklingskartornas utgör
underlag för:
• Översiktsplan

Grönprogrammet med bilagor ska aktualiseras
en gång per mandatperiod.
Implementering av handlingsplan följs upp en
gång per år.

•

Fördjupande översiktsplaner

•

Utbyggnads- och boendestrategi

•

Detaljplaner

•

Gestaltningsprogram

•

Skötselplaner

I handlingsplanen och utvecklingskartorna
presenteras angelägna insatser i arbetet för att förverkliga
målen.
Handlingsplanen tar avstamp i de fokusområden som
presenteras i temakapitlen.

TIDSPLAN
29 april		

KSAU strategisk samhällsplanering

Informationsärende

2 maj			BN Beredning					Informationsärende
7 maj			TN Beredning					Informationsärende
15 maj		
TN							
Beslutsärende - Godkännande för vidare behandling i KS & KF
										Bilagor antas under förutsättning att Grönprogrammet antas i KF
16 maj		
BN							
Beslutsärende - Godkännande för vidare behandling i KS & KF
										Bilagor antas under förutsättning att Grönprogrammet antas i KF
3 juni 		

KSAU strategisk samhällsplanering

Beredning inför KS

19 juni		KS							Beredning / Beslutsärende
										- Godkännande för vidare behandling i KF
29 augusti 		KF							Beslutsärende - Grönprogrammet antas

SAMRÅD
April - Maj 2018 var programmet ute på samråd
186 inbjudna
38 yttranden
Synpunkter
Övervägande positiva kommentarer
Majoriteten av synpunkterna rör tätortsdelen och utmaningar kopplat till förtätning
Ändringar
Samtligt kartmatrial har uppdaterats
Programmet har kompletterats med Bilaga 2 - Utvecklingskartorna

DISPOSITION
Kommunövergipande

Vision

Kapitel I

Mål och strategi

Kapitel II

Ramverk
Tematiska fördjupningar

Kapitel III-V

Bilagor
(Antas av TN och BN)

Biologisk
mångfald

Bilaga 1
Handlingsplan

Gröna
tätorter

Landskapet

Bilaga 2
Utvecklingskartor

MÅL
1. Robusta miljöer med funktionella ekosystem och
rik biologisk mångfald

3.

God tillgänglighet till upplevelserika och
inkluderande miljöer som främjar rekreation, en
aktiv fritid, naturupplevelse och lärande

amhäll
S
:

e

2.

En varierad grön stads- och tätortsmiljö, ett rikt
kulturlandskap och en levande landsbygd

kosystem
E
1:
2

Grönprogrammets mål är att det i kommunen ska finnas:

Programmets tre mål
berör tre olika skalor:

3:
Människa

STRATEGIER
Målen ska uppnås genomföljande sju strategier:

1. UTVECKLA
2. FÖRVALTA
3. VÄRNA
4. NYSKAPA
5. TILLGÄNGLIGGÖRA
6. SAMUTNYTTJA
7. KOMMUNICERA OCH SAMVERKA

TEMATISKA FÖRDJUPNINGAR:

BIOLOGISK MÅNGFALD
Fokusområden för Lunds kommuns
arbete med biologisk mångfald:
• Skyddad natur
• Följande miljöer:
Ädellövträd
Sandmiljöer
Ängs- och betesmarker
Våtmarker

• Kunskapsspridning om biologisk mångfald och
dess värden bland aktörer och kommuninvånare
• Kommunens ansvarsarter
• Biologisk mångfald i tätorterna

Värdekärnor och värdetrakter
Skyddad natur
Grön infrastruktur
Karaktäristiska naturtyper
Natura 2000
Arter
NVI: Biologiskt värdefulla
miljöer på övergripande nivå
Urbana naturtyper

TEMATISKA FÖRDJUPNINGAR:

TÄTORTERNA

Fokusområden för Lunds kommuns
arbete med gröna tätorter:
• Ökad tillgång och nåbarhet till parker och grönområden
• Utveckling av tätorternas gröna stråk
• Parker och grönområden av hög kvalitet
• Gröna skol- och förskolegårdar
• Urban odling
• Klimatanpassning

Grön förtätning
Kvartersmark
Gröna stråk
Skolgårdar och barnverksamheters
utemiljö
Dagvatten och skyfall
Buller
Förvaltning
Tillgång, nåbarhet, kvalité
Parktyper
Koloni och odling

TEMATISKA FÖRDJUPNINGAR:

LANDSKAPET

Fokusområden för Lunds kommuns
arbete med landskapet:
• Kulturhistoriska miljöer och 		
värdefulla landskapsbilder
• Tysta områden
• Landskapets grönstruktur
• Ett varierat jordbrukslandskap
• Rekreation och friluftsliv

Landskapets grönstruktur
Landskapets gröna
kulturmiljövärden
Ett varierat jordbrukslandskap
Landskapsanalys
Friluftsliv

BILAGA 1: HANDLINGSPLAN
Handlingsplan antas av respektive nämnd.

Vidta åtgärder för att bevara och binda samman äldre trädmiljöer i staden Lund
Ansvar:		
Tid:		
Ej finansierat

TN (ansvarig)/BN
Löpande/Nytt projekt

Parker och grönområden av hög kvalitet
Utveckla parker i behov av förnyelse i enlighet med utvecklingskartorna.
Ansvar:		
TN
Tid:		
Löpande/ Nytt projekt
Finansiering inom ram

Öka kvalité på befintlig parkmark i samband med förtätning

Höjeådalen

Röglekärret

Ansvar:		
TN/BN
Tid:		
Löpande
Exploateringsfinansierat

Skytteskogen

Dalby & Önneslövs
fäladsmarker

Idalaskogen

Vombsjöns södra strand

Skogsmöllebäckens
dalgång

BILAGA 2: UTVECKLINGSKARTOR
• behandlar 12 olika stadsdelar/tätorter var för sig
• tar utgångspukt i grönprogrammets analyser och
kartunderlag samt pågående eller antaget
planeringsarbete
• visar förslag på platser för utveckling/förnyelse
och förändrad användning för parker och
grönstruktur i tätorterna
• ska fungera som underlag till planering och
prioritering i utvecklingen av parker och
grönstruktur
• antas av respektive nämnd. Beslut om genomförande tas vid EVP.

TACK!

GRÖNPROGRAMMET VS. ÖVERSIKTSPLANEN
GRÖNPROGRAM

ÖVERSIKTSPLAN

UPPDRAG

sektorsprogram

avvägt

TIDSHORISONT

10 år (ca 2028)

- 2040

DETALJERING

detaljerad

övergripande

GsNvP 2006 vs. Grönprogram 2018
GSNVP 2006

GRÖNPROGRAM 2018

Uppdrag 2002

Uppdrag 2014

Antaget 2006

Antas 2019

Tidshorisont ca 10-15 år

Tidshorisont ca 10 år

112 sidor - texttung

ca 80 sidor, mycket hänvisningar

Omfattar sociala, ekologiska , geologiska kulturhistoriska,
estetiska, pedagogiska och vetenskapliga aspekter

Fokuserar inom biologisk mångfald, tätorterna och landskapet

Omfattande beskrivningar. Råd och riktlinjer efter varje
kapitel.

Mindre djupgående beskrivningar inom tex historia och
lokala miljöer. Hårdare prioriteringar.

122 åtgärdsförslag - antagna av KF

46 åtgärdsförslag - mer öppen formulering - antas av resp.
nämnd

Tänkt att vara mer tillgänglig.
Lättare att slå upp och tydligare vad som prioriteras.

Direktiv:

Tilläggsyrkanden BN & TN:

I inledningen definieras syfte och målgrupp och
den kontext som programmet ska verka i.

Att det är särskilt viktigt att stor vikt läggs vid skapandet
av sammanhängande gröna stråk i tätorterna.

I den övergripande delen ingår vision, mål och strategi.

De vunna erfarenheterna från projektet Hybrid
Parks bör också tillämpas i arbetet.

Tätortsdelen kommer att hantera de gröna värden som finns
inom staden och tätorterna samt de kopplingar som leder till den
tätortsnära grönstrukturen. Huvudfokus i tätortsdelen kommer
att ligga på de sociala och rekreativa frågorna men även biologisk
mångfald och ekosystemtjänster kommer att vara viktiga aspekter.
Landsbygdsdelen behandlar de gröna värden som finns utanför våra
tätorter. Fokus kommer att ligga på naturvårdsfrågan men även
rekreativa värden kommer att behandlas. En fördjupad studie av
landskapets karaktärer (landskapsanalys) infogas i denna del.
Åtgärder/handlingsplan ska definieras och beslutas för att ligga till
grund för GNP och den fysiska planeringen samt koordineras med
uppsatta mål i LundaEko II, relaterade till programmets innehåll.
Underlagsdelen ska innehålla bakgrundsinformation. Exempel
på sådan är beskrivningar av parker och naturområden.
Underlagsdelen ska vara GIS-baserad och i stor utsträckning
internetbaserad, både för handläggare, politiker och allmänhet.
En populärversion av programmet ska produceras
och spridas till allmänheten
Ett färdigt förslag till Grönprogram bör föreligga
till kommunfullmäktige senast under 2016.
Kommentarer/Avvikelser
Ingen vision pga. kommunens nya gemensamma vision.
Eget kapitel för biologisk mångfald
Handlingsplan inte del av huvuddokument utan antas av resp nämnd.
Underlagsdel ej klar - inväntar ny plattform för intrakarta
Populärversion tas fram efter antagande.
Kraftig försening - ffa pga personalbrist

Tilläggsyrkandenrkanden KS:
I tätortsdelen är det särskilt viktigt att beskriva hur
ytterligare gröna värden ska tillföras och utvecklas.
Programmet ska här också beskriva hur de gröna värdena
kompletteras med ”blåa” värden, dvs vatten.
En strategi kommer att tas fram för skapandet av ”gröna nätverk” som
binder ihop tätorternas grönområden till en sammanhängande struktur
sammanlänkad med de tätortsnära grön- och rekreationsområdena.
Det grönas roll för att motverka klimatförändringar liksom
dess roll för anpassning till förändrade klimatförhållanden ska
utgöra en integrerad del av programmet i detta avsnitt.
I landsbygdsdelen ska biologisk mångfald och
ekosystemtjänster särskilt lyftas fram.
Ett högre skydd ska markeras för stadsdelsparker
och andra värdefulla grönområden.
En strategi för att öka den biologiska mångfalden i skogs- och
naturområden ägda av Lunds kommun samt vattenfrågorna
ska lyftas fram för ökad biologisk mångfald och ökad
anpassning till ett förändrat klimat och för rekreation.
Kommentarer/Avvikelser
Det finns i dag ingen skyddsform att tillämpa på stadsdelsparker
utöver detaljplan, natura 2000 och naturreservat. De två senare
skyddsformerna kräver dokumenterat höga naturvärden.
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Revingehed

Sularpsbäcken

Krankesjön

Skrylle

Dalby/Önneslöv

Vombsänkan
Klingavälsån

Vombsjön

Vombs fure

Risen

Häckeberga

Karta 4. Värdekärnor och värdetrakter som framträder vid överlagring
av karta 4, 5 och 7. Värdetrakter är grovt markerade med svart linje,
värdekärnor framträder som orangea och röda områden.

Karta 7. Resultat från översiktlig NVI av Lunds stad 2016. Stångby ingick
inte i uppdaget. Skraffering i rött, orange och gult visar värdefull natur på
kommunnivå. Grön skraffering visar planerade grönområden.

Slätten

Lund
Romeleåsen

Vombsänkan

Backlandskapet

20 %
Öppen mark

10 %
Tätortsbebyggelse

3%
Vatten
8%
Lövskog

14 %
Barrskog

43 %
Åker
1%
Sankmark

