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Byggnadsnämnden på uppdrag av Kommunstyrelsen.

Ansvarig
Planhandling och miljökonsekvensbeskrivningmed sociala konsekvenser har upprättats av Strukturavdelningen,
Lunds stadsbyggnadskontor i ett förvaltningsöverskridande samarbete. Projektorganisation med projektledningsgrupp, arbetsgrupp och referenspersoner presenteras sist i
detta dokument.

Samrådstiden är från och med
den xx xx 2021 till den xx xx 2021
Lämna synpunkter på samrådsförslaget

Dina synpunkter lämnar du via websidan lund.se/fopveberod,
skickar med e-post till stadsbyggnadskontoret@lund.se eller som
brev till Stadsbyggnadskontoret, Lunds kommun, Box 41, 221 00
Lund. Skriv FÖP Veberöd i ämnesraden eller på kuvertet.
Det här dokumentet och en miljökonsekvensbeskrivning med
sociala konsekvenser finns på lund.se/fobveberod. Där finns även
underlag och information om dialogarbeten som berör Veberöd.

Foton: Lunds kommun om inget annat anges.
Vad är en fördjupning av översiktsplanen?
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
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.
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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Breddat bostadsutbud
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.

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 som överbryggar
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.

Centrum

Arbetsplatsområde

Vattenhantering

Verksamhetsområde

Möjligt naturreservat

Bostäder prioriteras i anslutning till befintlig skola. I övrigt
tillkommer bostäder genom
förtätning och inom den blandade bebyggelsen.

Grönstruktur

Landsbygd

Skola och förskola

Idrott- och fritidsliv

Befintligt centrum stärks och
förtätas med bostäder, service,
kontor och mötesplatser.

Blandad bebyggelse

Funktionsblandade områden
med bostäder, handel, service,
aktiviteter och arbetsplatser
tar plats i centrala lägen

Bostadsbebyggelse

Befintliga skol- och förskolemiljöer utvecklas och kompletteras med ny skoltomt i nordöst.

Plats för icke störande verksamheter lokaliseras mellan
bostadsbebyggelse och mer
störande verksamheter.
Verksamheter lokaliseras längs
med Väg 11 och fungerar som
störningsskydd för befintliga
bostäder.
Bostadsnära grönstruktur som
kopplar gröna miljöer inom
tätorten och med omgivande
landsbygd.
Större områden för idrott och
fritidsliv samnyttjas och utvecklas till målpunkter för fler.

Ytor för fördröjning av vatten
anläggs för att hindra översvämning och rening av vatten som
förorenats av främst dagvatten.
Områden med höga naturvärden som redovisas som möjliga
naturreservat i grönprogrammet.
Den tätortsnära naturen utvecklas för rekreation och friluftsliv
och jordbruksmarken värnas.

Utblick efter 2040

Möjliga utbyggnadsområden för
blandad bebyggelse efter 2040,
samt för verksamheter efter
2040.
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Inledning
Syfte
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 ska också tydliggöra avvägningar 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. Den gällande
översiktsplanen, som antogs i oktober 2018, utgör
ett viktigt underlag i arbetet med fördjupningen av
översiktsplanen för Veberöd och finns beskriven på
sidan 56-57.

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: trafik- och kollektivtrafikstruktur för hållbar mobilitet, IT, vattenhantering

Den 12 december 2019 beslutade byggnadsnämnden att återremittera stadsbyggnadskontorets
samrådsförslag till fördjupning av översiktsplanen
för Veberöd med följande direktiv.

• Simrishamnsbanan som järnväg ska utgå ur FÖP Veberöd. I stället
ska det planeras för ett Superbussalternativ med eldrivna fordon.
• I samrådet ska en särskild träff i Veberöd anordnas där markreservatet och alternativ för högkvalitativ kollektivtrafik diskuteras.
• En översyn ska göras för att flytta mark för utbyggnad efter 2040
från den västra sidan av Veberöd till den östra sidan där det är sämre
åkermark.
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Andra viktiga underlag som varit föremål för politiska beslut är dialogprojektet ”Fokus Veberöd”,
Utbyggnadsstrategi 2025, Lunds policy för hållbar
utveckling, LundaEKO II och program för social
hållbarhet.

Fokus Veberöd
Projektet ”Fokus Veberöd” startade i augusti 2014
och pågick under 2 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 ska bland annat fungera som underlag
till aktuellt arbete med den fördjupade översiktplanen för Veberöd.
Nedan sammanfattas huvuddragen ur framförda
synpunkter. Veberödsborna vill att:
- orten förblir levande och attraktiv

- närheten till naturen bibehålles och utvecklas

- bostadsutbudet breddas (man ska kunna bo kvar)
- orten har en tydlig byidentitet
- Veberöd har ett centrum med mötesplatser för alla åldrar
- det finns tillgång till service, såväl kommersiell som offentlig
- ett aktivt föreningsliv bibehålls och vidareutvecklas
- det finns tillgång till kollektivtrafik och bra gång- och cykelvägar

Mingelbild från dialogprojektet ”Fokus Veberöd”

Veberöd har tillgång till gröna miljöer och synliga vattendrag.

Lunds Utbyggnads- och boendestrategi 2025
I Lunds utbyggnads- och boendestrategi anges det
strategiska förhållningssättet som gäller för framtida utbyggnation av kommunen och kommunens
bostadspolitiska mål fram till 2025. Utvecklingen av Veberöd fram till 2025 föreslås ske genom
förtätning, färdigställande av påbörjade projekt och
utveckling av centrum. Bebyggelsen föreslås kompletteras med flerfamiljshus och tillgången till verksamhetstomter säkerställas genom ny detaljplan för
Lökadalsområdet.

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.

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.
LundaEKO II
LundaEko II är Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling 2014-2020 och bygger på de nationella miljömålen. Åtta prioriterade områden har
preciserats för Lunds miljöarbete.

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 stycken 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.
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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
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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 II. Lund ska minska utsläppen av växthusgaser till nära noll år 2050. 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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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.
Veberöd ska växa på ett mer resurseffektivt sätt.
I Veberöd ska det finnas förutsättningar för ett starkt näringsliv.
Det gröna och blå Veberöd
I Veberöd ska de gröna och blå miljöerna rymma både rekreation och
biologisk mångfald.
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.
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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 mötesplatser och gatumiljöer i
Veberöds centrum

►► Gynna nya koncept för mötesplatser och service genom
ett aktivt samarbete mellan kommunen, föreningar
och näringsliv
►► Skapa förutsättningar för olika typer av funktioner i
centrala Veberöd

STRATEGIER FÖR ETT VARIERAT OCH
JÄMLIKT FRITIDSLIV
Veberöd ska erbjuda ett varierat och
jämlikt fritidsliv

►► Utveckla trygga stråk och platser som bidrar till ett
varierat och jämlikt idrotts- och fritidsliv

►► Ge förutsättningar för ett större utbud av idrotts- och
fritidsaktiviteter

►► Klustra olika aktiviteter för en mer aktiv och tryggare
plats

STRATEGIER FÖR EN TYDLIG KARAKTÄR
OCH IDENTITET
Veberöd ska genomsyras av en tydlig
identitet och karaktär

►► Stärk upplevelsen av närhet till naturen och
omgivande landskap

►► Ge utrymme för nya arkitektoniska kvalitéer som
samspelar med och tar hänsyn till byns kulturhistoriska värden
►► Stärk Veberöds entréer och 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 folkliv och
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 centrum viktas högt
av Veberöds invånare, något som framkom både
i Fokus Veberöd och på de dialogmöten som
hållits på medborgarcentrum under våren 2019.
För att göra centrum mer attraktivt vill man
bland annat se ett utökat serviceutbud och fler
mötesplatser.
STRATEGIER FÖR ETT LEVANDE CENTRUM
►► Utveckla attraktiva mötesplatser och gatumiljöer i
Veberöds centrum.

►► Gynna nya koncept för mötesplatser och service genom ett aktivt samarbete mellan kommunen, föreningar och näringsliv.
►► Skapa förutsättningar för olika funktioner i centrala
Veberöd.

Utgångspunkter
Veberöds centrum sträcker sig från Norra Järnvägsgatan i norr, längs Dalbyvägen och vidare i
Sjöbovägen till Boddes plats, med Mejerigatan
som ett sammanlänkande stråk. Här samlas en

Flygbild över centrala Veberöd

stor del av byns butiker, serviceutbud och caféer. Dalbyvägen delar upp de centrala delarna och
upplevs som en barriär då den ofta trafikeras av
tung trafik. I dagens centrum saknas attraktiva
mötesplatser såsom torg och platsbildningar. Istället
utgörs centrala mötesplatser av Coops parkering,
området kring bensinmacken/allbutiken Quick
Corner samt några sittplatser i anslutning till rondellen i denna gatukorsning. I de centrala delarna
av Veberöd finns ett relativt stort utbud av lokaler
för näringsliv, men med en stor andel som idag
står tomma eller innehåller verksamheter som inte
bidrar direkt till ett levande gatuliv.
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 (Oxford research, 2015).
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

Julskyltning i Veberöds centrum.
Foto: Jan Malmgren
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butikerna och verksamheterna. Butiker, caféer
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. Tillgänglighet för cykel är av stor betydelse
och därför ska såväl cykelbanor som cykelparkering
säkras i anslutning till lokala verksamheter och
service. Även tillgänglighet för bil behöver säkerställas för att bredda kundunderlaget för lokal handel
och verksamheter i Veberöd. Det blir därför betydelsefullt att handel och service koncentreras där
det finns parkeringsmöjligheter för bil inom rimligt
avstånd.

Attraktivt gaturum med lokaler i bottenvåning.

16

Attraktiva 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.
Trafikmiljön behöver anpassas till den gående och
cyklande människans upplevelser. Med låga hastigheter och ofarliga övergångsställen kan de mer
utsatta trafikanterna såsom fotgängare och cyklister
röra sig obehindrat i centrum. Detta får särskilt stor
betydelse för barnens rörlighet. Dessutom möjliggör breddade trottoar utrymme för cykelparkering,
vegetation och gatumöbler som också är viktigt för
ett mer tillgängligt och trivsamt gaturum.

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.
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.

Täthet och variation
Centrum utmarkerat som centrumutveckling, vilket
innefattar en rad olika strategier och åtgärder för
att skapa ett mer samlat och levande centrum. Fler
bostäder, förtätning, samutnyttjande av lokaler, nya
mötesplatser och stråk samt tätare samarbete mellan
kommun och näringsliv är alla åtgärder som är väsentliga för att Veberöds centrum i framtiden blir en
plats för möten, handel, utbyten och byliv.
Vidare arbete
I ett fortsatt planeringsarbete behövs mer specifika
åtgärder i centrum klargöras.

Attraktivt gaturum med entréer mot gatan, gatuträd
och tillgänglighet för gående.

Allmänna torg och platser med utrymme för både tillfälliga och permanenta aktiviteter.

I samrådet bör en dialog inledas mellan kommunen,
fastighetsägare och företagare i centrum för att
tillsammans skapa en gemensam bild av hur utvecklingen av ett levande centrum ska gå till.

Attraktiva bostäder i centrala lägen lyfter gaturummen
och upplevelsen av trygghet.
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Varierat och jämlikt fritidsliv
Att ha en meningsfull fritid och möjlighet till idrott
är betydande faktorer för folkhälsan. I Veberöd
finns det ett stort lokalt engagemang för idrott- och
föreningsliv, och i takt med att tätorten expanderar
behöver också föreningslivet förutsättningar att
växa och utvecklas långsiktigt. Det är 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 FÖR ETT VARIERAT OCH
JÄMLIKT FRITIDSLIV
►► Utveckla trygga stråk och platser som bidrar till ett varierat och jämlikt idrott- och fritidsliv
►► Ge förutsättningar för ett större utbud av idrotts- och
fritidsaktiviteter

►► Klustra olika aktiviteter för en mer aktiv och tryggare
plats

Utgångspunkter
Platser för idrott och fritidsaktiviteter finns i
dagsläget främst på två olika platser inom Veberöd;
Romelevallens idrottsplats och kring Svaleboskolan.
Andra platser för idrottsaktiviteter inom byn är
tennishallen vid Truckvägen, brukshundsklubben
i Idalafältets östra del samt den snart nybyggda
idrottshallen vid nya Idalaskolan. Romelevallen

Försköningen

Tennishallen

Svaleboskolan
konstgräsplan
Svaleboskolans
Idro�shall

Sky�eskogen
Romelevallen
-Fotboll
-Utomhusbad
- Scoutstuga
-Tennis
-Beachvollyboll

- Löpslinga
- Utomhusgym
- Lekplats

Idalagården
Idala strövområde

Kartbild som visar målpunkter runt om i Veberöd.
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är det huvudsakliga området för idrott i dag och
innefattar fotbollsanläggning, tennisbana, fritidsbad,
boulebana, motionsslinga, utomhusgym, klubbstuga
för scouter 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. Veberöds allmänna
idrottsförening (VAIF) har idag cirka 450 aktiva
medlemmar.
I anslutning till skolorna finns idrottshallar som
används av föreningslivet, och vid Svaleboskolan
en konstgräsplan. I samband med planläggning för
Idalafältet har ny lokalisering för en fotbollsplan
blivit aktuellt. Även brukshundsklubben kommer
vartefter att behöva hitta en ny lokalisering för sin
verksamhet. Fritid Veberöd är byns fritidsgård och
mötesplats för unga mellan 12-25. Fritidsgården
har öppet alla vardagar och erbjuder gruppverksamheter och ”drop in” och formar verksamheten
efter ungas önskemål. Biblioteket är en annan viktig
mötesplats på orten.

I centrum saknas olika platser för möten, spontanidrott och mer organiserat fritidsliv, något som
kan stärka både centrum och ett jämlikt idrotts- och
fritidsliv.

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.
I Fokus Veberöd framkom en rad olika förslag till
utveckling av fritidslivet.

Idrott och aktiviteter tar plats
I en tid när den fysiska aktiviteten minskar, särskilt
tydligt hos barn och unga, är det angeläget att säkerställa ytor och möjligheter för idrott och aktiviteter.
Den organiserade idrotten är stark i Veberöd och
innebär ett starkt lokalt engagemang. Samtidigt är
det nödvändigt att tillgodose platser för den spontana idrotten, som växer allt mer.
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.

Jämlika platser för idrott och aktivitet
Genom att 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 själva kan
ta sig hit och de blir inte beroende av skjuts med
bil från föräldrar. Det skapar mer jämlika förutsättningar för alla att delta. 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.
Genom inkluderande processer i utformandet av
nya platser och normkritiskt utformande av aktivitetsytor kan dessa platser tillgängliggöras för en
större målgrupp. Inom Boverkets projekt Jämställda
offentliga miljöer utvecklades ”Aktivia” på Klostergården i Lund. Här har en aktivitetsyta utvecklats
med utrymme för spontana aktiviteter och som 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.

Aktivietsyta Aktivia på Klostergården, designad av
tjejer i närområdet.

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.
Sammanhängande stråk av aktiva platser
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.
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 rörelsestråk genom orten som innefattar upplevelsesekvenser utmed vägen och attraktiva målpunkter.

I ett fortsatt arbete med att utveckla aktivitetsytor
och spontana idrottsytor behövs en analys av vilka
målgrupper platsen ska nå och vad som behöver
kompletteras. Idag finns redan flera idrottsplaner i
Veberöd, men inte så många andra typer av aktivitetsytor. Troligtvis behövs därför andra typer av
ytor som skulle kunna tilltala andra målgrupper,
exempelvis äldre eller fler tjejer. 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.

Engagemang för större variation
Ett aktivt deltagande gör att utformningen blir efter
de behov som finns på orten men också att ägandeskap och stolthet för platsen byggs upp. Viktigt är
att engagera flera målgrupper, och gärna föreningslivet, så hela 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.
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Tydlig karaktär och identitet
När en långsiktig målbild ska formuleras väcks frågan om vad Veberöds karaktär och identitet grundas
i idag och vad den kan tänkas bli i framtiden. 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. En tydlig och positiv identitet underlättar
också för de boende att identifiera sig med byn och
känna samhörighet med de andra som bor här.

STRATEGIER FÖR EN TYDLIG KARAKTÄR OCH
IDENTITET
►► Stärk upplevelsen av närhet till naturen och omgivande
landskap

►► Ge utrymme för nya arkitektoniska kvaliteter som
samspelar med och tar hänsyn till byns kulturhistoriska
värden
►► Stärk Veberöds entréer och centrum

Utgångspunkter
Veberöd har sitt ursprung i lantbrukstraditionen
och kopplingarna till jordbruksnäringen är ännu
tydliga. Detta syns bland annat genom de gårdsmiljöer finns i och i nära anslutning till orten samt de
utblickar som finns mot landskapet på flera håll.
Även arvet efter tegelbrukseran är väl synligt, dels
genom ortens signum av rött tegel men också det
faktum att Veberöd har varit en stationsort. Den forna
järnvägen formar ännu stora delar av byns struktur.
Andra betydelsefulla aspekter på Veberöds fysiska
struktur är den expansion av byn som skedde under
60- och 70-talet där orten växte väsentligt med framförallt villabebyggelse.

Tegelvillor längs Sjöbovägen.
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I dialogprojektet Fokus Veberöd 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.
En medborgarbaserad kulturmiljöinventering
gjordes under 2015-2016 där lokala representanter
tillsammans med kommunen inventerade Veberöds byggnader och landskap. Dialogformen ledde
till ökad kunskap och medvetenhet om miljöerna.
Resultatet av inventeringen finns tillgänglig som
underlag på kommunens wikisida.

Stationssamhället och tegelbruket
Från att ha varit ett jordbrukssamhälle utvecklades
tätorten efter att Malmö – Tomelilla järnväg färdigställts 1893 och Veberöds station uppförts. Efter
järnvägens tillkomst etablerades flera industrier
som stärkelsefabrik och garveri i Veberöd. Den
största industrin var tegelbruket som var beläget
i samhällets västra del, men lades ned 1974 strax
efter nedläggningen av Simrishamnsbanan. Även om
tegelbruket och andra industrier nu är rivna finns
spår kvar i form av det röda Veberödsteglet som är
ett av ortens starka signum och finns representerat
i byggnader som skolor, bostadshus och verksamhetsbyggnader.

Tiden som järnvägsort är fortfarande mycket tydlig
i gatunätets struktur kring den tidigare spårsträckningen. 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 bebyggelse-

Kyrkan centralt placerad i byn, inbäddad i grönska.

struktur. Med hänsynsfull utformning kan en högre
bebyggelse tillföra intensitet och liv till bykärnan.

Bebyggelsen formar gaturummet
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 och vindlande 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 idag
förgrenad utmed vägarna Dalbyvägen, Sjöbovägen
och Dörrödsvägen. Vad som utgör centrum idag är
beläget där de äldre vägarna mellan Dalby – Sjöbo
och Dörröd – Skurup korsar varandra.

Centrum är idag utsträckt från Boddes plats till
biblioteket. Boddes plats var förr en naturlig samlingspunkt i Veberöd där människor hämtade vatten
i en brunn. Idag är platsen en tydlig identitetsbärare
och en replika av brunnen inviges 2016. Längre ut
från bykärnan finns typiska 1970-talsområden men
också småhusområden som från början varit sommarhus. Att ta tillvara det kulturhistoriska arvet i
form av strukturer, miljöer och byggnader från olika
tidsperioder ger förutsättningar för att utveckla
den lokala identiteten. Utvecklingen i Veberöd ska
anknyta till platsens kulturhistoria genom att förhålla sig till gaturummets struktur genom placering,
utformning och material.

Landskaplig anpassning
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 naturoch kulturlandskap ska bidra med kvaliteter till
utvecklingen av Veberöd, och närheten till skogsom-

råden och det småskaliga kulturlandskapet ska vara
centrala i byns identitet.

Utrymme för samtiden
Dagens Veberöd är uppbyggt över en lång tid och
olika tidsepoker finns representerade i den fysiska
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 modern arkitektur och
hänsyn till kulturhistoriska värden. Det gäller såväl
byggnader som utemiljöer såsom gator, torg och
parker.
För Traversen, där det hållbara boendet speglas
i områdets identitet, blir detta särskilt viktigt.
Nytänkande och innovation är ledord med kreativa
lösningar inom energi- och kretsloppsfrågor, transportsystem och livsstilsfrågor. Genom pedagogiskt
och estetiskt utformade lösningar ska detta kunna
upplevas inom området. För att förankra utvecklingen här på ett framgångsrikt sätt är det avgörande
att ge utrymme åt verksamheter och aktiviteter
som idag finns och pågår i området. Samtidigt kan
områdets identitet även byggas upp kring vilka nya
verksamheter och aktiviteter som möjliggörs här.

Nya bostäder med hållbara lösningar.
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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. Det centrala förtätningsområdet Traversen ska bli en förebild för att utveckla
ett klimat- och resurseffektivt bostadsområde.

MÅL
I Veberöd ska bostadsutbudet breddas och 1 200 bostäder ska möjliggöras fram till 2040.

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

STRATEGIER FÖR RESURSEFFEKTIVITET
Veberöd ska växa på ett mer resurseffektivt sätt

►► Förtäta orten och stärk en sammanhållen bystruktur

►► Anpassa utbyggnadstakten efter gjorda och planerade
investeringar

►► Säkerställa att orten växer resurseffektivt utan att det
sker på bekostnad av framtida generationer.

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

Ett breddat bostadsutbud

Lunds kommuns översiktsplan 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. Veberöd ska kunna växa med 1200
bostäder fram till 2040.

STRATEGIER FÖR ETT BREDDAT 		
BOSTADSUTBUD

Ny a bostäder i centrala Veberöd.

►► 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.
Därefter har utbyggnaden skett i ett lugnare tempo.
De senaste 10-15 åren har Veberöd vuxit med cirka
25 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.

Bostadsbeståndets struktur och utveckling har medfört att åldersstrukturen hos veberödsborna präglas
av att det idag finns en stor andel barn, en stor andel
mellan 35 och 55 år samt en stor andel mellan 65
och 75 år. Veberöd har, vid sidan av Södra Sandby,
den högsta medelåldern i kommunen. 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 i orten. Det begränsade
utbudet av bostadsrätter och hyresrätter är framförallt 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.

Andel flerbostadshus och småhus i Veberöd, 2017.

Andel bostadsrätter och hyresrätter i Veberöd, 2017.

Utdrag ur Fokus Veberöd. diagram som visar val av
bostadsort.
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Fler lägenheter i centrum
Översiktsplanen tar höjd för en utbyggnadstakt på
omkring 60 bostäder per år i Veberöd, totalt 1 200
bostäder fram till 2040. 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 en
typ av mellanboendeformer som överbryggar glappet mellan vanligt boende och särskilda boenden
med en helhetsomsorg. Samtidigt är många äldre
friska längre och efterfrågar även mindre, centrumnära bostäder i det vanliga beståndet. Lägenheter
behöver därför byggas i centrala Veberöd, nära kollektivtrafik och service, anpassade för äldres behov.
En generellt större blandning av boendeformer är
positivt för en social robusthet och för att skapa en
mer balanserad befolkningsutveckling i framtiden.

Veberöd framkom det att en av de främsta anledningarna till att många bosatte sig i Veberöd var
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.

Flyttkedjor
När nya bostäder byggs så kan andra bostäder
frigörs på bostadsmarknaden, då uppstår så kallade
flyttkedjor. Flyttkedjor pekas ibland ut som en möjlighet för resurssvaga hushåll att få tillgång till en
bostad, men flyttkedjornas möjlighet till detta har
kritiserats. 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. För de mest
resurssvaga innebär dessa flyttkedjor ingen påtaglig
ökad möjlighet att få tillgång till en bostad i Veberöd. För detta krävs andra mer specifika insatser.
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
flyttkedja innebär det att 15 småhus i Veberöd tillgängliggörs.

Naturnära boende
Att fortsätta bygga småhus är ett sätt att även erbjuda naturnära boende och livskvalitet för en växande
befolkning i sydvästra Skåne. I dialogprojektet Fokus

Antal färdigställda bostäder per år under en 5-årsperiod
Bostäder

2015

2016

2017

2018

2019

TOTALT

Småhus -äganderätt

1

1

17

40

16

75

Småhus -bostadsrätt

0

0

8

10

26

44

Småhus -hyresrätt

0

0

0

37

0

37

SMÅHUS

1

1

25

87

42

156

Lägenheter -äganderätt

0

0

0

0

0

0

Lägenheter -bostadsrätt

0

Lägenheter -hyresrätt

0

1

12

3

0

0

LÄGENHETER

0

1

12

31

TOTALT ANTAL BOSTÄDER

1

2

37

118

28

44
42

200

Tabellen ovan visar att det har byggts i snitt 40 bostäder per år de senaste fem åren. Detta innebär en ökad byggtakt jämfört med tidigare år. Mellan åren 2003-2013 byggdes det i genomsnitt runt 20 bostäder per år.
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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.

Det är vanligt att människor flyttar in i nyproducerade bostäder när man bildat familj och familjen ska
växa. 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. 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 3000-4000
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.

Markanvändning
I markanvändningen fokuseras det på att förtäta
orten inåt med en tätare struktur och större andel
flerbostadshus.

Vidare arbete
Inför utställningsskedet ska behov av olika bostadstyper och samhällsservice i Veberöd studeras
vidare.

Urbana villor i Malmö skapades av de som senare också
flyttade in i byggnaden.
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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.
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.

STRATEGIER FÖR RESURSEFFEKTIVITET

►► Förtäta orten och stärk en sammanhållen struktur

►► Anpassa utbyggnadstakten efter gjorda och planerade
investeringar

►► Säkerställa att orten växer resurseffektivt utan att det sker
på bekostnad av framtida generationer.

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 luck-tomter, parkeringsplatser, odefinierade ytor
eller ombyggnation av befintliga byggnader som
ligger i centrala lägen
Jordbruksmarken runt Veberöd är uppbyggd av
andra jordarter och har en lägre klassning enligt
åkermarksklassificeringen än Lundaslättens jordbruksmark. Däremot är åkermarken runt Veberöd
mer lämpad för vissa typer av grödor och ger för
dessa en god avkastning. Utöver de värden som är
förknippade med produktivitet har jordbruksmarken också värden och kvaliteter för biologisk mångfald, vattenhållning i landskapet och för kulturmiljö.
Det tar tusentals år för jordar att bildas och jord
kan därför inte ses som en förnybar resurs ur ett
mänskligt perspektiv. Om marken väl tas i anspråk
för bebyggelse förstörs jordmånen och den går inte
att återställa. Jordbruket i Veberöd har betydelse för
livsmedelsförsörjningen, ortens robusthet i händelse av kris och utgör en viktig lokal näring.

Veberöd har ett elnät som ägs av EON. Det finns inga
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konkreta brister i kapaciteten idag som hindrar utbyggnaden. Orten har inget fjärrvärmenät och varje
fastighet har därför sitt eget uppvärmningssystem.
Den glesa strukturen begränsar möjligheten att
bygga ut ett gemensamt fjärrvärmesystem.

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.
Förtätning kan se ut på många olika sätt och kan få
olika uttryck. I centrala och kollektivtrafiknära lägen
kan det vara lämpligt med en tät och hög bebyggelsestruktur, medan det i andra mindre centrala lägen
kan utformas småskaligt men fortfarande tätt.
Blanda funktioner
I centrala lägenär 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. Ett förbättrat handelsoch serviceutbud är i många fall också ett tydligt
exempel på hur förtätning kan skapa mervärden för
de som redan bor på orten. Det är därför angeläget
att möjliggöra bottenvåningar med handels- och
servicefunktioner i strategiska lägen. De bidrar till
variation i gaturummet men också trygghet och
folkliv då de utgör målpunkter.
Samutnyttja ytor
En mer förtätad ort innebär en större konkurrens
om marken. Detta kräver mer flexibla, kreativa
och innovativa lösningar för att samhällsservicen
skall få plats. Att samla och samutnyttja lokaler
och resurser ger en effektiv markanvändning och
ger även möjlighet för verksamheter att dra nytta
av varandra. I Veberöd som är en mindre ort med
begränsade tillgångar på lokaler för aktiviteter, är
detta något som idag 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. I
en tätare struktur handlar det alltså om att skapa en
mer varierande och intensiv användning av ytorna,
något som kräver flexibilitet i planeringen och förståelse från allmänheten.
Resurseffektivt byggande
Att bygga resurseffektivt innebär att välja material och utforma byggnader på sätt som kräver få
jungfruliga resurser och som ger en liten klimatpåverkan samtidigt som behovet av tillförd energi är
begränsad när byggnaden används. Det kan handla
om att välja material med låg klimatpåverkan, t ex
trä, eller att återbruka byggmaterial och inventarier.
Effektiva system för att minska vattenanvändning
och för att använda regnvatten eller återanvända
vatten kommer allt mer. Med hänsyn till de brister
som uppmärksammats i VA-systemet i Veberöd är
det en fördel om den tillkommande bebyggelsen
kan bidra till nya sätt att minska förbrukningen av
dricksvatten. Att eftersträva låg resursanvändning
och klimatpåverkan i utvecklingen av Veberöd är en
viktig utgångspunkt i framtida planering.

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. Att bygga på fler våningar på lägre byggnader är ytterligare ett exempel på
effektivt resursutnyttjande.
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
ger 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
och för andra hållbarhetsfrågor. Detta för att skapa
tydliga nyttor och synergier för alla inblandade.
Den bästa energin är den som inte används. Eftersom främst uppvärmning av fastigheter på ett
hållbart sätt är utmanade i Veberöd är ett annat
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 nyligen anlagda parker,
skolbyggnader, fördröjningsytor för vatten eller nya
gatumiljöer. Det kan också handla om att anpassa
utbyggnadstakten eller prioritera vissa områden för
att undvika stora kostnader. Exempelvis när många
småhus byggs under en kort tid innebär det en stor
andel barn som i sin tur kan innebära stora investeringar i nya skollokaler. För att sedan fortsätta att
nyttja dessa lokaler på ett effektivt sätt behövs ett
fortsatt bebyggelsetryck, annars riskerar antalet
barn sjunka. Veberöds skollokaler är känsliga för ett
ökat antal barn och elever, trots att Idalaskolans nya
lokaler nyligen tagits i bruk.

Markanvändning
Genom att föreslå bebyggelse i centrala och kollektivtrafiknära lägen växer Veberöd på ett resurseffektivt sätt och jordbruksmarken sparas. Samordnade
lösningar för att fördröja och rena vatten ökar
möjligheten till mindre förtätningsytor.

Vidare arbete
Inför utställningsskedet behöver förtätning studeras
vidare med ett helhetsgrepp. Framförallt i centrala
Veberöd finns behov av att konkretisera hur förtätning kan bidra till viktiga stråk och mötesplatser
för att skapa mervärden för hela orten. Arbetet får
gärna göras i samverkan med markägare och verksamhetsutövare.
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Främja ett lokalt näringsliv

Planeringsinriktningen för Veberöds framtida
näringsliv är att verka för att öka andelen arbetstillfällen på orten och om möjligt också bredda
branschsammansättningen genom att ge goda förutsättningar för olika typer av verksamheter och ett
mer blandat byinnehåll. Det kan handla om tillgång
till mark eller lokaler av olika storlek och prisklass.
Det kan också handla om att stärka förutsättningarna för att möta kunder, möjliga affärspartners och
fylla kunskapsbehov.

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. Relativt stor andel av företagen
är enmansbolag. 86 procent av Veberöds befolkning
i arbetsför ålder förvärvsarbetar och många arbetar på annan ort. Endast 16 procent av den totala
befolkningen befinner sig i Veberöd under dagtid
och följden blir sämre förutsättningar för butiksverksamheter som är i behov av att människor rör
sig i centrum.

STRATEGIER FÖR ETT STARKT NÄRINGSLIV

►► Erbjuda strategiska lägen för nya verksamhetsetableringar, både i nya områden samt genom förtätning i befintliga
områden.
►► Möjliggöra lokaler i attraktiva och centrala lägen.

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. Idag
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.

Drivkrafter för 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. En annan plattform
är ”The creative tour” där lokala aktörer i Veberöd
mötte investerare i syfte att stötta lokala näringslivet och matcha affärsidéer. Ett samverkans- och
utvecklingsprojekt som kommunen initierade.
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 kan innebära en
ökad besöksnäring. En ökad digitalisering behöver inte bara vara ett hot utan kan även innebära
möjligheter, till exempel för lokal handel att utöka

Omgivande jordbrukslandskap är en del av Veberöds identitet och viktig för det lokala näringslive.
Foto Kent och Kerstin Axelsson
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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.

som kan dra nytta av lägen nära Malmö och Lund. I
Lunds kommuns översiktsplan är en inriktning att
stärka utvecklingskraften i östra kommundelen och
östra Skåne. Därför anger översiktsplanen en större
andel verksamhetsmark än ortens genomsnittliga
åtgång under senare år.

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 verksaheter. 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.

Markanvändning
I området markerat för centrumutveckling ska nya
lokaler och mötesplatser möjliggöras som stärker
förutsättningarna för handel och andra näringsidkare. Ny mark för verksamheter pekas ut söder om
väg 11.

Veberöds bykärna kan bli en samlingspunkt för
lokala initiativ med upplevelser för invånare och
besökare och 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 understödjas 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.

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. Kommunens ambition är
att små och medelstora aktörer ska kunna beredas
byggklar tomt senast tre månader efter förfrågan. I
de nya områdena skapas förutsättningar för verksamheter som kan möta efterfrågan i Veberöd. Här
erbjuds även ytterligare ytor för verksamheter

Större regional etablering
Närheten till Lund, Malmö och Köpenhamn och de
goda kommunikationerna kan göra Veberöd intressant för större och helt nya etableringar som söker
ett läge i Öresundsregionen. En sådan etablering
skulle kunna motivera en utbyggnation norr om väg
11. Detta läge kräver kostsamma väganslutningar
och har en stor landskapspåverkan. Här finns behov
av översvämningsytor för skyfallshantering och att
säkerställa ekologiska spridningssamband för sandlevande arter mellan Veberöd och Revingefältet.
Hänsyn behöver även tas till totalförsvarets intressen, samt två stora vattenledningar.

I arbetsplatsområden ges plats till icke-störande verksamheter. Dessa områden ligger närmast
bostadsområden. I verksamhetsområden ges plats
även till störande verksamheter. De ges plats närmast väg 11.

Vidare arbete
Inför utställningsskedet ska förutsättningarna för en
större regional verksamhetsetablering norr om väg
11 studeras.

Service och handel har stor betydelse för ett livskraftigt
och hållbart Veberöd.
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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.
Det centrala förtätningsområdet Traversen ska bli en förebild för att utveckla ett klimat- och
resurseffektivt bostadsområde.

MÅL
I Veberöd ska gröna och blå strukturer utvecklas för både rekreation och
biologisk mångfald

STRATEGIER UTVECKLAD GRÖN- OCH
BLÅSTRUKTUR
►► Bevara och utveckla Veberöds kopplingar till omkringliggande natur- och jordbrukslandskap.
►► Utveckla tätortsnära rekreation och tydliggör naturens ekosystemtjänster.

►► Stärk förutsättningar för biologisk mångfald i prioriterade lägen.

STRATEGIER FÖR ROBUSTA STRUKTURER
FÖR ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT
I Veberöd ska det finnas robusta
strukturer för att minska och möta
klimatförändringar

►► Planera för hantering av skyfall och dagvatten som
samverkar med andra gröna värden.
►► Planera Veberöd för att möjliggöra ett liv med liten
klimatpåverkan för medborgarna.

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

►► Prioritera gång och cykel som färdmedel inom byn
►► Knyt ihop byn genom att skapa sammanhängande
stråk och minska barriärer

Kopplingar till det omgivande
landskapet

Veberöds läge gör att det finns stora naturtillgångar
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 UTVECKLAD GRÖN- OCH
BLÅSTRUKTUR

►► Bevara och utveckla Veberöds kopplingar till omkringliggande natur- och jordbrukslandskap.
►► Utveckla tätortsnära rekreation och tydliggör naturens
ekosystemtjänster.

►► Stärk förutsättningar för biologisk mångfald i prioriterade
lägen.

Utgångspunkter
Veberöds tätort är till stor del omgiven av ett jordbrukslandskap i norr och väster. Österut och söderut
breder mark med höga naturvärden ut sig. I omlandet kring Veberöd finns tre särskilt framträdande
naturområden som är av betydande betydelse för
friluftslivet; Romeleåsen med Romeleklint, Skogsmöllebäckens dalgång med Körsbärsdalen samt
Klingavälsåns dalgång. Landskapet i dessa områden
domineras av skogsmark med inslag av fäladsmarker och odlingsmark kring Dörröd och mer öppna
marker norrut i Vombsänkan. Från Romeleåsens
högre partier erbjuds fina utsikter över landskapet
och Skåneleden passerar strax söder om Veberöd.

Det finns två naturreservat i närheten av Veberöd;
Veberöds Ljung i nordost med fina hagmarker och
Humlamadens fälad i öster. Naturområdena runt Veberöd har stora upplevelsevärden och det finns stor
potential för att utveckla friluftslivet. Inriktningen
i kommunens översiktsplan är att stärka Veberöds
kopplingar till dessa tre värdekärnor.

Odlingslandskapet runt Veberöd har en mer småskalig karaktär än i många andra delar av kommunen. Strukturen här har en historia av uppbrutna
odlingar som skapar gränser av trädridåer, diken
och mindre vägar som delvis finns kvar idag. Detta
innebär ett mer tillgängligt landskap som samtidigt
gynnar den biologiska mångfalden genom varierade
miljöer och spridningsmöjligheter. Jordbruksmarken kan annars vara en stor barriär för ett rörligt
friluftsliv och för ekologiska spridningssamband.
Andra mer betydelsefulla barriärer i landskapet
kring Veberöd är väg 11 där det för friluftslivet finns
behov av passager, speciellt mellan Veberöds Ljung
och Vombs fure.

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
som är nödvändiga att reda ut, och hitta långsiktiga
lösningar till. I dagsläget saknas tydliga kopplingar
från Veberöds centrum till naturområden i det omgivande landskapet. Det finns ett anslutningsspår till
Skåneleden från centrum och upp mot klinten för att
koppla på etappen Väderkullen till Häckeberga.
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Gröna kopplingar skapar mervärden
Bättre kopplingar till omkringliggande naturområden kan skapas genom att etablera tydliga leder som
är anpassade för gång och cykel. Det är viktigt att
det finns anslutningar mellan Veberöds mer tätortsnära natur till det kringliggande landskapet och
större friluftsområden för att bilda ett nätverk såväl
för människor som för djur och växtliv. Exempelvis
har Skytteskogen stort värde och stor potential som
tätortsnära rekreationsområde samtidigt som det
också kan fungera som en grön koppling mellan
centrala Veberöd och omgivande naturmiljöer
såsom Skogsmöllebäckens dalgång, Ljungen och den
omgivande landsbygden. Att bättre sammankoppla
dessa områden från centrum och ut i landskapet
kan bidra till en tydlig och rekreativ väg till mer
avlägsna naturdestinationer. 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.
Det omfattar dels väg 11 i norr som utgör en stark
barriär för att ta sig vidare norrut. I dagsläget finns
endast några få kopplingar över vägen här och det
blir angeläget att studera möjligheten till fler och/
eller förbättra de befintliga om tillgängligheten
norrut ska kunna öka. En annan åtgärd handlar om
att kommunen tillsammans med markägare och
jordbrukare ska samverka kring långsiktiga lösningar för rekreationsstråk ut i landskapet så att
konflikter kan undvikas.

Kopplingar till Veberöds omkringliggande landskap
med leder, målpunkter samt befintliga och föreslagna
kopplingar.

Teckenförklaring

Krankesjön
Vombsjön

Plangräns
Förslag på nya kopplingar
Befintliga kopplingar

Målpunkter
Skåneleden
Planskild korsning för gång -och cykel

Ljungen

Klinten
Skogsmöllebäckens
dalgång

Körsbärsdalen

Häckeberga
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Humlamaden

Kulturens Östarp

Veberöds kopplingar till det omkringliggande
landskap ligger också i det visuella, där vyer mot
åsen och jordbrukslandskapet är betydelsefulla för
Veberöds karaktär. Kopplingarna mellan orten och
det omgivande landskapet har samtidigt potential
att utvecklas inte bara ur en rekreativ synpunkt
utan också för klimatanpassning och ökad biologisk
mångfald. Att etablera nätverk av grönstråk i Veberöds omgivningar lägger grunden för en mer innehållsrik grönstruktur inom orten ur flera perspektiv.
Ny led i anslutning till Skåneleden
För att öka tillgängligheten till Skåneleden och
samtidigt möjliggöra en vandringsslinga anpassad
för en dagstur föreslås att en ny vandringsled etableras, som både utgår från och avslutar i Veberöds
centrum. Denna skulle kunna utgå från centrum för
att gå vidare genom Idala strövområde, upp mot
Körsbärsdalen och Humlamaden, sedan koppla på
Skåneleden och återvända ner längs åsen till Veberöd via Jungfrudalen. En sådan slinga skulle vara
attraktiv för såväl boende som besökare, eftersom
den möjliggör att slippa gå samma väg tillbaka och
den kan utföras som en dagstur. Det skulle också
vara gynnsamt för näringslivet om slingan utgick
och avslutades i Veberöds centrum.

Markanvändning
Utbyggnadsområden och vägdragningar anpassas
till landskapets förutsättningar. Ambitionen är att
äldre vägar, odlingsgränser och gårdsbildningar ska
kunna avläsas även efter utbyggnad. Visuella kopplingar ut över åkerlandskapet och mot Romeleåsen
behöver också säkerställas när orten växer.

Skåneleden passerar strax söder om Veberöd och utgör
en stor kvalitet för orten.

En lekfullt utformad gångväg i Viborg.

Vidare arbete
I samrådet bör en dialog inledas med markägare och
jordbrukare kring långsiktiga lösningar för rekreationsstråk ut i landskapet.
Inför utställningsskedet ska förutsättningar för fler
och tydligare kopplingar mellan Veberöds tätort och
det omkringliggande naturlandskapet utredas.

Olika gröna miljöer är av stor betydelse för det rekreativa värdet och biologisk mångfald.
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Utveckla tätortsnära rekreation

Närheten till naturen är en av de största kvaliteterna för de boende i Veberöd. En stor anledning till att
många väljer att bosätta sig i Veberöd handlar om
närheten till naturen, något som tydligt framkom
under Fokus Veberöd. Att värna om och utveckla den tätortsnära naturen blir därför bärande i
utvecklingen av Veberöd. En god tillgänglighet till
högkvalitativa rekreationsområden är en attraktionskraft både för befintliga och nya boende.
Utgångspunkter
Veberöd är en by med naturen inpå knuten. Här
finns såväl tätortsnära naturområden som mer
parkliknande områden och grönområden utan
utpekade funktioner. I 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
Riktlinjer

Lunds kommuns översiktsplan innehåller riktlinjer
för tillgång och nåbarhet till grönområden:
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.
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Förstapristagare i fototävlingen ”Vad är Veberöd för dig?”
inom Fokus Veberöd. Fotograf Fredrik Wildt

främst i byns östra och södra delar som natur- och
grönområden är lokaliserade. I de västra delarna av
Veberöd är tillgången lägre och här finns behov av
att utveckla grönstrukturen.

Som underlag för rekreationsvärden i Veberöd har
resultat från Fokus Veberöd använts. Dessutom
har information inhämtats vid platsbesök. Under
september 2019 har även en webbaserad enkät
spridits där boende i Veberöd har fått peka ut på en
karta vilka områden de besöker, vad de gör här och
hur ofta de går hit. Under drygt tre veckors tid var
det 360 svar som kom in, vilket ger en bra översikt.
Dialog med två mellanstadieklasser på Svaleboskolan har också gjorts under hösten 2019 där bland
annat Idalaskogen och Skytteskogen lyftes fram som
viktiga platser för lek och aktivitet.
Målpunkter för rekreation
Skytteskogen utvecklas vidare som en stark mötesplats i Veberöd
och för olika typer av idrotts- och föreningsliv. Här kan förslagsvis
dagens utbud kompletteras med plats för aktiviteter mer riktade
för tjejer och äldre, för ett mer jämlikt utbud.
Idala strövområde utvecklas vidare för motion, naturlek för barn
samt att ströva runt och finna ro.
Försköningen utvecklas till en stadsdelspark med symbolvärde
och plats för aktiviteter som kan stärka gemenskapen inom tätorten som exempelvis större evenemang och social samvaro.
Bäckaparken utvecklas till en plats för lek och naturpedagogik
med möjlighet att pedagogiskt visa på vattnets plats i Veberöd.
Veberödsbäcken tillgängliggörs för Veberöds invånare och skapar
ett sammanhängande grönblått stråk genom orten med plats
för rekreation, klimatanpassning, biologisk mångfald och andra
ekosystemtjänster.
Ankdammen kan i samband med en utbyggnad av Traversen utvecklas till en aktivitetspark med målpunkter som lockar boende
från hela Veberöd och på så vis gynnar integrationen med den
nya delen av Veberöd. Här kommer det även bli nödvändigt att
bereda för översvämningsytor.

Tillgänglighet till tätortsnära grönområde
Veberöd ska utvecklas med inriktningen att fortsätta
erbjuda närhet till natur och gröna miljöer till de boende idag och i framtiden. Det bostadsnära grön¬området 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. Genom att planera efter uppsatta riktlinjer stärks möjligheterna till bostadsnära natur.

skyfallshantering, vattenrening och klimatreglering.
Dessa funktioner får gärna samsas på samma plats
så länge behovet för prioriterade funktioner kan
tillfredsställas. 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.
Markanvändning
I föreslagna områden för blandad bebyggelse ingår
även plats för mindre grönområden eller gröningar
för att uppnå kommunens riktlinjer för tillgång och
nåbarhet till grönområden.

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 rekreations¬område. En
sammanhängande grönstruktur kan också stödja en
utvecklad infrastruktur för gång- och cykeltrafik.

Vidare arbete
Inför utställningsskedet behöver tillgångsanalyser
göras för att identifiera både befintliga och tillkommande områden med bristfällig tillgång och nåbarhet till rekreationsområden enligt kommunens riktlinjer. En översiktlig sociotopanalys bör också göras
med syfte att säkerställa en variation av rekreativa
kvaliteter och funktioner i hela Veberöd.
I fortsatt planeringsarbete bör rekreationsvärden
kompenseras för enligt balanseringsprincipen i de
fall natur- eller parkmark tas i anspråk.

Variation av rekreativa kvaliteter
I Veberöd ska den tätortsnära naturen och grönområdena erbjuda olika karaktärer, aktiviteter och
funktioner. Det ska finnas en stor variation i utbudet
av rekreativa kvaliteter 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.

Försköningen
”Ankdammen”
Konstgräsplanen

Mångfunktionella grönområden
Veberöds grönområden innehåller inte bara funktioner för rekreation utan ger även plats för biologisk mångfald och olika ekosystemtjänster såsom

Sky�eskogen
Bäckaparken

Romelevallen

”Klippiga bergen”

Hasslemölla
gård

Teckenförklaring

Idalaskogen

Brukhunds
klubben

Idala strövområde

Skogsmöllebäckens
dalgång

Plangräns
Förslag på nya kopplingar
Befintliga kopplingar

Målpunkter

Kartbild med kopplingar mellan olika områden
och målpunkter för rekreation inom orten.

Skåneleden

Humlamaden

Körsbärsdalen
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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.
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 absoluta närhet och
den historiska kopplingen till sandiga åkrar med
perioder i träda bidrar till att även de relativt små
fragment med lämpliga gräsmarker som finns i
Veberöd uppvisar en mycket hög artrikedom även
i ett nationellt perspektiv. 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 längst i öster
i Skytteskogen. Generellt är skogarna runt Veberöd unga och har ännu inte hunnit utveckla några
utmärkande 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. Även det
småbrutna jordbrukslandskapet med inslag av trädrader, åkerholmar och småvatten innehåller goda
förutsättningar för en biologisk mångfald som i sin
tur gynnar jordbruksproduktionen.

Potentiella framtida värden vägs inte in i klassningen vid en naturvärdesinventering enligt svensk
standard. Eftersom den fördjupade översiktsplanen
har ett mer långsiktigt perspektiv blir det i sammanhanget angeläget att diskutera hur de naturvärden
som finns i nuläget kan komma att utvecklas i framtiden, såväl på egen hand som med aktiva skötselinsatser.

Upprä�hålla spridningssamband för sandlevande arter norrut mot Revingefältet

Anpassad planering så a�
naturvärden kan inlkuderas
inom bebyggelseområden
Utveckla Veberödsbäckens
naturvärden

Anpassad grönstruktur
inom byn för spridning av
trädlevande arter

Anpassad grönstruktur
inom byn med naturlig
ﬂora

Teckenförklaring
Plangräns
Gröna spridningsvägar befintlig
Gröna spridningsvägar nya

Sandiga gräsmarker av
högsta naturvärde (klass 1)

Blåa spridningsvägar befintlig
Blåa spridningsvägar nya
Spridningsväg sandmark
Spridningsväg sandmark nya
Prioriterade naturvärden
Skog
Sandmark

Kartbild över naturvärden med prioriterade naturvärden samt befintliga och föreslagna spridningsvägar i Veberöd.
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Ökade förutsättningar för biologisk mångfald och
spridningssamband
Genom att peka ut prioriterade värden för biologisk
mångfald och visa på hur dessa kan utvecklas kan
vi säkerställa en grönblå infrastruktur som gynnar
specifika naturvärden i Veberöd. Det handlar om att
inom planeringsarbetet bevara, skydda och i vissa
fall återskapa livsmiljöer. Dessa miljöers storlek,
form, kvalitet och samband i landskapet är faktorer
som påverkar livskraftighet och spridningsmöjligheter.

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 sambandet mellan Veberöd och
Revingefältet. Det innebär relativt enkla åtgärder
och naturtypen är okänslig för störningar, varför det
passar att kombinera med verksamhetsområden.
Vidare ska ytterligare ytor med sandmarksbiotoper
bibehållas inom tätorten. Dessa finns idag inom
Traversen/industriområdet i norr, den sandiga
ytan i 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
För trädlevande arter utgör de många gröna stråken
inom Veberöd viktiga spridningsvägar och födosöksmiljöer inom byn. Det blir därför angeläget att
i samband med utbyggnad av orten säkerställa att
dessa samband bibehålls och utvecklas ytterligare
genom kompletterande grönstruktur som kan stödja
och utveckla dagens värden.
I de östra delarna av Skytteskogen finns naturvärden som är kopplade till de värdefulla ekmiljöerna
på Veberöds ljung. Här finns således ett ansvar
att bibehålla, utveckla och uppmärksamma dessa
värden.

De något yngre skogsmiljöerna som ligger i anslutning till Veberöd innehåller generellt något lägre naturvärden (klass 3 och 4). 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 områdenas naturvärden i framtiden kommer
att öka, med eller utan skötselåtgärder. Utan specifika åtgärder 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 för att höja områdenas
naturvärden 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.

Markanvändning
Prioriterade naturvärden med samband ut i omgivande landskap är utpekade i karta för naturvärden.
I de fall dessa sammanfaller med föreslagna bebyggelseområden blir det nödvändigt att säkerställa
naturvärden inom området.

Vidare arbete
I fortsatt planeringsarbete för de olika utbyggnadsområdena ska åtgärder för att bibehålla och utveckla miljöer och spridningsvägar för sandlevande arter
ingå, såväl inom utbyggnadsområden som i befintliga gatumiljöer och grönstruktur.
I ett fortsatt utvecklingsarbete bör åtgärder vidtas
för att öka den biologiska mångfalden inom Skytteskogen och Idala strövområde för att på så vis
understödja en effektiv markanvändning där naturvärden kombineras med rekreationsvärden.
I ett fortsatt planeringsarbete bör naturvärden
kompenseras för enligt balanseringsprincipen i de
fall natur- eller parkmark tas i anspråk.
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Robust struktur för ett förändrat klimat

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. Utmaningarna kan däremot vara större
i mindre orter när samma infrastruktur inte finns
tillgänglig att bygga vidare på. Förutom att minska avtrycket på klimat och miljö behöver Veberöd
anpassas för att hantera effekterna av klimatförändringarna. Särskilt problematiken kring vatten och
översvämningar har uppmärksammats.
Utgångspunkter
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.

Antalet privatpersoner och företag som producerar
egen energi, bland annat med hjälp av 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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Veberöd har historiskt drabbats av återkommande
översvämningar och med ett klimat som förändras väntas sådana händelser att inträffa allt oftare.
Som en förutsättning för utbyggnad och utveckling
av orten blir det därför nödvändigt att kartlägga
vilka områden som drabbas, både i befintliga och
planerade miljöer. Vattenfrågor behöver lyftas
tidigt i planeringen och hanteras strategiskt genom
hela planeringsprocessen. Dagvattenhanteringen
behöver lösas så att ökade utsläpp av dagvatten inte
försämrar vattenkvaliteten nedströms och skyfallsfrågor behöver hanteras för att minska översvämningsrisken inom Veberöd.
En klimatsmart livsstil
För att nå de nationella och lokala klimatmålen
behöver många delar i våra 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. 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.

Erfarenheterna under pandemin 2020 visar också 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.

Digitala plattformar liksom fysiska platser för
delning och återbruk 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
ekonomi. Veberöd är en engagerad och handlingskraftig ort, vilket också är en styrka i arbetet med
att göra hela byn mer hållbar.

Veberödsbäcken med högt vattenstånd.

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

Hållbara lösningar som identitet
Att arbeta med utbyggnaden av Veberöd som en
hållbar satsning är en utmaning. Det finns inte
samma ekonomi i Veberöd som i de större städerna.
Utmaningen med att skapa en hållbar förebild här
blir att hitta rätt ambitionsnivå med lösningar som
är genomförbara i det här sammanhanget och i varje
projekt, till exempel energilösningar.
Plattformar och projekt som Smarta byar 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 gemensamma
solcellsanläggningar med andelsägande kan med
fördel testas i Veberöd, vilket skulle kunna erbjuda
alla i byn en möjlighet att vara delaktiga i en hållbar
omställning. Samtidigt finns det goda förutsättningar för solelsproduktion på många villatak, vilket kan
behöva uppmärksammas.

Vatten som värdefull resurs i Veberöd
Veberödsbäcken som rinner genom Veberöd är ett
biflöde till Klingavälsån, och har sitt ursprung på
Romeleåsens nordöstra sluttning. Bäcken är ett
tydligt stråk genom orten och är även recipient för
merparten av allt dagvatten. Med klimatförändringarna ökar trycket på våra vattenresurser och det
tillsammans med krav på att nå miljökvalitetsnormer gör det ännu viktigare att hantera vatten som
en värdefull resurs.

Veberödsbäcken är inte klassat som en vattenförekomst enligt vattenförvaltningsförordningen, men
påverkar Klingavälsåns status nedströms. Klingavälsån har klassats av Vattenmyndigheterna till måttlig
ekologisk status och att ån inte uppnår god kemisk
status. Klingavälsån ska uppnå god ekologisk status
2027 och god kemisk status, med undantag av vissa
ämnen, till år 2027. Dagvatten från Veberöd och från
vägnätet, samt jordbruket bedöms vara en betydande påverkanskälla som kan orsaka övergödning och
spridning av miljögifter.
Veberöd har ett kommunalt utbyggt dagvattensystem, med ledningar som släpper ut dagvattnet
till Veberödsbäcken och Trulsbobäcken. Det finns
enstaka dagvattendammar, bland annat vid Veberödsbäcken i höjd med Traversen.

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

För att minska belastningen av föroreningar från
dagvatten vid en utbyggnad behöver mer fördröjning och rening i form av olika lösningar skapas. För
en förbättrad vattenkvaliteté behövs ett helhetsgrepp tas över hela ortens dagvatten och åtgärder
planeras utifrån var effekten är störst.
VASYDs projekt ”Gör plats för vatten” är exempel
en ny lösning som ger möjligheter att växa på ett
resurseffektivt och robust sätt. Skulle alla veberödsbor välja att hantera dagvattnet från taken inom
sin egen fastighet skulle det troligtvis innebära att
ledningsnätet för dagvatten inte behöver byggas ut
innan 2040. Det finns också möjlighet att frigöra
kapacitet i dagvattennätet genom att identifiera
ytor som är lämpliga för lokalt omhändertagande av
dagvatten.

Genom att ta hand om regnvatten och anpassa grönskan
efter klimatet minskar behovet av att använda dricksvatten till bevattning.
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Åtgärder för skyfallshantering
Veberöd har länge haft problem med översvämningar längs Veberödsbäcken, vilket ofta har inträffat
samband med längre sammanhållande regn. Utöver
det finns också risk för översvämningar vid skyfall,
vilket är när stora mängder nederbörd kommer
under kort tid, och som planeringen behöver hantera. För att se vilka områden som översvämmas
vid ett skyfall i Veberöd har en skyfallskartering
gjorts (Tyréns, 2019). Vid ett skyfall rinner vatten
till Veberödsbäcken både från Romeleåsen, från
ytavrinning inom samhället samt från dagvattensystemet. Karteringen visar att det längs med Veberödsbäcken finns flera områden som översvämmas
vid ett skyfall, dessa har också drabbats historiskt.
Det finns också risk för översvämningar i anslutning till lågpunkter inom andra delar av Veberöd.
Skyfallskarteringen utgår från ett 100-årsregn som
är 30 procent större än idag för att ta hänsyn till ett
förändrat klimat.
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När ett skyfall inträffar behövs ytliga vattenvägar
som kan avleda stora mängder vatten och ytor som
kan ta hand vattnet och tidvis översvämmas utan
att ge stora problem. Föreslagna åtgärder består
av översvämningsytor, skyfallsleder som vattnet
kan rinna längs med och olika justeringar i exempelvis gatumiljön för att styra vattnet till utpekade
översvämningsytor. Utredningen visar att vissa
fastigheter kommer drabbas även om alla föreslagna
åtgärder genomförs. Det beror på att det är svårt att
göra åtgärder som tar bort problemet helt i bebyggda områden, där befintliga höjder och förutsättningar inte fullt ut går att påverka.

Skyfallsutredningen visar tydligt var det finns risk
för översvämningar. Detta har styrt vilka områden
som föreslås för utbyggnad, men behöver också
beaktas i den fortsatta planeringen. De åtgärder som
har identifierats krävs för att genomföra byggnation
i vissa områden. Åtgärder behövs såväl uppströms
som inom Veberöd längs med bäcken för att undvika
omfattande skador på bebyggelse och infrastruktur

vid en översvämning. Även vid Idalafältet föreslås
åtgärder. Vid utbyggnad av Traversen kommer även
åtgärder behöva vidtas för att hantera skyfall i anslutning till Veberödsbäcken i de nordvästra delarna
av området. Även en fortsatt medveten planering
som anger en gatustruktur, översvämningsytor och
skyfallsleder som kan hantera vatten vid ett skyfall
blir av stor vikt.
Många av de föreslagna åtgärderna kan också samordnas med utveckling av platser för naturvärden,
rekreation och lek. Dagvattendammar längs bäcken
kan utformas för fler värden. Uppströms Veberöd
föreslås åtgärder för att fördröja vattnet vid större
regn, diskussion förs med Kävlingeåns vattenråd.
Det finns ingen i dag inga beslut om att genomföra
de åtgärder som har tagits fram.
Andra effekter av klimatförändringar
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 så varma. Grönska är effektivt för att dels
sänka temperaturer och dels skapa skugga. Byggnader och platser där känsliga grupper vistas, som
barn och äldre, behöver utformas för att skydda
dem genom exempelvis passiv solavskärmning och
skuggande träd.

Torka förväntas också bli vanligare och påverkar
framförallt lantbruket men också kommunala och
privata verksamheter. Genom att samla vatten under
blöta perioder kan det användas för bevattning
under torra. I vissa fall finns möjlighet att samordna
detta med både dagvattenhantering och skyfallshantering.

Markanvändning
Ytor som riskerar att översvämmas har inte föreslagits för bebyggelse. Det kommer krävas hänsyn till
översvämningar i fortsatt planering och detaljerade
åtgärder specificeras inför genomförande. Vissa
åtgärder behöver vidtas även för att minska översvämningsrisken idag och för att skydda befintlig
bebyggelse.
Vid utbyggnad av Traversen och Idalafältet (pågående) kommer åtgärder för skyfallshantering bli
nödvändigt.

Genom att låta grönstrukturen ta plats och utvecklas
skapas förutsättningar för att både skapa svala platser vid värmeböljor och för den biologiska mångfalden att bevaras under ett förändrat klimat.
Ny bebyggelse bör anpassas för att möjliggöra och
optimera för solenergiproduktion. Förutsättningar
för hållbara energikällor bör undersökas i varje
exploateringsprojekt och helst i ett större sammanhang.

Vidare arbete
Inför utställningsskedet bör skyfallsutredningen och
åtgärdsförslag uppdateras utifrån aktuell markanvändningskarta.
Inför utställningsskedet bör en utredning av befintlig dagvattenkvalitet och belastning för hela Veberöd göras. Utredningen kan bidra till att identifiera
de mest betydande källorna för föroreningar och var
behovet av rening är som störst.

Både lekmiljöer och platser för vila behöver skugga.
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Stärk kollektivtrafikens attraktivitet

Veberöds geografiska läge ställer höga krav på goda
kommunikationer inom regionen. 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. Det
är därför nödvändigt att arbeta för att stärka kollektivtrafikens attraktivitet för att utbyggnadsplanerna
enligt Lunds kommuns översiktsplan ska kunna ske
på ett hållbart sätt.

Utgångspunkter
En resvaneundersökning för hela Skåne har utförts
av Region Skåne under 2018. Undersökningen
skedde genom utskick till hushåll där man fick svara
på hur man reser. I Veberöd deltog 478 personer i
undersökningen och resultatet visade att 69 % av
dessas resor sker med bil och endast 13 % med buss
(Region Skåne, 2018).

Region Skåne har tagit fram ett verktyg för att
kartlägga arbetspendling. Enligt verktyget är den ort
som flest veberödsbor pendlar till Lund, tätt följt av
Malmö. Utöver dessa orter sker även arbetspendling, men i mindre utsträckning, till andra orter i
Skåne.
Det finns tre hållplatser i Veberöd som samtliga
trafikeras av två busslinjer. Regionbusslinje 160 går
idag mellan Sjöbo och Lund C via Veberöd. Under
morgonens rusningstid avgår linjen från Veberöd
till Lund med en turtäthet på 7,5 minuter. Samma
turtäthet gäller vid eftermiddagens rusningstid
från Lund till Veberöd. Övriga tider när resandeunderlaget är lägre avgår bussen i halvtimmestrafik.
Skånetrafiken har aviserat att linje 160 kommer
att kortas av och endast trafikera Lund – Veberöd.

Jämförelse av restider för buss och bil mellan Veberöd
och Lund, Malmö samt Sjöbo.
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Detta på grund av begränsat resandeunderlag samt
svårigheter med att hålla tidtabellen. Det kommer
dock fortsatt att vara möjligt att åka mellan Veberöd
och Sjöbo med SkåneExpressen 8.

SkåneExpressen 8 går mellan Sjöbo och Malmö Södervärn via Veberöd. Under morgonens rusningstid,
från Veberöd till Malmö, samt under eftermiddagens
rusningstid, från Malmö till Veberöd, avgår linjen
med en turtäthet på 15 minuter. Övriga tider går
även denna linje i halvtimmestrafik.

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

Bussens konkurrenskraft
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 de mest relevanta tidpunkterna (morgon och
eftermiddag) redan väldigt god. Trots detta väljer de
flesta ändå att ta bilen. En förklaring till detta kan
vara att bussens restid i förhållande till bilen är för
lång. I kartan till vänster 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. Genom
att arbeta för att förbättra bussens framkomlighet
kan dess attraktivitet jämtemot bilen öka.
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 längs med bussens färdväg genom Veberöd identifiera ett antal problempunkter, 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 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.
Trafikverket tar med åtgärderna vid de statliga vägarna i byn (Dalbyvägen samt Dörrödsvägen) till sin
verksamhetsplan. Även tre större åtgärder vid väg
11 föreslås, som behöver prioriteras i kommande
regionala transportinfrastrukturplan. Behovet av att
prioritera detta har lyfts till Region Skåne. 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 30-60s för sträckan Veberöd-Lund
samt 0-2,5 minuter, beroende på färdriktning, för
sträckan Veberöd-Malmö. Dessa restidsvinster
gäller dock endast under rusningstid. Ett annat
sätt att få ner restiderna utmed Superbusstråken i
sin helhet är skära ner på antalet hållplatser. Detta
får dock stora konsekvenser för Veberödsborna då
färre hållplatser i orten mestadels ger restidsvinster för genomresande. Det skapar även en sämre
tillgänglighet till hållplatser och längre gångavstånd.
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.
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Kartbild som visar flytt av hållplatslägen.

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
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.
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 istället 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.

Markanvändning
Hållplats ”Veberöd Centrum” föreslås flyttas i västlig
riktning intill den befintliga cirkulationsplatsen
där den kan utgöra en byknutpunkt med starkare
centrumkänsla. Hållplatsen ”Veberöd Försköningen”
föreslås i samband med detta flyttas västerut mot
till korsningen Dalbyvägen/Tegelmästarevägen för
att inte komma för nära inpå varandra.
Vidare arbete
Inför utställningsskedet och i kommande planeringsarbete ska fortsatt samverkan ske med Skånetrafiken och Trafikverket för att förbättra bussens
framkomlighet och restid. Vidareutveckla den
centrala hållplatsen som byknutpunkt.
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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. Mindre utsläpp,
mindre trängsel på vägarna och en förbättrad folkhälsa är bara några av de positiva effekter som kan
uppnås.
Utgångspunkter
Det finns ett utpekat gång- och cykelnät i Veberöd,
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 i blandtrafik. 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
idag 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.
Synpunkter för gång- och cykelnätet har samlats in,
dels genom fokus Veberöd dels genom ett särskilt
dialogmöte kring mobilitet under våren 2019.
Workshop med två mellanstadieklasser på Svaleboskolan har även gjorts under hösten 2019 där
barnens skolvägar och vägar till fritidsaktiviteter
har kartlagts.
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Med hastighetssäkrade gång- och cykelpassager ökar
tillgängligheten för oskyddade trafikanter och gång- och
cykelnätet blir mer sammanhängande.

Utveckla gång- och cykelnätet
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 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 håller på att anläggas av Lunds kommun från
hållplats Veberöd Öster fram till ”Blentarpskrysset”.
Planering pågår hos Trafikverket för att fortsätta
denna söderut mot Blentarp. I planförslaget föreslås
gång- och 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.
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Teckenförklaring
Plangräns
Framtida cykelnät
Kopplingar till utbyggnadsområden
Kollektivtrafikstråk
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Busshållsplats
Riksintresse för framtida järnväg

Kartbild som visar sammanlänkning av befintligt cykelnät i Veberöd.
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Överbrygga barriärerna
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
deras placering behöver studeras vidare så att en
balans i framkomligheten mellan GC- och kollektivtrafiken kan hittas.
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800 Meter

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.
Vidare arbete
Inför utställningsskedet ska föreslaget gång- och
cykelnät kompletteras med konkreta åtgärder, såväl
inom Veberöd som till omgivande orter.
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PLANFÖRSLAGET
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Markanvändning
Veberöd växer med 1200 bostäder inom tätortens gränser och värdefull mark för jordbruk,
natur 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 till
att främja liv och rörelse samtidigt som lokal service och näringsliv gynnas.

Centrum

Grönstruktur

Blandad bebyggelse

Idrott- och fritidsliv

Befintligt centrum bekräftas, stärks och
förtätas med både bostäder, serivce, kontor
och mötesplatser.
Funktionsblandade områden med bostäder,
handel, service, aktiviteter och arbetsplatser
tar plats i centrala lägen

Bostadsbebyggelse

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

Större områden för idrott och fritidsliv
samnyttjas och utvecklas till målpunkter
för flera.

Vattenhantering

Ytor för fördröjning av vatten anläggs för
att hindra översvämning och för rening av
vatten som förorenats av främst dagvatten.

Skola och förskola

Möjligt naturreservat

Trafik/mobiltet

Landsbygd -odlad mark

Befintliga skol- och förskolemiljöer utvecklas
och kompletteras med ny skoltomt i nordöst.

Befintligt gång- och cykelnät stärks och hållplatslägena utvecklas.

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.
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Bostadsnära grönstruktur som kopplar
gröna miljöer inom tätorten och med omgivande landsbygd.

Områden med samlade värden för natur
och rekreation föreslås som naturreservat..

Jordbruksmarken värnas och tätortsnära
bebyggelse som bidrar till ett fortsatt levande jordbruk kan tillåtas.

Landsbygd -skogs- och ängsmark

Den tätortsnära naturen utvecklas för
rekreation och friluftsliv. Bebyggelse som
gynnar turistnäringen och det aktiva friluftslivet är möjlig.

Markanvändningskartan

Hållplats, radie 500 meter
Planområdesgräns
Aktuella detaljplaner

0

340

680

1 360 Meter
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Bostadsbebyggelse
1200 bostäder möjliggörs fram till 2040, vilket
innebär en befolkningsökning på ca 2000-3000
invånare. Ett motiv till utbyggnaden grundar sig i
behovet av ett breddat bostadsutbud med möjlighet
till bostäder för alla skeden i livet.

Veberöd kompletteras med främst flerbostadshus
och radhus, något som ger en tätare bebyggelsestruktur än det som generellt finns i dag. Planförslaget utgår från en fördelning där ⅔ av föreslagna
bostäder utgörs av lägenheter och ⅓ 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

Svaleboområdet

25

125

Etapp IV

Traversen

150

175

Övrig förtätning i kollektivtrafiknära lägen

25

75

TOTALT ANTAL BOSTÄDER
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Skola och förskola
De befintliga skolorna Svaleboskolan och Idalaskolan har kapacitet att växa inom befintlig skoltomt.

Idalaskolan invigdes hösten 2020 och rymmer både
förskola och F-3-verksamhet. Det är en naturnära
skola med generösa friytor, idrottshall och plats för
runt 200 elever. Idalaskolans tomt kan i teorin rymma dubbelt så många barn, utan att frångå kommunens riktlinjer för friyta. Då stora investeringar har
gjorts för att skapa en pedagogisk utemiljö med uteklassrum måste en eventuell tillbyggnad anpassas
till den befintliga utemiljöns pedagogiska värden.
Svaleboskolan är en F-9-skola med runt 700 elever.
Lokalerna är väl nyttjade men kapacitet finns för
ytterligare 200 elever, främst mellan- och högstadieelever. Enligt kommunens riktlinjer för friyta är
skolgårdarna stora och en förtätning av befintligt
skolområde, främst genom ombyggnad och påbyggnad, bedöms därför som möjlig.
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Väljer man att förtäta inom befintligt skolområde
kan de två obebyggda tomterna för skoländamål
avvaras och tas i anspråk för bostäder samt idrott/
föreningsliv, se vidare under kapitlet -Utbyggnadsområden –Svaleboområdet. Växer Veberöd kraftigt
bör man överväga om Svaleboskolan kan utvecklas
till en mer renodlad 4-9-skola.

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.
Ytterligare en tomt för F-3-skola och/eller förskola
har identifierats i anslutning till utbyggnadsområdet Tegelbruket som föreslås byggas efter 2040.
Skoltomtens placering kompletterar övriga skolors
upptagningsområde och ligger inte på jordbruksmark vilket innebär att skolan kan byggas tidigare
om behov uppstår.
Blandad bebyggelse
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.

Centrum kompletteras med nya tillgängliga bostäder, samt lokaler för handel och service i bottenvåningarna. Upprustning och renovering av befintlig
bebyggelse är också viktigt för skapa ett mer levande centrum.

Det gamla stationsområdet föreslås få en blandad
bebyggelse som kompletterar befintligt utbud i centrum, med fler typer av bostäder och större lokaler
för service och handel. Stationsområdet är ett bra
läge för vårdservice, som exempelvis äldreboende
eller olika former vårdmottagningar.
Bebyggelsen i Traversen föreslås främst innehålla
bostäder, men också arbetsplatser och service som
inte har ett direkt behov av att ligga i centrum.

Trafik & mobilitet
Enligt Region Skånes Resvaneundersökning 2018
genomförs 2,1 resor per dag och person i Veberöd.
En befolkningsökning på 2000-3000 personer
bedöms därför ge upphov till 4200- 6300 resor /
dag. I dagsläget väljer 69 % bil och 13 % kollektivtrafik för sina resor, enligt samma resvaneundersökning. Om denna fördelning fortskrider uppskattas
planförslaget därmed ge upphov till 2900-4350
bilresor och 550-820 kollektivtrafikresor per dag.
Det blir därmed angeläget att aktivt arbeta med att
stärka förutsättningarna för ett hållbart resande för
att kunna uppfylla kommunens mål om minskade
växthusgaser.
För att uppmuntra till ett mer hållbart resande
föreslås en upprustning av de befintliga busshållplatserna till en mer ”stationskaraktär” enligt Skånetrafikens koncept för SkåneExpressen. Hållplats
”Veberöd Centrum” föreslås flyttas i västlig riktning
intill den befintliga cirkulationsplatsen där den kan
bidra till en starkare centrumkänsla och skapa en
Möjlig skoltomt
efter 2040

SVALEBOOMRÅDET
Svaleboskolan

Fotbollsplaner

”Byknutpunkt”. Hållplatsen ”Veberöd Försköningen”
föreslås i samband med detta flyttas västerut mot
till korsningen Dalbyvägen/Tegelmästarevägen
för att inte hållplatserna ska komma för nära inpå
varandra. ”Veberöd Östra” föreslås finnas kvar i
befintligt läge där den har en viktig roll för pendlare
som kommer österifrån. Möjliga lägen för pendlarparkering studeras även i nära anslutning till
de andra två hållplatserna. Dessa lokaliseras med
fördel intill andra funktioner som till exempel skola
och livsmedelsbutiker för att underlätta livspusslet
för de som väljer att ställa bilen.

Gång- och cykelnätet i Veberöd föreslås kompletteras och lyftas fram mer. Fokus ska framförallt
vara att skapa säkra och trygga kopplingar från
bostadsområdena till viktiga målpunkter som
busshållplatser, skola, idrott och service. Kopplingar
till omlandet såsom mot Blentarp, Vomb, Silvåkra
och mot Dörröd säkerställs för gående och cyklister.
Korsningar utmed vägg 11 föreslås byggas om så att
fotgängare och cyklister kan passera planskilt från
väg 11. Dessa åtgärder beskrivs mer i Åtgärdsvalsstudie Superbuss Veberöd.

TRAVERSEN

STATIONSOMRÅDET

Möjlig skoltomt
Parkstugans
förskola

CENTRUM
GÅSEN

ROMELEVALLEN

BYKNUTPUNKT -central plats där
hållplatsen blir en nod för vardagslivet på orten
-Central hållplats med hög standard
-Bytespunkt mellan olika trafikslag
-Bra cykelparkeringar med pump etc.
-Nära handel och service

Lammets
förskola
IDALAFÄLTET

-Plats för möten och vistelse
-Anslutande rörelsestråk och flöde av
människor
-Trygg plats med god belysning

IDALAFÄLTET
Idalaskolan

Inzoomad markanvändningskarta som visar utbyggnadsområden och skollägen i Veberöd.
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Arbetsplatsområden –icke störande verksamheter
Det befintliga verksamhetsområdet i Traversens
norra del omvandlas till ett arbetsplatsområde
med icke störande verksamheter för att möjliggöra
bostadsbebyggelse i Traversens södra delar. Området rymmer ingen förtätning och därför har en
detaljplan nyligen tagits fram för ett nytt arbetsplatsområde, Lökadalsområdet. Lökadalsområdet är
planlagt för mindre tomter med icke störande verksamheter. Lunds kommun äger marken och planerar
att anlägga gator, parkmark, samt stycka av och sälja
marken. Detaljplanen är överklagad.
Verksamhetsområden –störande verksamheter
I första hand föreslås en förtätning av befintligt
verksamhetsområde. Av drygt 17 hektar befintligt
verksamhetsområde nyttjas i dag endast runt 10
hektar. Flera fastigheter, både stora och små, är
obebyggda eller står med tomma lokaler. Genom
förtätning av befintligt verksamhetsområde kan i
anspråkstagande av jordbruksmark undvikas i ett
första skede. Nya bostäder nära verksamhetsområdet ska undvikas då det kan begränsa företagens
verksamhet.
Planförslaget möjliggör också ett nytt verksam-

hetsområde längs med Väg 11. Detta innebär att
knappt 6 hektar jordbruksmark tas i anspråk, vilket
motiveras med att marken behövs för att säkerställa
möjligheten till verksamhetstomter i Veberöd som i
sin tur säkerställer en utveckling av varierat lokalt
näringsliv. Det föreslagna verksamhetsområdet kan
utgöra ett störningsskydd mot väg 11 för befintliga
bostäder i söder.

Flera områden längs Väg 11 svämmas över vid större skyfall och hänsyn måste tas till dessa. En samordning av grönstruktur, fördröjning av dagvatten,
samt hantering av skyfallsvatten för Lökadal och det
föreslagna verksamhetsområdet längs Väg 11 skulle
innebära samordningsvinster och ett mer effektiv
nyttjande av marken.

Grönstruktur i Veberöd
Den grönblå infrastrukturen utgör både en förutsättning och en kvalitet för befintlig och framtida
bebyggelse. Här har framförallt skyfallshantering,
rekreation och biologisk mångfald prioriterats och
tagit plats i planeringsarbetet. Generellt föreslås en
utveckling och upprustning av befintlig grönstruktur, som kompletteras för att möta upp framtida behov av tätortsnära rekreation i och med en växande
befolkning. Grönstruktur som bidrar till att stärka
kopplingar mellan tätorten och det omgivande landskapet har prioriterats i planförslaget.

Möjligt läge för en större regional
verksamhetsetablering efter 2040
Verksamhetsområde
efter 2040

Nytt verksamhetsområde
Lökadals arbetsplatsområde
Förtätning i befintligt
verksamhetsområde

Befintliga icke störenade
verksamheter
Inzoomad markanvändningskarta som visar verksamhetsområden i Veberöd.
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Veberöd har generellt god tillgång till grönområden,
men tillgången är lägre i den västra delen av orten.
Genom att utveckla gröna stråk i randzonen mellan
tätorten och jordbrukslandskapet och säkerställa de
gröna miljöerna längs med banvallen ökar tillgängligheten till gröna miljöer i västra Veberöd.
Veberödsbäcken lyfts fram och tillgängliggörs i den
mån det finns utrymme.

Idala strövområde och området kring Skogsmölle bäcken pekas ut som föreslagna områden för
naturreservat baserat på samlade värden för natur
och rekreation, vilket stämmer överens med antaget
grönprogram.

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
med aktiviteter kopplade till naturen. Andra viktiga
platser för idrott- och fritidsliv är Svaleboskolan och
Idalaskolan, med bland annat större gräsytor och
idrottshall.

Ytor för spontanidrott, möten och andra typer av
fritidsaktiviteter lokaliseras till centrum, gamla
stationsområdet och Traversen. Hasslemölla gård
skulle kunna utvecklas till en målpunkt för fritidsaktiviteter kopplat till friluftsliv och rekreation.
Planförslaget möjliggör två nya fotbollsplaner
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 fotbollsklubb VAIF

När Idalafältet planlades för bostadsändamål
upphörde Veberöds AIFs arrende av mark för två
11-mannaplaner och två 7-mannaplaner. Tekniska
förvaltningen tillsammans med Stadsbyggnadskontoret fick då i uppdrag att hitta ersättningsplaner på kort och på lång sikt.
VAIF önskar samla all verksamhet på ett ställe och
ser ett behov av 4 planer, varav en matcharena,
två åretruntplaner, en naturgräsplan, samt ytor för
omklädningsrum, förråd och klubbstuga. Föreningen vill också titta närmare på möjligheterna att
ersätta en av planerna med en inomhushall, som
då skulle komma fler tillgodo.
I dag finns en fotbollsplan på Romelevallen med
tillhörande friidrottsytor, en naturgräsplan på
Svaleboskolan och en konstgräsplan direkt norr
om skolområdet. Fotbollsplanen på Svaleboskolan
behövs för skolidrotten. Romelevallen med sin fotbolls- och friidrottsanläggning anlades på 1950-talet och utgör i dag en viktig del av Veberöds stora
idrotts- och fritidsområde.

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
utbildning av bland annat försvarets patrullhundar. En separat lokaliseringsutredning med möjliga
lägen inom och utanför planområdet föreslås.
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Vattenhantering
Fördröjning av vatten och flödesdämpning i Veberödsbäcken föreslås söder om Veberöd. Placeringen
möjliggör att vattnet från Romeleåsen kan fördröjas
innan det når tätorten som idag drabbas hårt vid
skyfall, samt större och ihållande regn. Vattnet från
Romeleåsen är relativt rent och kommer främst från
skog, småskaligt jordbruk- och betesmark vilket ger
goda förutsättningar att också jobba med biologisk mångfald och säkerställande av vattentillgång.
Kävlingeåns vattenråd arbetar med ett pilotprojekt
kring flödesdämpande åtgärder uppströms Veberöd
för att minska översvämningsrisken, minska halterna av framförallt fosfor och öka möjligheten för
infiltration till grundvattnet söder om Veberöd.

Pedagogisk och lekfull miljö vid vatten.

I princip allt dagvatten från Veberöd släpps till Veberödsbäcken, vilket försämrar vattenkvalitén. Längs
bäcken har det också legat flera verksamheter som
förorenat marken och bäcken. Nedströms föreslås
ytor för rening av Veberödsbäckens vatten för att
förbättra vattenkvalitén och möjligheterna att nå
miljökvalitetsnormerna för Kävlingeån.

Veberödsbäcken görs tillgänglig för
alla och skötselansvaret tydliggörs.
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Omgivande landskap
Den omgivande naturen är av stort värde för Veberöd som attraktiv boendeort, vilket är en viktig
utgångspunkt i planförslaget. Genom att tydliggöra gröna kopplingar ut i naturen och omgivande
landskap, stärks förutsättningarna för ett tätortsnära friluftsliv. Gröna stråk längs kantzonen mellan
tätorten och åkerlandskapet höjer och tillgängliggör
gröna upplevelsevärden i väster och ökar förutsättningarna för ett varierat friluftsliv. Idala strövområde och området kring Skogsmöllebäcken pekas
ut som lämpliga områden för naturreservat baserat
på samlade värden för natur och rekreation. Dessa
utgör viktiga utgångspunkter för det tätortsnära
friluftslivet. Friluftslivets och jordbrukets intressen
kan ibland vara motstridiga, vilket bör uppmärksammas.

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.
Goda möjligheter finns för det lokala näringslivet att
utveckla turismnäringen i orten och kringliggande
landsbygd.

Bebyggelse utanför tätorten
Planförslaget innebär en restriktiv hållning till
ny bebyggelse utanför den befintliga tätorten för
att värna värdefull jordbruksmark och natur. En
sammanhållen bebyggelse är att föredra ur ett hållbarhets- och samhällsekonomiskt perspektiv, med
bättre förutsättningar för ett hållbart resande, ett lo-

kalt näringsliv, tillgången till idrott- och kulturutbud
och samordnad infrastruktur. Bebyggelse som utgör
en förutsättning för ett fortsatt levande jord- och
skogsbruk bedöms som lämpliga på landsbygden.
Djurhållningär värdeskapande för en ort men bör
lokaliseras så att konflikt med framtida bebyggelse
kan undvikas.
Bebyggelse som gynnar turistnäringen och det
aktiva friluftslivet är möjlig på landsbygden. Här
kan Veberöd utvecklas som en port ut i natur- och
kulturlandskapet. Målpunkter för turism och friluftsliv nära tätorten är då av stor vikt för att stärka
attraktionskraften.

Hasslemölla

Lunds kommun har nyligen köpt in Hasslemölla
gård med tillhörande mark längs Skogsmöllebäcken och gårdens utmark i närheten av Körsbärsdalen. Motivet till att kommunen köpte in marken
är dess höga värde för rekreation, friluftsliv och
naturvård. Avsikten är nu att påbörja bildandet
av ett naturreservat längs Skogsmöllebäcken
och identifiera gårdsbebyggelsens möjligheter
och framtida användning. Hasslemölla berörs
av flera riksintressen som bekräftar de värden
som kommunen vill säkerställa i bildandet av ett
naturreservat.
Hasslemölla är en av de äldsta historiska miljöerna
i trakten kring Veberöd, Den tillhörande möllan är
känd i skriftliga källor från 1500-talet. Gårdsbebyggelsen med omgivande landskap har mycket
stora kulturhistoriska värden och är att betrakta
som omistlig.

Veberöds omgivning med Romeleåsen i horisonten.
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Gällande översiktsplan från 2018
och föreslagna förändringar

Ställningstaganden som gjorts i
Översiktsplanen
- Utveckla centrum genom komplet
tering 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.

Syftet med en fördjupning av översiktsplanen
för Veberöd är att förtydliga och vidareutveckla
kommunens intentioner för Veberöds framtida
utveckling. I gällande översiktsplanen föreslås
1200 bostäder, varav cirka 500 föreslås ske genom
förtätning. Några av de viktigaste frågorna att
studera enligt gällande översiktsplan är:
• hur Veberöds identitet och karaktär kan vidareutvecklas.
• hur bostadsutbudet kan breddas.
• hur trafik- och kollektivinfrastruktur kan utvecklas.
• hur ortens näringsliv och 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
Traversen

Teckenförklaring
Kraftledningar
Blå-gröna huvudstråk
Utbyggnad efter 2040

Annelund

Arbetsplatsområden, Ny
Arbetsplatsområden, Befintlig
Verksamhetsområden, Ny
Idalafältet

Verksamhetsområden, Befintlig
Särskilda fritidsanläggningar, Befintlig
Begravningsplatser, Befintlig
Blandad bebyggelse, Ny
Blandad bebyggelse, Befintlig
Grönområde, Befintlig
Natur, Befintlig
Vatten, Befintlig
Landsbygd, befintlig
Kommunyta
Byggnader
Järnväg, Framtida
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Föreslagna förändringar
Fördjupningen av översiktsplanen baseras på mer
utförligt kunskapsunderlag och innehåller mer detaljer än översiktsplanen. Därmed skiljer sig föreslagen markanvändning från markanvändningskartan i
Lunds kommuns översiktsplan.

Gällande översiktsplan tar höjd för en framtida järnväg –Simrishamnsbanan, vilket aktuellt samrådsförslag inte förhåller sig till.

Gällande översiktsplan rymmer två utbyggnadsområden, Idalafälet och Traversen, som också bekräftas
i aktuellt samrådsförslag. Dessa två områden tar
höjd för 700-800 bostäder. Övriga 400-500 bostäder föreslås ske genom förtätning i centrum- och
hållplatsnära lägen. De stora förtätningsprojekten är
gamla Stationsområdet och Svaleboområdet.
Utbyggnadsområdena Tegelbruket och Annelund i
gällande översiktsplan, föreslås i aktuellt planförslag bebyggas efter 2040. De tar cirka 20 hektar
jordbruksmark i anspråk och förtätning i centrumoch hållplatsnära lägen prioriteras.

0
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Aktuellt planförslag redovisar en mer detaljerad
markanvändning, med lägen för skola, idrotts- och
fritidsliv, samt ytor för fördröjning och rening av
vatten. Vidare definieras också områden lämpliga
för mer blandade funktioner.

All utbyggnad norr om väg 11 föreslås efter 2040
för att fokusera på förtätning och en samlad bebyggelse söder om väg 11 med bättre närhet mellan
arbetsplatser, centrum och bostäder. Det öppna
landskapet norr om väg 11 bibehålls därmed. Cirka
10 hektar jordbruksmark tas i anspråk för verksamheter i aktuellt planförslag, jämfört med 30 hektar i
gällande översiktsplan.
Ett verksamhetsområde norr om Traversen omvandlas till ett arbetsplatsområde för att på så vis
undvika etableringar av störande verksamheter i
närheten av bostadsbebyggelse. Området innehåller
redan idag verksamheter som kan rymmas inom
kategorin arbetsplatser.

1 120
Meter

Utbyggnadsområde efter 2040
Blandad bebyggelse
Verksamheter
Ytor för vatten
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Genomförande och
Samhällsekonomiskt perspektiv
Syftet med fördjupningen av översiktsplanen för
Veberöd är att skapa en målbild för tätortens utveckling och lägga grunden för en långsiktig användning 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 i samband med
arbetet med fördjupningen av översiktsplanen för
Veberöd identifiera de ekonomiska konsekvenserna
av planen samt de knäckfrågor som har betydelse
för arbetet med att genomföra planen.

Finansiering genom exploatering

Samtliga utbyggnads- och verksamhetsområden bör
ses som ett utbyggnadsprojekt där markanvändningen prövas genom detaljplan och där exploateringsintäkter bekostar genomförandet. Utvecklingen
av Veberöds grönstruktur innebär nya ytor för park.
Dessa ytor är fördelade på föreslagna utbyggnadsoch verksamhetsområden och förväntas bekostas av
exploateringen. Behovet av lokalgator inom utbyggnadsområdena, ombyggnad av befintliga gator samt
fördröjning av dagvatten och skyfall bedöms också
kunna rymmas inom exploateringen.
Förnyelse av centrum är det utbyggnadsområde där
kostnaderna bedöms bli större än inkomsterna.

Osäkra kostnader som kan påverka
exploateringsekonomin

Markföroreningar kan finnas på många platser i
Veberöd till följd av Veberöds historia och det finns i
dag dålig kunskap om exakt vilken mark som är förorenad. 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.
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Hantering av massor kan innebära stora kostnader
för ett projekt och medföra att exploateringskalkylen inte går ihop. Ju tidigare i processen som
behovet av masshanteringen klargörs desto bättre
förutsättningar finns det för att genom god planering undvika masshantering, hitta bra lösningar och
hålla nere kostnaderna.

Kostnader som inte kan bekostas genom
exploatering, helt eller delvis

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.
Centrumförnyelse
Centrumförnyelsen innebär gestaltning av gator,
torg och gröna miljöer för att lyfta Veberöds attraktivitet. Satsningarna på befintliga miljöer som ska
lyfta Veberöd beskrivs i ett exploateringssammanhang som åtgärder som har ett utvidgat allmänt
intresse. Ett utvidgat allmänt intresse innebär att
det är fler än de framtida boende inom ett område
för exploatering som har nytta av dessa anläggningar. Vid genomförandet av denna typ av åtgärder kan
vissa kostnader tas ut i samband med exploatering
av förtätningsprojekt i centrala Veberöd. En utveckling av centrum innebär relativt stora investeringar
och relativt små inkomster varför kommunala investeringsmedel föreslås.
Vatten
För att möjliggöra en fortsatt exploatering i Veberöd
behöver dagvatten och vatten från skyfall fördröjas
innan det når den redan hårt belastade Veberödsbäcken, vilket bör bekostas av explatoeringen. Allt
dagvatten som släpps till befintliga vattendrag eller
lågområden bör ha en vattenkvalitet som bidrar till
att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten
kan uppnås. Rening och fördröjning av vatten tar
plats i vår fysiska miljö varför gemensamma ytor för
hantering av vatten föreslås. Dessa ytor gagnar både
befintlig och föreslagen bebygelse. Vattenproblematiken är befintlig och det är oklart kring de juridiska
frågorna i kostnads- och ansvarsfördelning, varför
en särskilt process kring vattenfrågan är påbörjad.

Möjliga lösningar som innebär lokalt omhändertagande av dagvatten och skyfallsvatten i en del av
Veberöd kan frigöra kapacitet i ledningsnätet som
möjliggör utbyggnad av andra områden. Hur dessa
kostnader hanteras och fördelas är viktiga frågor att
studera vidare.
Vatten och avlopp
Befintligt ledningsnät har begränsad kapacitet och
det kommer att krävas åtgärder i samtliga nät för
att möjliggöra 1 200 bostäder. Utbyggnadstakt och
utbyggnadsordning av utbyggnadsområdena efter
2030 kan påverkas beroende på var och hur åtgärder i ledningsnätet görs.
Gator och kopplingar
Nya gång- och cykelkopplingar som ligger utanför
föreslagna utbyggnadsområden behöver bekostas
genom tekniska förvaltningens driftbudget eller
andra investeringsmedel.

Andra finansieringsformer
Det kan också vara nödvändigt att hitta andra finansieringsformer för satsningar som lyfter en orts attraktivitet. 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.

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 kommunen. Av dessa 26 000 bostäder ska 1 200 bostäder
byggas i Veberöd, vilket innebär 60 bostäder per år.
Planförslaget rymmer de 1 200 bostäder som anges
i översiktsplanen.
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Fram till 2030
Utbyggnadstakten föreslås vara runt 40 bostäder
per år varav maximalt 20 småhus. En högre utbyggnadstakt innebär investeringar i nya skol- och förskolelokaler innan 2030. 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 och kv Gåsen föreslås vara den första
utbyggnadsetappen. För Idalafältet finns en gällande
detaljplan som möjliggör drygt 350 bostäder och
för Gåsen pågår ett planarbete med förslag på drygt
30 bostäder med inriktning på seniorboende. 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. Önskar man ha en högre utbyggnadstakt innan 2030 bör delar av Idalafältet byggas efter 2030.

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 när fler lägenheter blir tillgängliga och detta bör uppmärksammas.
Centrumförnyelsen bör också påbörjas innan 2030.

Mellan 2030 – 2040
Utbyggnadstakten föreslås vara runt 40-60 bostäder
per år varav maximalt 20 småhus. Lunds kommun
bör i senare skede göra en strategisk prioritering
mellan utbyggnadsområdena Svaleboområdet, gamla stationsområdet och Traversen.
Utbyggnadsområdet Traversen är så pass stort att
det bör delas in i etapper och med en utbyggnadstakt som anpassas till skolbehovet. Planförslaget tar
höjd för en ny F-3 skola inom Traversen.

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
60

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 samrådsförslaget.
• 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.
• Prioritera god tillgänglighet till kollektivtrafik,
centrum, skola och grönstruktur vilket skapar
förutsättningar för ökat användande och större
samhällsekonomisk nytta.
• Säkra och trygga gång- och cykelvägar skapar
förutsättningar för minskade lokala bilresor och
ökad folkhälsa.
• Ianspråkstagandet 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 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.
I det fortsatta arbetet kommer de samhällsekonomiska konsekvenserna att utvecklas och beskrivas
utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

UTBYGGNADSOMRÅDEN
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Utbyggnadsområden fram till
2040

Utbyggnaden av Veberöd fram till 2040 sker genom
förtätning inom tätortens gränser. I markanvändningskartan illustreras större förtätningsområden
som bedömts prioriterade fram till 2040. Lunds
kommun äger större delen av marken vilket innebär
goda möjligheter att uppnå 1 200 bostäder fram till
2040. Det innebär också flera kommunala utbyggnadsprojekt i Veberöd. Genom att prioritera kan
kommunen planera sina investeringar på ett bättre
sätt och lättare fördela sina resurser över tid.

2. PRIORITERA
-Centrumförnyelse
-Förtätning i centrum

Samtliga utbyggnadsområden har analyserats där
hållplatsnära och centrala lägen prioriterats för att
ge goda förutsättningar för ett hållbart resande och
ett lokalt vardagsliv. Närheten till naturen, parker
och kommunal service utgör viktiga parametrar i
avvägningar mellan olika utbyggnadsområden. Även
de utbyggnadsområden som föreslås efter 2040 har
analyserats utifrån dessa aspekter, se tabell nedan.

3. PRIORITERA
-Tätt och hållbart

1. PRIORITERA
-Bygg färdigt

Planförslaget tar också höjd för mindre förtätningsprojekt som inte preciserats i markanvändningskartan.
Tillgänglighet till viktiga funktioner
VIKTIGA FUNKTIONER

Mycket god

God

Acceptabel

HÅLLPLATS

0-250

250-500

500-1000

CENTRUM

0-250

250-500

500-1000

SKOLA F-3 (inklusive förskola)

0-250

250-500

500-1000

SKOLA 4-9

0-500

500-1000

1000-2000

PARK -lekmiljö och mötesplatser

0-200

200-300

300-500

NATUR -rekreation

0-300

300-1000

1000-3000

Tabell som anger vad som bedömts som mycket god, god och acceptabelt avstånd till olika viktiga
funktioner i Veberöd.
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”Bygg färdigt det som påbörjats”
Idalafältet

Markägare: Lunds kommun
Detaljplan: Lagakraft 2020
Planområde 23 hektar, varav 13 hektar natur- och
parkmark
Utbyggnaden av Idalafältet innebär 300-400 nya
bostäder. Den gällande detaljplanen möjliggör en
blandning av flerbostadshus, gruppboende, radhus,
kedjehus och friliggande villor. Det exakta antalet
bostäder beror på täthet och fördelning mellan
lägenheter och småhus.
Den befintliga omgivningen erbjuder en varierad
och tillgänglig grönmiljö med skog, lekplatser och
öppna gräsytor.

Avvägningar mellan olika intressen
Avvägningar mellan olika intressen har redan gjorts
för Idalafältet i och med den nyligen lagakraftvunna
detaljplanen för området.

Genomförande - kostnader
Gator, dagvattenhantering, skyfallsåtgärder och
teknisk infrastruktur byggs ut för området och bekostas av exploateringen. Upprustning av befintlig
lekplats utanför planområdet bekostas av exploateringen.

Idalafältets tillgänglighet till viktiga funktioner
VIKTIGA
FUNKTIONER

Mycket
god

God

Acceptabel

√

HÅLLPLATS
CENTRUM

√

SKOLA F-3

√

SKOLA 4-9

√

PARK -lekmiljö o
mötesplatser

√

NATUR -rekreation
och friluftsliv

√

Skytteskogen

Skog
sm

ölleb
ä

cken

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
Romelevallen
kv Gåsen

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.

Sjöb
ovä
gen

Hållplats
Naturport -en naturnära hållplats

LKFs utbyggnadsområde
inom Idalafältet
Gräsyta
Fördröjningsyta
Nya Idalaskolan
Kontor
och
4H-gård
Idala
strövområde

Hasslemölla
gård
Dagvattenfördröjning

Utbyggnadsområde
Idalafältet

Befintlig skog

Kartbild över Idalafältet tillsammans med sin omgivning
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Centrums tillgänglighet till viktiga funktioner

HÅLLPLATS

√

CENTRUM

√

SKOLA F-3

√

SKOLA 4-9

√

God

Acceptabel

Utveckla
mötesplatser

Bibliotek
Medborgarkontor

Kyrkan

Förtätning
Lokaler
Synliggöra bäcken
Grönska

Förtätning
Parkering
Synliggöra bäcken
Grönska

n
ge
vä
bo
Sjö
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Mycket
god

gsgata
n

Ve
b

VIKTIGA
FUNKTIONER

Järnvä

gen

Avvägningar mellan olika intressen
Centrum bedöms kunna förtätas under förutsättning att Veberöds identitet värnas och de kulturhistoriska värdena beaktas. Vid en förtätning av
centrum måste också hänsyn tas till Veberödsbäck-

Södra

vä
lby
Da

Byknutpunkt
Genom att placera hållplats för kollektivtrafik nära
vardagsservice och handel finns en möjlighet att
samordna resan med vardagsärenden och förenkla
vardagslivet. Det är en av flera åtgärder som kan göras för att öka attraktiviteten kring att åka kollektivt.

Samtliga exploateringsprojekt i centrum bör bekosta delar av de offentliga miljöerna. Utvecklingen av
miljön längs Veberödsbäcken, ansvarsfrågan och
driftansvar utreds i det fortsatta arbetet.

iga
ta
n

Grönskan är ett viktigt inslag i de centrala delarna
av Veberöd. Befintlig grönska värnas och ny grönska
tillskapas, bland annat längs längs Veberödsbäcken.

Genomförande - kostnader
En förnyelse av centrum skapar värden för boende,
verksamma och besökare, varför det kan vara motiverat att se det som en kommunal investering.

eje
r

Centrum kompletteras med nya bostäder, uppskattningsvis 50-100 nya lägenheter beroende på tillgänglig exploaterbar mark, täthet och parkeringsbehov. Tillkommande bebyggelse sker genom mindre
tillägg i max 3-4 våningar. Större volymer delas upp
och utformas med respekt till befintlig miljö.

M

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
främjar det lokala utbudet av service och handel.

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 av exploateringsprojekt
kan komma att ske i etapper, då området berör flera
fastigheter.

ke
n

Markägare: Privata och Lunds kommun
Detaljplan: Ny detaljplan krävs i vissa delar

bä
c

Centrum

en och den kända problematiken gällande dagvatten
och översvämningar.

er
öd
s

”Förtäta och priortera centrum”

Befintliga Coop
Förnyelse
Synliggöra bäcken
Grönska

PARK -lekmiljö o
mötesplatser

√

NATUR -rekration
och friluftsliv

√

P

Torg och byknutpunkt
Prioriterade handelstråk
Centrumstråk och platser

Broddes
plats

”Förtäta och priortera centrum”
Gamla stationsområdet

Markägare: Privata och Lunds kommun
Detaljplan: Ny detaljplan krävs
Området: 3,1 hektar, varav 0,5 ha parkmark
En omvandling av det gamla stationsområdet
möjliggör 150-200 bostäder. Varierade
bostadsformer förordas och utrymme för
befintlig och utvecklad service. Den befintliga
livsmedelsbutiken kan med fördel inrymmas i
bottenvåningen på ett av kvarteren. Parkeringar
för centrumbesökare, pendlare och boende bör
samnyttjas för ett effektivt nyttjande av marken.

Den befintliga parken Ankdammen förlängs ner till
Södra Järnvägsgatan, vilket ger föreslagna bostäder
tillgång till en närpark.

Det gamla stationshuset har ett stort kulturhistoriskt värde och utgör en viktig representant
från tiden när Veberöd var ett stationssamhälle
tillsammans med den gamla banvallen och våghuset.
Den befintliga bebyggelsen på båda sidor om
utbyggnadsområdet är i en- till tvåvåningar och 4
våningar bedöms därför som lämpligt.

Avvägningar mellan intressen
Det gamla Stationsområdet ingår i riksintresseområdet för framtida järnväg –Simrishamnsbanan.
Byggnadsnämnden har beslut från den 12 december
2020 tydliggjort sitt ställningstagande att behovet
av bostäder och att undvika ianspråktagande av
jordbruksmark väger tyngre än en framtida järnväg.
Nya kvarter med bostäder och
lokaler mot Södra Järnvägsgatan

Området kan bebyggas relativt tätt utan att de kulturhistoriska värdena påverkas, under förutsättning
att bebyggelsens skala inte avviker för mycket och
att de tre kulturhistoriska objekten som är direkt
kopplade till det gamla stationsområdet bevaras,
banvallen, våghuset och stationshuset.
Genomförande - utbyggnadstakt
Gamla stationsområdet föreslås byggas efter 2030.
Planeringen av området kan ske tillsammans med
utvecklingen av centrum.
Genomförande - kostnader
Gator, park, torgyta, dagvattenhantering, skyfallsåtgärder och teknisk infrastruktur byggs ut för
området och bekostas av exploateringen.
Kostnader för sanering av markföroreningar bör
bekostas av exploateringsprojektet. Kostnader för
provtagning i tidigt skede bör kommunen bekosta
och om möjligt belasta exploateringen.

Gamla stationsområdets tillgänglighet till viktiga
funktioner
VIKTIGA
FUNKTIONER

Mycket
god

HÅLLPLATS

√

CENTRUM

√

SKOLA F-3

√

SKOLA 4-9

√

God

PARK -lekmiljö o
mötesplatser

√

NATUR -rekration
och friluftsliv

√

Acceptabel

Bostäder
Gång- o
ch

cykelstr
å

k

Nya kvarter med bostäder och
lokaler mot torget och
Södra Järnvägsgatan
Södra
Järnvä
gsgata

n

TORGYTA
med plats för grönska
och spontanidrott

PARKMARK
Befintlig grönstruktur
Nya kvarter med bostäder och
lokaler mot torget

lb
Da

STATIONSBYGGNADEN

gen
yvä
Prioriterade bygator

Prioriterade gator, stråk och platser
M

Utveckla
mötesplatser

eje
rig
at
an

Centrumstråk
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Svaleboskolan
Bibliotek
Medborgarkontor

träd, stråket föreslås omvandlas till park och kopplande stråk ut i landskapet.

”Förtäta och priortera centrum”

Området kring Svaleboskolan

Markägare: Lunds kommun
Detaljplan: Ny detaljplan krävs
Området: 3 hektar kvartersmark (inkl parkering),
6,2 ha skola, 0,8 ha park och 4 ha idrott/fritid

Söder om skolan föreslås två planer för fotbollsverksamhet, som tillsammans med befintlig fotbollsplan
inom skolområdet bedöms fylla fotbollsverksamhetens behov av träningsytor och höst/vinterverksamhet.

En utveckling av nya bostäder i direkt anslutning
till Svaleboskolan möjliggör en större förtätning i
ett centralt och attraktivt läge. Olika bostadstyper
är möjliga inom området med hänsyn till platsens
beskaffenheter och närhet till skola. Byggs det
bara småhus ryms upp till 60 bostäder och väljer
man bara flerfamiljshus ryms runt 200 lägenheter.
Samordning av skolans, idrottens och bostädernas
parkering bör eftersträvas.

Avgränsningar mellan olika intressen
Behovet av framtida skoltomter och målbilden kring
hur skolan ska utvecklas i Veberöd är en avgörande
fråga tillsammans med behovet av fotbollsplaner.

Genomförande - utbyggnadstakt
Svaleboområdet bör byggas ut först efter 2030 och
kan med fördel samordnas med utveckling av Svaleboskolan. Utbyggnadsområdets helhet bör hanteras
från början. Området kan dock detaljplaneras och
bebyggas i mindre etapper.

I det äldre kvarteret Åttan finns stora träd och en rik
grönska med ett stort upplevelsevärde som föreslås
bevaras vid förtätning. Direkt norr om utvecklingsområdet ligger den gamla banvallen med uppvuxna

PARKM
A

RK Gå
ng- o

Befintlig konstgräsplan
Lämpligt läge för bostäder

ch cyke
ls

tråk

Nya bostäder
Effektiv parkeringslösning

Yta möjlig
förlängd fotbollsplan

Idrottsplats
och fotbollsplan

Fotbollsplan
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Fotbollsplan

Anläggandet av fotbollsplanerna finns med i kulturoch fritidsnämndens budget. Fotbollsplanerna bör
Södra
Järnvä genom detaljplan.
säkerställas
gsga
tan

gen
yvä

Idrottshall

Kv Åttan
Värdefull grönska
Lämplig förtätning

lb
Da

Förskolan
Tegelbruket

Svaleboskolan
årskurs 4-9

Genomförande - 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.

Svaleboskolan
årskurs F-3

Svaleboområdets tillgänglighet till viktiga funktioner
VIKTIGA
FUNKTIONER

Mycket
god

God

HÅLLPLATS

√

√

CENTRUM

√

SKOLA F-3

√

SKOLA 4-9

√

PARK -lekmiljö o
mötesplatser

√

NATUR -rekration
och friluftsliv

√

Acceptabel

√

”Bygg tätt och hållbart”
Traversen

Markägare: Lunds kommun i huvudsak
Detaljplan: Ny detaljplan krävs
Området: 12,3 hektar, 3,3 ha park, 1 ha skoltomt
En omvandling av Traversen möjliggör 300-400
bostäder. Utbyggnadsområdet tål en högre skala på
upp till 4 våningar, men föreslås också rymma en hel
del småhus. Med tanke på avstånd till kollektivtrafik
krävs att särskilda åtgärder gällande hållbarhetsaspekter vidtas. Varierande bostadsformer förordas
och utrymme ges för befintliga och nya verksamheter, som på ett välgörande sätt integreras i den nya
bebyggelsemiljön.
Den befintliga byggnaden ”Potatislagret” rymmer
billiga och rymliga lokaler för exempelvis gymverksamhet, vilket är värdefullt för ett varierat näringsoch föreningsliv. Det skapar också möjlighet till en
eventuell framtida förtätning av centrala delar av
Veberöd. Byggnaden är dessutom identitetsskapande och bidrar till att förstå Veberöds historia. De
tillfälliga modulbostäderna har tillfälligt bygglov
till 2026, därefter får modulerna rivas eller flyttas.
Bygglovet kan förlängas max fem år till efter 2026.
En utbyggnad av 300-400 nya bostäder bedöms
innebära behov av en nya förskola och eventuellt
en nya f-3-skola. Lämpligt läge är i anslutning till
befintlig förskola Parkstugan och/eller i anslutning
till gröna miljöer och stråk.

Befintliga parkstråket längs Veberödsbäcken
gestaltas och nya platser för både aktivitet och vila
tillskapas. Ett större grönområde norr om Traversen
föreslås, med plats för fördröjning och rening av
vatten.

Avvägningar mellan intressen
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.

Området kan bebyggas relativt tätt utan att de kulturhistoriska värdena påverkas. Marken behöver på
sina ställen saneras.
Genomförande - utbyggnadstakt
Traverens föreslås byggas ut under planperiodens
senare del då centrumförnyelse, förtätning och
pågående projekt bedömts mer angelägna.

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

Genomförande - kostnader
Kostnader för gator, gång- och cykelstråk inom området, parkförnyelse i befintlig parkmiljö och föreslagen park bör bekostas av exploateringsprojektet.
Kostnader för sanering av markföroreningar bör
bekostas av exploateringsprojektet. Kostnader för
provtagning i tidigt skede bör kommunen bekosta
och om möjligt räkna hem vid genomförandet.

Kostnader för anläggande av ytor för rening av vatten för bidra till att miljökvalitetsnormer för vatten
uppnås bör till viss del bekostas av explateringen.
Traversens tillgänglighet till viktiga funktioner
VIKTIGA
FUNKTIONER

God

Acceptabel

HÅLLPLATS

√

√

CENTRUM

√

SKOLA F-3

Mycket
god

√

SKOLA 4-9

√

PARK -lekmiljö o
mötesplatser

√

NATUR -rekration
och friluftsliv

√

Flygbild över området Traversen
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Utbyggnadsområden 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 vara lämpligt.

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
gäller befintlig markanvändning, men det är viktigt
att förändringar inte görs som kan omöjliggöra för
kommunen att växa i dessa lägen i framtiden.
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Förändringar i förhållande till Lunds kommuns översiktsplan
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 i aktuellt förslag.

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, därav storleken.
Området för utbyggnad som ligger inom Idala strövområde 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
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
öka med en växande befolkning.
En fortsatt förtätning efter 2040 är av stor vikt för
ett levande, föränderligt och hållbart samhälle, med
möjlighet att möta de framtida behov som i dag är
okända.
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Utbyggnadsområde efter 2040
Blandad bebyggelse
Verksamheter
Ytor för vatten
Befintlig busshållplats
Nytt hållplatsläge
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Utbyggnadsområden

Annelund

Tegelbruket -etapp I
Tegelbruksområdet (etapp I) bedöms rymma 300400 bostäder med varierad bebyggelse. Genom en
flytt av busshållplatsen från Försköningen till Tegelbruksområdet skapas en mycket god tillgänglighet
för både nya och befintliga bostäder. En utbyggnad
av Tegelbruket skapar behov av ny förskola som
lämpligen placeras i anslutning till Dalbyvägen,
föreslagsvis på parkytan direkt norr om Dalbyvägen
eller i anslutning till befintlig gårdsmiljö. En förskoletomt norr om Dalbyvägen är möjlig att genomföra
utan i anspråkstagande av jordbruksmark och kan
därför byggas ut innan 2040.
Alternativa användningar:
Den befintliga jordbruksmarken har ett värde för
livsmedelsproduktion och ett ianspråktagande av
marken är irreversibel.

Lokal fördröjning av dagvatten bör vara en förutsättning och om möjligt samordnas med åtgärder för skyfallsvatten.
Den befintliga mackens 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.

Projektet innebär investeringar inom området och
under kända förutsättningar bedöms exploateringen kunna bära sina egna kostnader. Kommunala
parker och gator behöver byggas ut.
Tegelbruket -tillgänglighet till funktioner

HÅLLPLATS

Ingår inte i VAsyds verksamhetsområde.
Lokal fördröjning av dagvatten och åtgärder för skyfallsvatten.

God

Acceptabel

√

√

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.
Annelund -tillgänglighet till funktioner
VIKTIGA
FUNKTIONER

Mycket
god

God

Acceptabel

√

HÅLLPLATS
CENTRUM

√

SKOLA F-3

√

SKOLA 4-9

√

PARK -lekmiljö o
mötesplatser

√

NATUR -rekration
och friluftsliv

√

√

CENTRUM
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Att beakta:

Den befintliga gårdsmiljön är värdeskapande element och bör
respekteras.

Större delen av området ingår inte i VAsyds verksamhetsområde.

Mycket
god

Alternativa användningar:
Den befintliga jordbruksmarken har ett värde för
livsmedelsproduktion och ett ianspråktagande av
marken är irreversibel.
Yta för hantering av vatten vid stora skyfall.
Ytor för att hantera en utökad fotbolls- och idrottsverksamhet.

Landskapsbilden och mötet med Veberöd från söder måste beaktas.

Att beakta:

VIKTIGA
FUNKTIONER

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

SKOLA F-3

√

SKOLA 4-9

√

PARK -lekmiljö o
mötesplatser

√

NATUR -rekration
och friluftsliv

√

√

Idala -östra
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 karaktär.

√

Alternativa användningar:
Område för rekreation och friluftsliv med koppling
till angränsande naturmiljö.
Bevarande av skog för kolinlagring.
Allmänna intressen:
Riksintresse för Naturvård
Riksintresse för Rörligt friluftsliv
Strandskyddsområde för Skogsmöllebäcken

Sjöbovägen
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.
Alternativa användningar:
Skydd i form av befintlig bullervall.

Att beakta:

Att beakta:

Ingår inte i VAsyds verksamhetsområde

Området ingår i VAsyds verksamhetsområde för vatten, avlopp och
dagvatten.

Tillhör Skogsmöllebäckens avrinningsområde

Området tillhör Trulsbobäckens avrinningsområde.

Lokalt omhändertagande av dagvatten föreslås

Befintligt dagvattennät är begränsat och hantering av dagvatten bör
om möjligt samordnas med rinnvägar för skyfall. Det innebär att
dagvattnet inte leds till den redan hårt belastade Veberödsbäcken.

Rinnvägar för skyfallsvatten från Idalafältet passerar området.
Kuperad terräng ger unika förutsättningar och begränsningar vid
byggande

Ljudmiljön för befintliga och tillkommande bostäder måste beaktas.

Uppvuxen skog

Hantering av massor från bullervall.

Förutsättningar finns för att ansluta till befintligt gatunät och koppla
till befintliga och planerade ledningar.

Befintliga angränsande ledningars kapacitet är oklar.

Projektet innebär inga stora investeringar och under
kända förutsättningar bedöms exploateringen kunna bära sina egna kostnader.
IDALA -östra -tillgänglighet till funktioner

Projektet innebär flera stora investeringar i form
av 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.
Sjöbovägen -tillgänglighet till funktioner

VIKTIGA
FUNKTIONER

Mycket
god

God

VIKTIGA
FUNKTIONER
√

HÅLLPLATS
CENTRUM

√

PARK -lekmiljö o
mötesplatser

√
√

God

HÅLLPLATS

Acceptabel

√

CENTRUM

√

SKOLA 4-9

Mycket
god

√
√

SKOLA F-3

NATUR -rekration
och friluftsliv

Acceptabel

√

SKOLA F-3

√

SKOLA 4-9

√

PARK

√

NATUR

√

√

Skytteskogen -södra
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
möjliggör kolinlagring.
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Truckvägen -tillgänglighet till funktioner

Allmänna intressen:
Skytteskogen är ett värdefullt rekreationsområde.
Strandskyddsområde för Skogsmöllebäcken angränsar till området.

VIKTIGA
FUNKTIONER

Mycket
god

Ingår inte i VASYDs verksamhetsområde.

CENTRUM

Området tillhör Trulsbobäcken och Skogsmöllebäckens avrinningsområde.

SKOLA F-3

√
√

SKOLA 4-9

√

PARK

√

Uppvuxen skog.

NATUR

√

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

Skytteskogen -Södra -tillgänglighet till funktioner
God

Acceptabel

√

HÅLLPLATS
CENTRUM

√

SKOLA F-3

√

SKOLA 4-9

√

PARK

√

NATUR

√

Bostäder längs Truckvägen

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.

√

√

Lokalt omhändertagande av dagvatten bör vara en förutsättning,
dagvattennät saknas i angränsande område.

Mycket
god

Acceptabel

HÅLLPLATS

Att beakta:

VIKTIGA
FUNKTIONER

God

Skytteskogen -norra
Utbyggnadsområdet uppskattas kunna bebyggas
med 40-80 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, som en del av
Skytteskogen.
Bevarande av skog för kolinlagring.
Lokalisering av fritidsaktiviteter.
Att beakta:

Området ingår inte i VASYDs verksamhetsområden.
Lokalt omhändertagande av dagvatten bör vara en förutsättning,
tillhör Trulsbobäckens avrinningsområde.
Uppvuxen skog.

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

Skytteskogen -Norra -tillgänglighet till funktioner

Att beakta:

Ingår i VASYDs verksamhetsområde.
Lokal fördröjning av dagvatten och åtgärder för skyfallsvatten.

Mycket
god

God

Acceptabel

Veberöds entré från norr.

HÅLLPLATS

√

Gröna kopplingar och stråk

CENTRUM

√

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.
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VIKTIGA
FUNKTIONER

SKOLA F-3

√

SKOLA 4-9

√

PARK

√

NATUR

√

HÄNSYN OCH
RIKSINTRESSEN

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.

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 och studenter. 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 överlappade 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
utan det är först vid ett eventuellt genomförande
som risk för skada uppstår.
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.
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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 men även
åker- och betesmarker förekommer.
Riksintresseområdet inom planområdet berör:
-Riksintresse för rörligt friluftsliv -2
-Riksintresse för kulturmiljövård -M82
-Riksintresse för Simrishamnsbanan

Påverkan
De överlappade riksintresseområdena för friluftsliv
och för natur bedöms tillsammans stärka och säkra
identifierade värden. Riksintresseområdet för en
framtida Simrishamnsbana bedöms inte påverka friluftslivet utan det är först vid ett eventuellt genomförande som risk för skada uppstår.
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 och ytor för
fördröjning av vatten vid stora skyfall som också ska
ta bidra till ökad biologisk mångfald och förbättrad
tillgänglighet till naturen. 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 områden 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

Påverkan
De överlappade riksintresseområdena för friluftsliv
och för natur bedöms tillsammans stärka och säkra
identifierade värden. Riksintresseområdet för en
framtida Simrishamnsbana bedöms inte påverka friluftslivet utan det är först vid ett eventuellt genomförande som risk för skada uppstår.
Riksintresseområdet tangerar Veberöds tätort och

omfattar hela Idalaområdet. 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.

Viljeriktning i samrådsförslaget

Utveckla Veberöd till en entré för friluftslivet.
Stöd besöksnäringen genom att skapa förutsättningar för olika former av logi, samt natur- och
kulturupplevelser som bidrar till jobb och en
levande landsbygd.
Säkerställa förutsättningar för bildandet av naturreservat vid Körsbärsdalen och vid Skogsmöllebäcken.

Teckenförklaring
Plangräns
Riksintresse för Friluftsliv
Riksintresse för 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 landskapsbildsskydd, och ett CW-område (Convention
on Wetlands of International Importance) enligt
våtmarkskonventionen.

Sandurområdet mellan Veberöd och Blentarp N85,
upprättat 2000
Värdeomdöme: Isälvssandur, sandavlagring i sand
i anslutning till Romeleåsens förkastningsbrant.
Fossilt dynfält. Humlamaden är ett representativt
odlingslandskap i backlandskap.
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.

Påverkan
Det illustrerade riksintresseområdet tangerar planområdet i den allra östligaste delen. I beskrivningen
av riksintresset omnämns dock Hasslemölla norra
särskilt, men fastigheten Hasslemölla ligger utanför
det illustrerade riksintresseområdet. Detta skapar
en oklarhet i hur riksintresset för Klingavälsån ska
tolkas. Skogsmöllebäcken rinner ut i Klingavälsån,
vilket innebär att en försämring av vattenkvalitén i
Skogsmöllebäcken också påverkar riksintresseområdet Klingavälsån N81 negativt.

Påverkan
Riksintresseområdet omfattar de östra delarna av
planområdet och tangerar den befintliga bebyggelsen längst i öst. Lunds kommun gör bedömningen
att riksintressegränsen går där Skogsmöllebäckens dalgång möter den platå där bebyggelsen står.
Bebyggelsen bedöms därför inte skada riksintresseområdets värden.

Riksintresseområdet inom planområdet berör:
-Riksintresse för friluftsliv
-Strandskyddsområde för Skogsmöllebäcken
-Riksintresse för Simrishamnsbanan
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Riksintresseområdet inom planområdet berör:
-Riksintresse för friluftsliv
-Strandskyddsområde för Skogsmöllebäcken
-Riksintresse för Simrishamnsbanan

Riksintresseområde 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.

Natura2000-områden utanför 		
planområde

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 det 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 habitetdirektivet 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.

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 höskördning 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.

Teckenförklaring
Plangräns
Riksintresse Naturvård 3:6
NATURA2000 Fågeldirektivet (SPA)
NATURA2000 Art- och habitatdirektivet (SCI)
Fast strandskydd
Flytande strandskydd
Biotopskydd, Skogsverket
Djur- och växtskydd
Opåverkade områden
Strandskydd
Biotopskydd
Djurskyddsområde
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Påverkan
Ingen av de tre Natura 2000-områdena berörs
direkt av planområdet, men de två Natura 2000-områden som omfattar Klingavälsån berörs genom
att dagvatten från större delen av Veberöds tätort
avleds via Veberödsbäcken och Skogsmöllebäcken
till Klingavälsån.

Skyddade områden

Djur- och växtskyddsområde Vombs Fure, 1992 uppdaterat 2020
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.

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.

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

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 småsklaigt odlingslandskap i
åsens randzon.
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Viljeriktning i samrådsförslaget

Skydda och utveckla miljöer och spridningskorridorer för känsliga arter.
Klingavälsån och dess biflöden skyddas mot negativ påverkan på vattenkvalitén och vattenflöden
med hänsyn till de levande växt- och djurarter i
och kring ån.
Samtliga utbyggnads- och omvandlingsprojekt
i närheten av Veberödsbäcken ska verka för att
öka tillgängligheten för allmänheten och stärka
naturvärden.

Kommunikationer
Riksintressen kommunikationer

Väg 11 Simrishamn - Malmö
Väg 11 är av särskild betydelse för regional eller
interregional trafik. Vägen förbinder Österlen med
Malmö / Lund. Väg 11 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.

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

Planförslaget möjliggör bebyggelse i riksintresseområdet
för Simrishamnsbanan. Detta medför påtaglig skada på

riksintresset eftersom den preciserade riksintressekorridoren genom Veberöd bebyggs och ett centralt stationsläge omöjliggörs.

Teckenförklaring
Plangräns
Väg - befintlig
Järnväg - planerad/framtida
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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 för kulturmiljö

Björnstorp – Grödelöv (M82)
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
-Ny fördröjningsdamm enligt planförslag

Påverkan
Riksintresseområdet omfattar de sydvästra delarna
av föreslaget planområde. Området består av jordbruks- och betesmark som är rik på fornlämningar.
Planförslaget innebär en ny fördröjningsdamm
inom riksintresseområdet med bedöms inte påverka
riksintresset på ett negativt sätt.

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
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1965, i samband med schaktning för ny bebyggelse,
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. 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.

Viljeriktning i samrådsförslaget
I exploateringsprojekt som berör kända
fornlämningar ska ett tidigt samråd med
länsstyrelsen ske.

Miljöer som representerar Veberöds utveckling över tid har ett värde för Veberöds identitet och byggnader som är av särskilt betydelse
ska om möjligt sparas.

Teckenförklaring
Plangräns
Kulturhistoriskt värdefull byggnad
Byggnad som bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö
Gårdsrum eller plantering av kulturhistoriskt / miljömässigt värde
Landskap
RAÄ Riksintresse Kulturmiljövård, 3:6
Fornminnen, ytor
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Totalförsvaret
Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att
förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av
ett militärt ansvar och ett civilt ansvar.

Militärt försvar

Försvarsmakten är den statliga myndighet som ska
upprätthålla och utveckla ett militärt försvar.
Riksintresse för Totalförsvaret –Revingehed
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
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, såväl
inom Sverige som utomlands. Revingeheds övningsfält nyttjas av olika förband inom Försvarsmakten
och belastningen har ökat allt eftersom verksamheten koncentrerats till färre antal förband.

I försvarsmaktens rapport, Redovisning av riksintressen i Skåne län 2017, påpekas att ny störningskänslig bebyggelse som bostäder, vård- och skolbyggnader inte ska tillåtas i sådan närhet av fältet
att risk för begränsningar av verksamheten kan
uppstå, då det skulle kunna innebära påtaglig skada
på riksintresset. Försvarsmakten har därför pekat
ut ett influensområde (område av betydelse enligt
miljöbalken 3 kapitlet 9 § första stycket) för buller,
säkerhet eller annan aspekt där störningskänslig
bebyggelse kan medföra påverkan på försvarsmaktens verksamhet.

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.

Teckenförklaring
Plangräns
Riksintresse militär del
Riksintresse med omgivningspåverkan
Riksintresse influensområden övrigt
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Påverkan
Fördjupningen av översiktsplanen för Veberöd
omfattas av riksintresseområdet för Revingehed,
dess influensområde och särskilt behov av hinder
i de delar som ligger norr om Väg 11. Utvecklingen
av tätorten Veberöd, söder om Väg 11 bedöms inte
påverka riksintresseområdet Revingehed negativt.

Viljeriktning i samrådsförslaget
• Ny störningskänslig bebyggelse som bostäder,
vård- och skolbyggnader ska lokaliseras utanför
utpekat influensområde 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 influensområdet bedöms som lämpligt.
• Veberöds förutsättningar för ett civilt försvar
bedöms som goda, en mindre ort med engagerade medborgare och ett omland med fungerande
jordbruk och tillgängliga skogar.
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Vatten
Miljökvalitetsnorm för vatten gäller för samtliga
utpekade yt- och grundvattenförekomster. Normerna är formulerade som mål och är framåtsyftande
genom att en viss vattenkvalitet ska uppnås vid en
angiven tidpunkt i framtiden. För sjöar och vattendrag är den angivna tidpunkten 2021, med undantag för vissa till 2027.

Myndigheter och kommuner har ansvar för att
miljökvalitetsnormerna följs (Miljöbalken). Vattenmyndigheten har ansvar för att fastställa åtgärdsprogram för respektive vattendistrikt (förordningen
om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön). Enligt
Åtgärdsprogram 2016-2021 ska:
- Alla kommuner och myndigheter senast i februari
varje år, med början 2018, rapportera till vattenmyndigheten vilka åtgärder som genomförts under
förgående kalenderår i syfte att säkerställa att
MKN-vatten kan följas.
Lunds kommun ingår i södra Östersjöns vattendistrikt. Särskilda utmaningar i Södra Östersjöns
vattendistrikt enligt Vattendelegationen:

1. Övergödning är fortfarande ett stort problem
2. Dricksvattenförsörjningen måste säkras

3. Effekterna av miljögifter från både pågående och gamla utsläpp
behöver minskas.
4. Öppna upp för fria vandringsvägar och minska den fysiska påverkan.

Ett Lunds kommuns åtta mål som preciseras i LundaEKO II handlar om att värna Lundabornas hälsa
och miljön genom att minimera skadliga utsläpp
till luft och vatten samt säkra en långsiktigt hållbar
och trygg dricksvattenförsörjning. Kan lägga till det
specifika vattenmålet – att uppnå MKN.

Ytvattenförekomster

Klingavälsån är den vattenförekomst som tar emot
allt dagvatten och den övervägande delen av allt
ytvatten från Veberöd. Krankesjön som också är en

vattenförekomst och omfattas av miljökvalitetsnormerna tar emot ytvatten från den västra delen av
Veberöd. Det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna inte uppnås i samtliga recipienter.

Klingavälsån
Nuläge
Klingavälsån är ett av Kävlingeåns tre större tillflöden. Vattenkvalitén i Klingavälsån har klassats av
Vattenmyndigheterna till måttlig ekologisk status
och ån bedöms inte uppnå god kemisk status. Allt
dagvatten från Veberöd leds till Klingavälsån via Veberödsbäcken och Trulsbobäcken. De allra östligaste
delarna av Veberöds tätort ingår i Skogsmöllebäckens avrinningsområde som också är ett biflöde till
Klingavälsån. Dessa delar av Veberöd saknar dagvattennät och allt vatten från fastigheterna rinner
därför till Skogsmöllebäcken.
Miljökvalitetsnorm
Klingavälsåns vatten ska uppnå god ekologisk status
till 2027, vilket betyder att dagens vattenkvalité inte
når upp till gällande miljökvalitetsnormer. Vattnet
ska uppnå god kemisk status till 2015, vilket vi inte
har uppnått. Miljökvalitetsnormerna för vattnets
kemiska status har inte uppdaterats.
Klingavälsåns tre biflöden genom Veberöd
Tre av Klingavälsåns biflöden Veberödsbäcken,
Trulsbobäcken och Skogsmöllebäcken har avrinningsområden som omfattar Veberöd. Vattendragen
är inte klassat som en vattenförekomst, men påverkar Klingavälsåns status. (Sjö- och vattendragsplan).
Veberödsbäcken
Veberödsbäcken som rinner genom Veberöd är det
avrinningsområde som tar emot mest yt- och dagvatten från samhället.
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

Miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster och dagens status
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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, och kontinuerligt underhåll av bäcken behövs för att bibehålla
dess vattenledande funktion och vattenföring
genom orten.
Trulsbobäcken
Tulsbobäcken rinner genom Trulsboområdet i Veberöds nordöstra hörn, men har ett betydligt större
avrinningsområde som sträcker sig hela vägen till
det planerade Idalafälet. 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. (Sjö- och vattendragsplan).
I höjd med Idalaområdet ligger en gammal deponi i

anslutning till Skogsmöllebäcken. Renhållningsverket har upprättat ett kontrollprogram och jobbar
kontinuerligt med förbättringsåtgärder. I en utredning från 2008 (Fyra deponier i Lunds kommun,
Melica) konstateras det 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.

Krankesjön
Nuläge
Krankesjön är en grund sjö med ett rikt fågelliv, vars
vatten sedan rinner ut i Kävlingeån. Vattenkvalitén har klassats av Vattenmyndigheten till måttlig
ekologisk status och sjön bedöms inte uppnå god
kemisk status. Det avrinningsområde i den västra
delen av Veberöd som har Krankesjön som recipient
ingår i ett verksamhetsområde för dagvatten som
har kopplats till Veberödsbäcken. Då dagvattnet inte
når Krankesjön bedöms därför påverkan där som
liten.

Miljökvalitetsnorm
Krankesjöns vatten ska uppnå god ekologisk status
till 2027, vilket betyder att dagens vattenkvalité inte
når upp till gällande miljökvalitetsnormer. Vattnet
ska uppnå god kemisk status till 2015, vilket vi inte
har uppnått. Miljökvalitetsnormerna för vattnets
kemiska status har inte uppdaterats.

Teckenförklaring
Dikningsföretag skapade efter 1920, sträckning
Dikningsföretag skapade före 1920, sträckning
VASYDs verksamhetsområde -Dag, Spill och Vatten
VASYDs verksamhetsområde -Spill och Vatten
Delavrinningsområden, SMHI Svar 2016
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Risker/problem
Dagvatten från Veberöd och från vägnätet bedöms
vara en betydande påverkanskälla som kan orsaka
övergödning och spridning av miljögifter liksom
jordbruk (VISS, 2019-10-17). Klingavälsån har bedömts som dagvattenrecipient och är mycket känslig för tillförsel av såväl närsalter som föroreningar
(Lunds kommun, 2018b).

Grundvattenförekomster

Det finns två grundvattenförekomster inom planområdet (www.viss.se). 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 en god kemiskt
status 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. Urban markanvändning är inte
utpekad som en riskkälla för grundvattenförekomsterna.
Viljeriktning i samrådsförslaget:

Kommunen och VA SYD ska arbeta enligt ”Lunds
vatten”, de fem olika planerna som 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.
En effektiv dagvattenhantering som bidrar till
bättre vattenkvalitet och ökad möjlighet att uppnå
miljökvalitetsnormerna.
Fördröjning och flödesdämpning för att medverka
till infiltration av rent vatten till grundvattnet.
Åtgärder på den gamla deponin vid Skogsmöllebäcken bidrar till minskad förorening/ risk för
förorening av Skogsmöllebäcken, Klingavälsån och
Kävlingeån, samt grundvattnet.
Genom sanering av förorenad mark minskar risk
för föroreningar i både grund- och ytvatten, vilket
bidrar till att miljökvalitetsnormerna kan uppnås.
För att uppnå detta krävs ett samarbete mellan
kommunen, Kävlingeåns vattenråd, VA SYD, verksamhetsutövare samt fastighetsägare.
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När fler ytor bebyggs och vatten avleds till dagvatten finns risk för att infiltration och bildning av
grundvatten minskar. Den dominerande jordarten i
Veberöd består av sand och isälvssediment, med hög
infiltrationskapacitet, samt mindre områden med
lera runt det gamla Tegelbruket i väster. En hårdgöring av ytor och bebyggelse kan försämra infiltrationen till underliggande magasin, främst i områden
med sand. En hög infiltration ökar också risken för
förorening av grundvattnet.

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 fler 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 den biologiska mångfalden och rekreativa
värden.
Viljeriktning i samrådsförslaget:

Ledningssystemet bör utredas för att klargöra
befintlig kapacitet, brister och behov av ombyggnation.
Veberödsbäckens långsiktiga drift- och skötselansvar behöver klargöras.
Verka för utveckling av lokal och förnybar energiförsörjning. Vid utveckling av energilösningar för
ny bebyggelse undersöka möjligheten att inkludera
befintlig bebyggelse.

Teknisk försörjning
Va-ledningsnätet

Det finns kapacitetsutmaningar för samtliga ledningsnät i Veberöd. ledningsnätet har byggts ut från
till största delen 60-70 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.
Det finns inga kända svårflyttade ledningar i Veberöd. En flytt eller avstängning av en ledning kan
dock innebära stora effekter på försörjningen beroende på den specifika ledningens läge och fall.

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. Högre våningsantal
innebär minskat tryck i ledningarna, detta måste tas
med i beräkningarna när man tittar på möjligheten
till dricksvattenförsörjningen.

Spillvatten

Spillvattennätet är högt belastat och har i tidigare
utredningar visat sig påverkat av nederbörd på
grund av felkopplingar och läckage. Det råder en
stor osäkerhet kring spillvattennätets kapacitet och
kondition, därför behövs en spillvattenmodell tas
fram med flödesmätningar för att kunna kalibrera
modellen. Detta kan göras först någon gång under
2021 år, på grund av flera andra högt prioriterade
områden. Pumpstationen som ligger i norr är relativt ny och har ett kapacitetsutrymme.

Dagvatten

Hela dagvattennätet klarar inte 10-årsregn i dag
utan att dämningar sker samt ytavrinning på marken. Norr om Veberöd samt den väster om Veberödsbäcken har bättre kapacitet. Generellt behöver
dagvattennätet förstärkas för att klara den nya belastningen. För att få bättre kunskap på dagvattennätet bör en ledningsnätsmodell göras, tillsammans
med kartering av skyfall och höjdmodellering för att
få en helhetsbild.

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
från ett större markområde från Romeleåsens norra
sluttning till Veberödsbäcken. Dikningsföretaget har
också stora problem att rensa bäcken då fastigheterna ligger så pass nära att det skapar tillgänglighetsproblem. Dikningsföretaget i norra delen av Veberöd
är inte aktivt och Veberödsbäcken har här stora
erosionsproblem med bland annat urgröpta slänter.
Sträckan har dock ingen kapacitetsbrist.
VASYD är ansvarig huvudman för Veberödsbäcken från Södra Järnvägsgatan och upp till och med
parken med Ankdammen. Här finns kapacitet att
hantera mer dagvatten genom ytterligare åtgärder.

Trulsbobäcken
Trulsbobäcken har blöta partier främst i norra
delen. Dikningsföretaget norr om Veberöd är inte
aktivt och bäcken behöver rensas. Större vattenansamling intill väg 11 uppstår vid större regn och
flöden kan innebära påfrestningar på vägkroppen.

Idala och området norr om Sjöbovägen
Det fd sommarstugeområdet Idala och det fd sommarstugeområdet norr om Sjöbovägen är inte kopplat till ledningsnätet för dagvatten och ingår inte i
verksamhetsområde för dagvatten. Detta innebär
att vatten rinner på mark med Veberödsbäcken och
Skogsmöllebäcken som recipienter. Det kan finnas
felkopplingar på spilledningar.
När dessa områden omvandlas till villakvarter ökar
ofta den hårdgjorda ytan, med större byggnader och
mer hårdgjord kvartersmark, vilket innebär snabbare avrinning och större belastning nedströms.

El- och telekommunikation

Veberöd försörjs av ett lokalt elnät som ägs och
drivs av EON. Distrubitionssystemet bedöms kunna
försörja en utbyggnad av Veberöd fram till 2040.
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Miljö, hälsa och säkerhet
Luftkvalitet
Miljövalitetsnormerna 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 de föreslagna förtätnings- och utbyggnadsområdena. Det är dels buller som kommer från
verksamheter och dels buller från vägar.
Verksamhetsbuller styrs i tillstånd samt i Miljöbalken. Verksamhetsområden och bostäder ska helst
inte vara lokaliserade så att verksamheterna innebär en störning för boende. När områden förtätas
och bostäder planeras närmare verksamhetsområden finns risk för en konflikt och att störningar
uppstår som tidigare inte förekommit.

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 och berör inte heller de utpekade
förtätnings- och utbyggnadsområdena (bullerkartor
i Lunds kommun, 2018).

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. Enligt riktlinjerna krävs
ett avstånd på 40 meter från vägkanten för normalkänslig verksamhet och efter 50 meter medges
känslig bebyggelse, så som vårdinrättningar, skolor
och tät flerfamiljsbebyggelse. Ingen bebyggelse får
ske inom 12 meter från vägkant utan länsstyrelsens
tillstånd enligt väglag (1971:948). (Bebyggelseplanering och farligt gods – Strategi för bebyggelseplanering intill rekommenderade färdvägar för transport av farligt gods utgiven)
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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. Verksamheterna visas i
figur 20.

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 skyddsavstånd. Det finns fyra tankstationer spridda inom
orten (C-verksamheter) som också har ett tillhörande skyddsavstånd. 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.

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
orienterande studie med fokus på vilka miljöstörande verksamheter 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 COOPs adress 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 markföroreningssynpunkt är främst bilskroten, åkerierna,
bensinstationerna samt bilverkstäderna. Åkerierna
och bilverkstäderna samt bensinstationerna förväntas ha använt flera olika typer av kemikalier och olja.
Det är därför inte ovanligt att områden i anslutning
till sådana verksamheter är kraftigt förorenade av
drivmedel och olja, avfettningsmedel och andra
kemikalier, främst till följd av spill och olyckor.
På Traversen 8 har tidigare varit spannmålshantering inklusive hantering av bekämpningsmedel.
Hanteringen av bekämpningsmedel har enligt
källor varit begränsad samt skötts på ett bra sätt. En
mindre oljeförorening konstaterades vid platsbesök

Teckenförklaring
Rekommenderad led för farligt gods, uppmärksamhetsavstånd
Farliga, miljöfarliga och störande verksamheter
Elektromagnetiska fält uppmärksamhetssavstånd
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2008. I övrigt förväntas potentiella föroreningar i
form av bekämpningsmedel, eldningsolja och diesel
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, som är aktuell för omvandling, har det funnits en handelsträdgård sedan
början på 1900-talet (fastigheten Gåsen 11). Inom
verksamheten har det hanterats olika sorters bekämpningsmedel. Det äldsta växthuset är byggt med
arsenikimpregnerat virke.
Skjutbanan i Skytteskogen är numera nedlagd och
har konstaterats vara förorenad sedan Frendbergs
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, se figur 11.
Det finns en nedlagd deponi söder om Hasslemölla,
direkt öster om Skogsmöllebäcken, som fungerade
som soptipp för både hushållsavfall och industriavfall under tiden när Veberöd var en egen kommun.
Renhållningsverket är därför ansvarig för deponin
och har upprättat ett kontrollprogram. I en utredning från 2008 (Fyra deponier i Lunds kommun,
Melica) konstateras det 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.
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Risker med kraft- och gasledningar
Väster om Veberöd sträcker sig en 130 kV kraftledning, tillhörande E.ON Energidistribution (se figur
20). Kraftledningar ger upphov till elektromagnetiska fält som människor kan behöva skyddas från och
det innebär att ett skyddsavstånd behöver hållas
när ny bebyggelse anläggs i kraftledningens närhet.
Enligt mätningar vid den specifika ledningen strax
söder om väg 11 har det elektromagnetiska fältet
minskat till under 0,2 mikroTesla 30-40 meter från
ledningen (E.ON Energidistribution AB, 2019). Beräkningen har gjorts i samband med detaljplan för
Veberöd 2:113 och en bedömning av elektromagnetiskt fält har gjorts inom den pågående detaljplanen
och i det specifika fallet accepteras 0,3 mikroTesla
vid byggnad.

Det finns också en risk för påverkan vid elektrisk
urladdning. Enligt elsäkerhetsföreskrift 2008:13 får
byggnader uppföras så nära som 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 (BRIAB, 2018).

Radon

Det övergripande underlaget visar att planområdet
betraktas som normalriskmark och nya byggnader
ska därför utföras radonskyddade. Vid planläggning
bör noggrannare mätningar göras.

Räddning

I Veberöd finns en av Räddningstjänsten SYDs
brandstationer med full styrka, vilket innebär att
hela Veberöd kan nås inom godtagbar utryckningstid. 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, sprinkler eller
andra godtagbara lösningar. För småhus förväntas
utrymning ske på egen hand.

Ras, skred och erosion

SGI har gjort en kartläggning om förutsättningar för
ras, sked och erosion. Kartläggningen visar att det
finns förutsättning för skred i finkorning jordart söder om Veberöd. Områden som berörs är Veberöds-

bäckens 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.

För att skred ska kunna inträffa krävs att jorden
består av 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.

Viljeriktning i samrådsförslaget:

Verksamhetsområden placeras närmast Väg 11
vilket ger en effektiv markanvändning och förutsättningar för bostadsmiljöer i mer centrala och
skyddade delar i Veberöd.
Den centrala bensionstationen bör flytta i takt
med att centrum förtätas.
Inför planläggning bör risken för potentiella markföroreningar utredas och miljötekniska undersökningar genomföras. Markföroreningar saneras i
enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer.
Med hänsyn till andelen föreslagna flerfamiljshus
bör Lunds kommun verka för en stegbil inom
orten.
Noggranna geotekniska undersökningar bör göras
innan byggnation i området med förutsättningar
för skred tillåts.
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Klimatförändringar
I Lunds kommuns översiktsplan och miljöprogram
LundaEko II anges att utsläppen av växthusgaser
ska minska med 80 % till 2030 och vara nära noll
2050. Detta går i linje med nationella och internationella mål och åtaganden. Det nationella långsiktiga
målet är att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp
av växthusgaser år 2045, jämfört med utsläppen
1990. Målet innebär att de nationella utsläppen ska
minska med minst 85 procent till år 2045. De kvarvarande utsläppen kan uppnås genom så kallade
kompletterande åtgärder, som ökad inlagring av kol
i skog och mark eller utsläppsminskningar i andra
länder.
De dominerande utsläppen 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).
Att minska ett samhälles behov av energi handlar
till exempel om att forma orten så att behovet av
transporter minskar, att bygga husen så behovet av
energi för uppvärmning minskar och att arbeta med
att ändra beteenden. Smarta mätsystem för energianvändning och lokal förnybar produktion är andra
åtgärder för att minska klimatpåverkan.
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 Lunds skyfallskartering
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
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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. Stadsplanering behöver vara
robust inför framtiden.

Viljeriktning i samrådsförslaget:

Samordna åtgäerder för skyfall med explatoeringoch/eller ombyggnad av befintliga miljöer.
Identifiera och prioritera lösningar med stor
riskreducering.

Teckenförklaring
Plangräns

100-årsregn Veberöd
Vattendjup (m)
0 - 0.1
0.1 - 0.2
0.2 - 0.3
0.3 - 0.4
0.4 - 0.5
0.5 -

0

360

720

1 440 Meter
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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.”
Produktionsvärde är det vanligaste sättet att
värdera mark. En åkermarksgradering togs fram
i samband med den fysiska riksplaneringen på
1970-talet. Graderingen ger en bild av markernas
kvalitet men utgår från skördestatistik från 1969
och är i delar inaktuell. I dagsläget finns det inget
uppdaterat geografiskt planeringsunderlag för jordbruksmarkernas produktionsvärde. Det system för
åkermarksklassificeringen som togs fram utgår från
en 10-gradig skala, där 10 utgör det högsta produktionsvärdet.

Klassificeringen har vidare inte inkluderat alla
grödor, exempelvis trädgårdsväxter som morötter, kryddor och sallad. Detta tillsammans med att
systemet inte har uppdaterats sedan 1970-talet gör
att det finns en risk för att åkermark av lägre klasser
undervärderas . Jordar i Skåne av lägre klasser ger
fortfarande stora skördar. Till exempel står Skåne
för 70 procent av den totala svenska produktionen
av trädgårdsväxter, som ofta odlas på mark med
lägre klassificering. 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 och runt Lund finns Sveriges bördigaste
jordbruksmark, som är särskilt värdefull för livsmedelsförsörjning. Jordbruksmarken runt Veberöd
har klassats till klass 4-6, med den högre klassen
väst-sydväst om Veberöd (figur 15). Marken har
således inte lika hög klass som Lundaslättens
åkermark (klass 10). Däremot är åkermarken runt
Veberöd mer lämpad för vissa typer av grödor och
ger för dessa en god avkastning.
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Självförsörjningsgraden på livsmedel i Sverige har
minskat från 90 till 50 procent sedan 1990-talet.
Frågan om Sveriges självförsörjningsgrad och beredskap gällande livsmedel har också aktualiserats
de senaste åren i takt med en ökad globalisering,
växande befolkning och det säkerhetspolitiska läget
samt klimatförändringar. Vikten av inhemsk livsmedelsproduktion för trygg försörjning i relation till
dessa förändringar 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.

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 är förstörd
för livsmedelsproduktion inom överskådlig tid.
Förutom produktionsvärdet finns andra värden
som relaterar till jordbruksmarken. Natur-, kulturoch landskapsvärden är också 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. Jordbruksmarkens ekosystemtjänster omfattar bland annat:
• Produktion av mat och energi
• Återföring av näringsämnen
• Grundvattenbildning och produktion av dricksvatten.
• Insekters pollinering och skadedjursbegränsande
insekter och fåglar
• Förmåga att utjämna vattenflöden och minska
risken för översvämningar

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.

Viljeriktning i samrådsförslaget:

Om jordbruksmark tas i anspråk ska det i första
hand göras då det finns möjlighet till reversibel
markanvändning, det vill säga där markanvändningen i framtiden kan återgå till jordbruksmark.
Utveckling som stärker möjligheten till framtida
fortsatt jordbruksproduktion, t ex generationsväxling och utvidgning av verksamheten.

Grus- och stentäkter

Blöta områden med låg produktion kan med
fördel användas till vattenhantering.

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.

Teckenförklaring
Plangräns
Täkt
Brukad jordbruksmark, Jordbruksverket 2017

Åkermarksklassificering, Lst Skåne
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En sammanfattning av

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 						
MED SOCIALA KONSEKVENSER
I samrådsförslaget presenteras ett förslag till markanvändning. 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 gällande översiktsplan,
med vissa revideringar utifrån känd kunskap. Ett
miljöalternativ har tagits fram som beskriver hur
Veberöd kan utvecklas med Simrishamnsbanan, miljöalternativet, men som i övrigt är 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.
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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, vilket har andra positiva konsekvenser.
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. Nollalternativet tar en mindre del grönområde i anspråk.
Nollalternativet visas nedan till vänster.
Miljöalternativet visas nedan till höger.
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MILJÖALTERNATIV
MARKANVÄNDNING FRAM TILL 2040

NOLLALTERNATIV
MARKANVÄNDNING FRAM TILL 2040
Blandad bebyggelse

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 använda infrastruktur och för effektiva energilösningar. Även 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
för minskad klimatpåverkan och sociala aspekter.

!
H

Hållplats

Centrumförnyelse

Idrott- och fritidsområde

Planförslaget och miljöalternativet hanterar översvämningar, som är ett känt problem i Veberöd.
Utbyggnad förutsätter att större åtgärder genomförs
enligt den framtagna åtgärdsplanen. I nollalternativet har ytorna inte anpassats efter översvämningsproblematiken, men det är identifierade problem.
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 tätare struktur som motiveras av 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 och samvaro 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.
Flertalet berörda riksintressen bedöms kunna samordnas med planerad bebyggelseutveckling utan att
påverkas negativt. Däremot är det inte säkerställt
att miljökvalitetsnormer för vatten inte försämras,
vilket också kan påverka vissa riksintressen för
natur och Natura 2000. Påverkan på miljökvalitetsnorm utifrån främst framtida dagvattenhantering behöver utredas vidare.

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.

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 +

Måttligt -

Måttligt +

Måttligt +

Hushållning -med mark och naturresurser

Stor -

Stora +

Stora +

Klimatpåverkan

Stor -

Måttligt -

Stora +

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 +

Översvämningar

SOCIALA KONSEKVENSER *
Utbildning och lärande
Levnadsvanor

Mobilitet och tillgänglighet

* Bedömning saknas för Demokrati och Jämställdhet, samt för Vattenkvalitet -utredning pågår

Nollalternativet jämförs med nuläget. Panförslaget och miljöalternativet ska inte jämföras direkt mot nollalternativet, utan
som förändringar jämfört med nollalternativet.
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Maria Carping, trafikingenjör, TF
Anna Helgeson, kommunekolog, TF
Johanna Lindvall, Medborgarcenter Veberöd, KK
Cecilia Johansson, mark- och exploatering, TF
Emma Wolf, kommunikatör, SBK

Bidrog i processen

Stefan Andersson, förvaltningssamordnare, MF
Astrid Avenberg Rosell, planarkitekt, SBK
Lena Bengtsson Überlacker, projektutvecklare, TF
Henrik Borg, stadsantikvarie, SBK
Astrid Avenberg-Rosell, SBK
Lin Linde, vattensamordnare, TF
Magnus Eckeskog, friluftssamordnare, TF		
Viktor Edensand, trafikplanerare, SBK
Rolf Erlandsson, bitr. miljödirektör, MF

Gustav Svensson, BSF
Henrik Nygren, KK
Matz Hagberg, miljöstrateg, KK
Ann Jankelius, mobilitetsstrateg, SBK
Karin Larsson, Utvecklingsstrateg kultur & fritid, KF
Rickard Persson, KF
Christoffer Karlsson, KF
Emelie Norén, trafikplanerare, SBK 		
Helena Runesson, mobility management, TF
Erik Stigland, praktikant sommaren 2019, SBK
Annica Lindh, VA Syd
Christian Magyar Alsterberg, Vattenrådet
Peder Berne, Eon
Mattias Jonsson, Eon
Mattias Fredriksson, Eon
Rasmus Trymander, Räddningstjänsten Syd
Frida Olin, Räddningstjänsten Syd
KK = Kommunkontoret
SBK = Stadsbyggnadskontoret
TF = Tekniska förvaltningen
MF = Miljöförvaltningen
KF = Kultur- och Fritidsförvaltningen
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