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Sammanfattning
Lunds kommun ska möjliggöra 26 000 bostäder till år 2040. En viktig del för att uppfylla detta är
utbyggnad i Källby i sydvästra Lund. En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Källby
beskriver framtida utvecklingsmöjligheter och vision för området, samt var ska det byggas och
var ska det inte bebyggas. Denna miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning (MHKB) bedömer
samrådsförslaget för FÖP Källby.
I samrådsförslaget har två förtätningsalternativ tagits fram. De är till stora delar lika men skiljer
sig delvis åt i vilka ytor de föreslår ska bebyggas. Alternativ 1 föreslår bebyggelse på befintligt
verksamhetsområde (Lyckebacken), på del av korpfotbollsplanerna öster om järnvägen samt på
koloniområden som får ny plats i väster där det idag är jordbruksmark. Reningsverkets tomt
föreslås bli grönyta. Alternativ 2 föreslår bebyggelse på befintligt verksamhetsområde
(Lyckebacken), på hela korpfotbollsplanerna öster om järnvägen samt på reningsverkets tomt
dit även idrottsplaner omlokaliseras. Kolonilotterna sparas.
De miljökonsekvenser som bedöms som mest betydande och som har stor påverkan på framtida
bebyggelseutveckling är buller från Södra stambanan och risker kopplade till transporter av
farligt gods på järnvägen.
Källby reningsverk och verksamheterna på Lyckebacken förutsätts flytta 2027, vilket gör det
möjligt att bygga nytt på deras ytor. Fram till dess kommer risker från verksamheter och lukt
från reningsverket att påverka bebyggelseutvecklingen. Det finns skyddsavstånd och åtgärder
för dessa risker och buller som har utretts och föreslagits i planhandling och i denna MHKB,
dessa behöver följas upp i fortsatt planarbete.
Alternativ 1 bedöms ha mindre negativa konsekvenser för buller och risk, då bebyggelse på
östra sidan är längre från järnvägen. Alternativ 2 föreslår bebyggelse i mer risk- och
bullerutsatta områden.
Natur och grön infrastruktur samt friluftsliv och rekreation påverkas utifrån bland annat
föreslagen grönyta då det påverkar hur man kan utveckla natur och rekreation. I Alternativ 1
föreslås en större grönyta, vilket ger möjlighet för en positiv utveckling. I Alternativ 2 utökas
inte grönytan, vilket ger risk för ett ökat slitage på natur- och rekreationsvärden i Höjeådalen
med en ökad närboende befolkning samtidigt som bebyggelse kommer närmare naturen. Inget
av alternativen föreslår bebyggelse på naturmark.
Viktigt för de vattenrelaterade frågorna är hur Källby dammar utvecklas efter reningsverkets
flytt. Källby dammar föreslås i framtiden användas för rening och fördröjning av dagvatten,
vilket är positivt för Höje ås vattenkvalitet då dagvatten idag leds orenat dit. För skyfall föreslås
en struktur inne i området för att hantera och avleda stora vattenmängder, vilket är positivt.
Översvämning från Höje å påverkar inte föreslagen bebyggelse.
Övriga betydande miljökonsekvenser samt sociala konsekvenser sammanfattas i tabellerna
nedan. Luftkvalitet och kulturmiljö har bedömts men redovisas inte i tabellen då de inte är
betydande miljöaspekter. Sammanställningen nedan har gjorts utifrån att hela samrådsförslaget
har genomförts, vilket motsvarar strax efter år 2040. Fortsatt planarbete och andra projekt som
kommer att behöva genomföras inom området, till exempel omformning av Källby dammar, kan
påverka konsekvenserna nedan både positivt och negativt.
Beskrivningen av sociala konsekvenser ska inte läsas som en full bedömning. Den anger dock
vilka förutsättningar samrådsförslagets olika alternativ samt nollalternativet ger för olika
aspekter inom social hållbarhet och folkhälsa.
Sammanfattningsvis bedöms Alternativ 1 innebära bättre förutsättningar att bidra till en hållbar
utveckling än Alternativ 2, samtidigt som fördjupningen av översiktsplanens mål uppfylls. Båda
alternativen utnyttjar stationsläget och bygger på redan ianspråktagen mark, vilket är positivt
särskilt ur ett hushållnings- och klimatperspektiv samt för mobilitet och tillgänglighet. Ny vägkoppling till väg 108 innebär flera negativa konsekvenser. Nollalternativet bedöms innebära fler
negativa konsekvenser än samrådsförslagets alternativ och nyttjar inte stationsläget till fullo.
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Miljökonsekvenser
Buller
Risker – samlokalisering
Risker – farligt gods
Risker –
elektromagnetiska fält
Risker –
markföroreningar
Naturvärden och
grönstruktur
Friluftsliv och
Rekreation
Vatten
Hushållning med mark
och naturresurser
Klimatpåverkan
Klimatanpassning

Nollalternativ
Måttliga negativa
Måttliga negativa
Måttliga till stora
negativa

Alternativ 1
Måttliga negativa
Måttliga positiva
Små till måttliga
negativa

Alternativ 2
Stora negativa
Måttliga positiva

Obetydliga

Små positiva

Små positiva

Små negativa

Måttliga positiva

Måttliga positiva

Små negativa

Stora positiva

Måttliga negativa

Måttliga negativa

Stora positiva

Måttliga negativa

Stora negativa

Stora positiva

Stora positiva

Små positiva

Stora positiva

Stora positiva

Små positiva
Måttliga negativa

Stora positiva
Måttliga positiva

Stora positiva
Måttliga positiva

Måttliga negativa

Sociala konsekvenser
Bostäder och
segregation
Arbetstillfällen
Grönska och rekreation
Vardagsservice
Mobilitet och
tillgänglighet
Social samvaro

Nollalternativ

Alternativ 1

Alternativ 2

Små positiva

Stora positiva

Stora positiva

Måttliga negativa
Bedömning saknas

Små till måttliga
negativa
Stora positiva
Bedömning saknas

Små till måttliga
negativa
Måttliga negativa
Bedömning saknas

Små positiva

Stora positiva

Stora positiva

Små positiva

Måttliga positiva

Måttliga positiva

Obetydliga

Förtätningsalternativ 1 (se sidan 12)

Förtätningsalternativ 2 (se sidan 13)

Nollalternativet, se sidan 14.
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Inledning
Bakgrund

Lunds kommun ska möjliggöra 26 000 bostäder till år 2040 enligt översiktsplanen som antogs
2018. Utbyggnaden föreslås ske fokuserat i olika områden, varav Källby är ett av de stora
utvecklingsområdena. Samtidigt kommer en ny tågstation, Station Klostergården, att öppna i
Källby år 2024 vilket ger goda förutsättningar att utveckla området med bostäder och blandad
bebyggelse. En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Källby, Lunds kommun, tas fram för att
beskriva en långsiktig målsättning för området och hur området ska utvecklas framöver.
Denna miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning (MHKB) är del av den fortlöpande miljöbedömningsprocessen i framtagandet av en fördjupning av översiktsplanen för Källby och utgör
del av beslutshandling till samrådshandlingen. Till nästa skede kommer såväl planförslag som
MHKB att vidareutvecklas utifrån inkomna synpunkter och detaljeringsgraden öka.

Miljöbedömning av planer

Enligt miljöbalken ska en miljöbedömning genomföras för planer som kan antas innebära
betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att miljöaspekter tas omhand och
integreras i planen så att en hållbar utveckling främjas. En översiktsplan, och således även en
fördjupning som här, bedöms alltid medföra betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning
och miljökonsekvensbeskrivning för planen ska därför göras. Miljökonsekvensbeskrivningen
utgör dokumentation av den fortlöpande miljöbedömningsprocessen som följer utvecklandet av
planen och skall uppfylla miljöbalkens krav enligt 6 kap. Miljöbedömningar.
I denna konsekvensbeskrivning har även sociala aspekter inkluderats.
MHKB:n utgör ett beslutsunderlag för kommunens politiker inför fortsatt arbete och antagande
av planen, men syftar också till att ge berörda parter, allmänheten och tjänstepersoner en
samlad bild av planförslagets miljökonsekvenser.
Uppföljning av planens miljöpåverkan hanteras i utställningsskedet.

Mål och program

Lunds kommun har en nyligen antagen översiktsplan som anger ett antal mål för kommunen till
år 2040. FÖP Källby bygger vidare på dessa mål, utifrån områdets förutsättningar att bidra till de
övergripande målen för hela kommunen.
I Lund finns LundaEko II som är kommunens miljöprogram. Lundaeko II innehåller den
ekologiska dimensionen av hållbar utveckling och beskriver lokala mål för miljötillståndet,
utifrån de nationella och regionala miljömålen samt Agenda 2030. Översiktsplanen är ett
verktyg för att uppfylla målen i LundaEko.
Det pågår ett arbete med social hållbarhet inom kommunen som ska samla arbetet med
folkhälsa och mänskliga rättigheter. Såväl beslutade folkhälsomål och policys inom området och
underlag till pågående arbete, såsom Välfärdsrapporten, används som underlag för social
hållbarhet och folkhälsa.

Källby idag
Förutsättningar

Planområdet sträcker sig från Värpinge by i väster till Sankt Lars i öster (figur 1 samt sida 5).
Höje å, som även utgör kommungräns avgränsar området i söder och Stattenavägen och
Trollebergsvägen i norr. Fokus i fördjupningen av översiktsplanen utgör området kring den nya
stationen.
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Figur 1. Planområde fördjupning av översiktsplanen för Källby.

Källby har en lång historik och området var tidigt strategiskt viktigt för kommunikation i
området med Källby vadställe över Höje å. Källby hade också en strategisk betydelse för
framväxandet av staden Lund. Det finns rikligt med såväl fornlämningar som kulturhistoriska
lämningar i området samt synliga gravhögar som talar om dess långa historik.
På 1900-talet växte Lund kraftigt och byggdes ut med Rådmansvången under 1940-talet och
sedan Klostergården under 1960-talet. Lyckebackens industriområde anlades på 1930-talet när
Åkerlund & Rausing etablerade sig i Lund och är fortfarande i drift. Etableringen lade grunden
för stadens förpackningsindustri. Samtidigt öppnades tågstation Källby mölla i anslutning till
industriområdet, men lades sedan ner under 1970-talet. Såväl Rådmansvången som Klostergården har tidstypiska kvaliteter och symboliserar sin respektive tids rådande stadsbyggnadsideal.
Den sydvästra delen av planområdet domineras av Källby reningsverk och reningsdammarna.
Höjeådalen är sedan 2017 utpekat som riksintresse för friluftsliv i sin helhet från Genarp till
utloppet i Lomma. Längs Höje å genom Källby liksom i Sankt Lars parkmiljö finns flera värdefulla
naturmiljöer och ett antal rödlistade arter. Västerut kring Värpinge by finns betesmarker med
högt naturvärde. Området längs Höje å med dammarna används flitigt av närboende och är en
populär lokal för fågelskådare.
Planområdet består i dag av blandad bebyggelse med stor del bostäder. Det bor cirka 9000
personer inom planområdet. Bostadsbeståndet domineras av lägenheter, med viss andel småhus
liksom studentbostäder och specialbostäder för äldre och funktionshindrade. Lägenhetsbeståndet domineras av två och tre rumslägenheter med visst utbud av både större och mindre lägenheter. Upplåtelseformerna varierar men domineras av bostadsrätter. För mer information se
kapitel Sociala konsekvenser.
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Arenaområdet med Klostergårdens Idrottsområde samt fotbollsplanerna vid Klostergården
sträcker sig längs järnvägen och skapar ett stråk av aktiviteter från Högevallsbadet i norr till
Källbybadet i söder. Det finns ett flertal föreningar som representerar olika idrotter och
aktiviteter längs stråket. På Sankt Lars området finns ett flertal skolor och företag.
På Lyckebackens verksamhetsområde finns idag ett flertal verksamheter som är tillståndsrespektive anmälningspliktiga (figur 2). Även miljöstörande verksamhet som lyder under miljöbalken men som inte är tillståndspliktig finns inom industriområdet. De tillståndspliktiga verksamheterna, vilket också gäller reningsverket, har skyddsavstånd förknippat med verksamheterna. Kraftvärmeverket som ligget strax öster om den nya stationen är numer en distributionsanläggning och har inga pannor i drift, endast en mindre kylanläggning och värmeväxlare.
Genom området sträcker sig Södra stambanan med intensiv järnvägstrafik. Det medför att delar
av bostadsområdena längs järnvägen liksom Höjeådalen utsätts för höga bullernivåer.
Det går även en 2x130 kV kraftledning med ett tillhörande skyddsavstånd genom planområdet
(figur 2).

Figur 2. Miljöfarliga verksamheter, skyddsavstånd reningsverk samt kraftledning inom planområdet.
Fastigheterna på Lyckebacken (2, 3 och 5) är utmärkta.

Andra planer
Södra stambanan kommer att byggas ut med två spår mellan Lund och Malmö för att öka
kapaciteten på järnvägen. Detta innebär att järnvägen genom Källby kommer att kompletteras
med ytterligare två järnvägsspår på den västra sidan av befintlig järnväg. Det kommer också att
anläggas en ny järnvägsbro över Höje å för de nya spåren.
I samband med utbyggnaden av järnvägen kommer också en ny station, Station Klostergården,
att anläggas i Källby. Kommunen har en nyligen antagen detaljplan för utformande av stationen,
plattformar och det direkta närområdet. Stationen kommer att trafikeras med pågatåg och ha 48

6 avgångar i timmen i vardera riktningen. Samtidigt kommer den befintliga underfarten för gång
och cykel att omformas och öppnas upp. Stationen planeras att vara i drift 2024.
Källby reningsverk kommer att nå sin maximala kapacitet inom de närmsta åren och åtgärder
behöver vidtas för att kunna hantera avloppsvatten från en växande befolkning samtidigt som
kraven på rening uppfylls. VA SYD har utrett alternativ för reningsverkets framtid och hur den
kapacitetsökning som kommer att behövas kan ombesörjas. Det inriktningsbeslut som finns
utreder vidare möjligheten att lägga ner Källby och bygga ut Sjölunda reningsverk i Malmö. Det
skulle innebära att en pumpstation anläggs i Källby och att ledningar byggs för att föra över
avloppsvattnet från Lund till Sjölunda. Slutgiltigt beslut av involverade aktörer bedöms fattas
2021, för att reningsverket ska kunna lägga ner 2028. Samtidigt skulle också mark frigöras i
närområdet för exploatering då skyddsavståndet för reningsverket försvinner.
Det pågår en prövning för förnyad nätkoncession av E.ONs kraftledning som går igenom
området. Kommunen verkar för att den ska flyttas alternativt markförläggas, bland annat för att
möjliggöra byggnation i området. Dom/beslut om nätkoncession bedöms fattas under 2019.
Lyckebacken är idag verksamhetsområde med tillståndspliktiga verksamheter. Under 2018
tecknades ett avtal mellan kommunen, fastighetsägare och verksamheter att dessa ska få
möjlighet att finnas kvar i området till 2027-12-31 för att sedan flytta verksamheterna till ny
placering. Först därefter kan en storskalig omvandling av verksamhetsområdet till ny stadsdel i
Källby ske. Detta sammanfaller med reningsverkets flytt.

Riksintressen

Inom planområdet finns följande riksintressen som regleras i Miljöbalkens 3 kapitel:




Riksintresse för friluftsliv (MB 3 kap 6 §) –Höje å från Genarp till Lomma (FM 14)
Riksintresse för kulturmiljövård (MB 3 kap 6 §) –Lunds stad inklusive Sankt Lars (M87)
Riksintresse för kommunikationer (MB 3 kap 8 §) – Södra stambanan

Riksintresse för friluftsliv hanteras under Rekreation och Friluftsliv, Riksintresse för
kulturmiljövård under Kulturmiljö och Riksintresse för kommunikationer under Risker –
Transport av farligt gods.

Miljökvalitetsnormer

I Miljöbalkens femte kapitel beskrivs miljökvalitetsnormer, som är ett juridiskt bindande
styrmedel. Miljökvalitetsnormer syftar till att skydda människors hälsa och miljön från
olägenheter eller skador, och beskriver kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt som
behövs för att undvika sådana.
Det finns idag miljökvalitetsnormer för buller, utomhusluft och vattenkvalitet (Naturvårdsverket1).
Naturvårdsverket beskriver att en ”miljökvalitetsnorm fastställs utifrån kunskap om vad som
utgör en föroreningsnivå eller störningsnivå som människor, miljö och natur kan utsättas för
utan större påverkan. En miljökvalitetsnorm är inte en nivå som är acceptabel att sträva efter
utan målsättning ska vara att en god miljö ska upprätthållas eller förbättras.”
MHKB:n hanterar miljökvalitetsnormer under respektive kapitel för Buller, Vatten och
Luftkvalitet.

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljokvalitetsnormer/ hämtat
2019-03-15
1

9

Avgränsningar

Miljöbedömningen har varit en integrerad del i framtagandet av planhandlingen. De större
avvägningar som har gjorts och lett till förändringar i planförslaget redovisas under kapitel
Sammanfattning av överväganden och bortvalda alternativ.

Tidsperspektiv

Fördjupningen av översiktsplanen har år 2040 som mål. MHKB beskriver området när det är
fullt utbyggt, strax efter 2040. I de fall det är relevant beskrivs påverkan med hänsyn till
utbyggnadstakt. Vissa miljöaspekter har en påverkan bortom 2040, såsom klimatrelaterade
aspekter. För klimatpåverkande utsläpp görs ingen tidsbunden bedömning, då utsläppen lever
kvar och påverkar i atmosfären i olika tider. För klimatanpassning används ett längre
tidsperspektiv då den bebyggelse som anläggs kommer att finnas kvar i troligen minst 100 år
och då utsättas för större klimatförändringar och relaterade effekter än vid slutåret för planens
genomförande.

Geografisk avgränsning
Den geografiska avgränsningen utgörs av planområdet, se figur 1. I de fall kopplingar till
närliggande områden förekommer och påverkar bedömningen kommer även de att beskrivas.
Detta gäller exempelvis grönstruktur. Vissa aspekter är inte geografiskt bundna, utan får
konsekvenser utanför planområdets gränser (som klimatpåverkande utsläpp) och då kommer
en bredare bedömning göras.

Betydande miljöaspekter

Lunds kommun har bedömt att följande miljöaspekter kan väntas få en betydande
miljöpåverkan. Detta har stämts av med Länsstyrelsen i Skåne län vid avgränsningssamråd den
13 december 2018.
Betydande miljöaspekter:








Buller inklusive miljökvalitetsnorm för buller
Risker – samlokalisering med verksamheter, farligt gods-transporter, elektromagnetiska
fält samt markföroreningar
Naturvärden och grön infrastruktur
Rekreation och friluftsliv
Vattenhantering (påverkan på miljökvalitetsnorm för Höje å, översvämning, skyfall)
Hushållning med mark och naturresurser
Klimatpåverkan och klimatanpassning

Följande miljöaspekter har inte bedömts vara betydande, men är viktiga för områdets
utveckling och inkluderas därför översiktligt i bedömningen.
Ej betydande miljöaspekter:



Luftkvalitet inklusive miljökvalitetsnormer för luft
Kulturmiljö

I den sociala konsekvensbeskrivningen har tillgänglighet och resursfördelning av bostadsutbud
och arbetstillfällen; rekreation och grönska; vardagsservice; mobilitet och tillgänglighet samt
social samvaro i form av mötesplatser, trygghet och identitet bedömts.

Bedömningsskala

Konsekvensbedömningen baseras på vilka värden och mål som påverkas och i vilken omfattning.
Påverkan på dels nationella miljömål utifrån LundaEko II och folkhälsomål ingår. För klimatpåverkan påverkas inga värden direkt i nutid, men då bedöms konsekvensen i relation till målet
i LundaEko II. I bedömningarna jämförs nollalternativet med nuläget och planförslagen med
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nollalternativet. För bedömningen av positiva och negativa konsekvenser har följande skala
använts.

Positiv konsekvens

Negativ konsekvens

Mycket stora konsekvenser
Betydande påverkan på riksobjekt,
nationella mål eller regionalt intressanta
objekt.
Stora konsekvenser
Begränsad påverkan på riksobjekt,
nationella mål eller värden av regionalt
intresse, eller betydande påverkan på
värden eller mål av kommunalt intresse.
Måttliga konsekvenser
Liten påverkan på värden eller mål av
nationellt eller regionalt intresse alternativt
begränsad påverkan på värden eller mål av
kommunalt intresse. Betydande påverkan
på värden av lokalt intresse.
Små eller obetydliga konsekvenser
Begränsad påverkan på värden av lokalt
intresse eller inga konsekvenser.

Mycket stora konsekvenser
Betydande påverkan på riksobjekt, nationella
mål eller regionalt intressanta objekt.
Stora konsekvenser
Begränsad påverkan på riksobjekt, nationella
mål eller värden av regionalt intresse, eller
betydande påverkan på värden eller mål av
kommunalt intresse.
Måttliga konsekvenser
Liten påverkan på värden eller mål av
nationellt eller regionalt intresse alternativt
begränsad påverkan på värden eller mål av
kommunalt intresse. Betydande påverkan på
värden av lokalt intresse.
Små eller obetydliga konsekvenser
Begränsad påverkan på värden av lokalt
intresse eller inga konsekvenser.

Planförslag och alternativ
Planförslag

I det planbeslut (Dnr BN 2014/0099) och inriktningsbeslut (Dnr BN 2017/0018 2017-02-16)
som finns för fördjupningen av översiktsplanen framgår att en helhetsbild över framtida
utvecklingsmöjligheter ska definieras samt en vision för stadsdelen tas fram. Den nya stationen
är central i utbyggnaden, samtidigt som planeringen ska utgå från att Källby reningsverk läggs
ner och att det skyddsområde som idag hindrar exploatering i form av bostadsbebyggelse
försvinner. Vidare är planeringsinriktningen att kraftledningen försvinner eller markförläggs
genom området och därmed inte hindrar exploatering längs dess befintliga sträckning.
Två alternativa förtätningsstrategier har tagits fram som visar på olika prioritering av hur
marken används. Gemensamt för båda alternativen är att de likt översiktsplanen visar grönyta
utmed Höje å och blandad bebyggelse på ytan som idag har verksamheter väster om järnvägen
(Lyckebackens verksamhetsområde, blivande Källby utbyggnadsområde) och runt Station
Klostergården. Förtätning och utveckling av stadslivsstråk föreslås längs Sunnanväg.
Vägkopplingar visas i Sunnanvägs förlängning och mot Högbovägen samt ett läge för vägkoppling över Höje å mot Staffanstorp och väg 108. Kopplingen mot väg 108 utformas som entrégata
till området, inte genomfart till Lunds centrum. Den övergripande mobilitetsstrukturen och
principerna är samma i båda alternativen med bussgator, mobilitetshus och förstärkta gång- och
cykelkopplingar till omgivande stadsdelar. Ett snabbcykelspår till Malmö föreslås.
Verksamheter, service, kontor visas som en buffertzon mellan järnvägen och bakomliggande
bostadskvarter på västra sidan. En bullerskärm utmed järnvägen skyddar marknivå, men inte
våningarna ovanför för höga bullernivåer.
Grönstrukturen genom Källby kopplar samman Höjeådalen med staden.
Ny detaljplan pågår i Sankt Lars med inriktning att skapa blandstad med en stor andel bostäder.
Strandskyddet ska beaktas i planen och gång- och cykelkopplingen till stationen ska stärkas.
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En pumpstation anläggs bredvid reningsverkets tomt för överföring av Lunds avloppsvatten till
Sjölunda, Malmö.
Nedan beskrivs skillnader mellan de två alternativen.

Förtätningsalternativ 1

Figur 3. Förtätningsalternativ 1, kallas Alternativ 1 i MHKB.






Förtätning på del av fotbollsplanerna längs Västanväg, idrottsplaner sparas som buffert
längs järnvägen. Samma yta för idrott som i dag men i annan struktur.
Koloniträdgårdarna längs Maskinvägen omvandlas till blandad bebyggelse.
Koloniträdgårdarna får nytt läge på jordbruksmarken söder om Värpinge.
Reningsverkets tomt utvecklas till grönområde och en bred rekreationszon skapas
utmed dammarna.
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Förtätningsalternativ 2

Figur 4. Förtätningsalternativ 2, kallas Alternativ 2 i MHKB.






Blandad bebyggelse ut med järnvägens östra sida med verksamheter, service, kontor
som buffert mot buller för bakomliggande bostadskvarter.
Koloniträdgårdarna bevaras utmed Maskinvägen, norr om Källby utbyggnadsområde.
Reningsverkets tomt utvecklas som en del av blandstaden och sträcker sig ner i ådalen.
I södra delen av reningsverkets tomt placeras de idrottsytor som försvinner vid
Västanväg.

Nollalternativ

I Lunds kommuns översiktsplan (ÖP) 2018 anges Källby med det befintliga verksamhetsområdet samt idrottsområdet på östra sidan stationen som utbyggnadsområden i Källby.
Nollalternativet innebär förändringar för Källby med den nya stationen som drivkraft. I
nollalternativet är dock reningsverket med dammarna kvar i Källby och kapacitetsbristen löses
inom området eller på annat sätt.
Med reningsverket kvar kommer det inte vara aktuellt att omvandla Källby (Lyckebackens
verksamhetsområde) till blandad bebyggelse, med hänsyn till skyddsavståndet. Verksamhetsområdet kommer därför fortsatt ha samma funktion. Däremot följs ÖPs inriktning på den östra
sidan och det sker en förtätning vid stationen och på fotbollsplanerna längs Västanväg.
Sunnanväg utvecklas till stadslivsstråk. Den uteblivna exploateringen i Källby genomförs i
huvudsak i övriga utbyggnadsområden i Lund. Kraftledningen är kvar i befintlig sträckning och
utformning.
Eftersom inga storskaliga förändringar väntas i nollalternativet kommet trafiksystemet att vara
som idag. Station Klostergården öppnar 2024 och förbättrar möjligheten att ta sig kollektivt i
regionen, både för befintliga boende och för nya boende och verksamma. Däremot saknas
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utvecklade gång- och cykelkopplingar till den nya stationen både inom Klostergården och från
angränsande områden liksom kopplingar över järnvägen.
Ny detaljplan pågår i Sankt Lars med inriktning att skapa blandstad med en stor andel bostäder.
Strandskyddet ska beaktas i planen och gång- och cykelkopplingen till stationen ska stärkas.

Figur 5. Nollalternativ.

Miljökonsekvenser
Buller och vibrationer
Förutsättningar

Järnvägen som går igenom Källby är del av Södra stambanan och är en av de högst belastade
järnvägssträckorna i Sverige. I dagsläget går 464 tåg per dygn på järnvägen, och det bedöms öka
till 579 tåg per dygn efter utbyggnaden till fyra spår (Trafikverket 2017a). Den höga trafikeringen på järnvägen innebär att närområdet är utsatt för höga bullernivåer. Trafikverket kommer
anlägga bullerskydd för att skydda befintliga bostäder på den östra sidan. I samband med
fyrspårsutbyggnaden förbereds för bullerskydd för att skydda framtida bebyggelse på västra
sidan och över Höjeådalen på uppdrag av Lunds kommun.
Buller är enkelt uttryckt oönskat ljud som vi helst vill slippa. Buller kan påverka hälsa och välbefinnande och är en stor källa till allvarligare störningar i samhället. Sömnstörning är en av de
vanligaste negativa konsekvenserna av högt trafikbuller. Psykosociala effekter och symptom,
som irritabilitet, huvudvärk och trötthet kan uppkomma vid långvarig exponering för buller.
Forskning har visat att det även kan finnas risk för förhöjt blodtryck och i förlängningen hjärtkärlsjukdom (Sweco, 2019).
I arbetet med FÖP Källby har en bullerutredning gjorts för att utreda förutsättningar för att
bygga bostäder i närhet till järnvägen (Sweco, 2019). Olika placeringar, höjder och utformningar
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av byggnader har testats och utvärderats, bland andra för Alternativ 1 och 2. Vibrationer har
utretts översiktligt samt bullerpåverkan från en ny vägkoppling till väg 108 och effekt av
bullerskärmar över Höje å. Buller från vägkoppling och järnväg i Höjeådalen redovisas under
kapitel om Friluftsliv och rekreation.
Figur 6 visar bullerberäkning för Alternativ 1 och figur 7 visar Alternativ 2.
Den föreslagna bebyggelsen nära järnvägen exponeras generellt för ljudnivåer över 60 dBA
ekvivalent ljudnivå, vilket är riktvärdet avseende ekvivalent ljudnivå för bostäder. Om bostäder
byggs nära järnvägen kommer de att behöva utformas antingen som lägenheter under 35 m2, för
vilka nivåer upp till 65 dBA ekvivalent ljudnivå tillåts, eller så att minst hälften av bostadsrummen är orienterade mot tyst sida. En tyst uteplats behöver också finnas, vilket i vissa lägen
är svårt att uppnå, se figur 6 och 7. Delar av byggnaderna närmast järnvägen överskrider även
65 dBa vid fasad.
I Alternativ 1 föreslås bebyggelsen längs Västanväg på ett avstånd om cirka 90 meter till järnvägen. Avståndet gör att eventuella bostäder mot järnvägen i detta läge drabbas av lägre bullernivåer än på västra sidan. Det är fortfarande bullernivåer mellan 60-65 dBA vid fasaden på
byggnaderna mot järnvägen, men möjlighet till tyst sida finns. Flertalet gårdar blir tysta enligt
riktvärdena och med slutna bostadskvarter ökar möjligheten att skapa tysta uteplatser (figur 8).
För att minska bullerproblematiken för bostäder i järnvägsnära läge kan slutna kvarter byggas,
utan öppningar mellan huskropparna, vilket ger en bättre ljudmiljö på innergården och förbättrar möjligheten att få en tyst gård. Gröna tak är ytterligare en åtgärd som kan ha en ljudreducerande effekt om ett par decibel.

Figur 6. Ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark samt högsta ljudnivå vid fasad (i punkt) för Alternativ 1. För
att klara riktvärdena om 60 dBA behöver fasaden vara gul. Grön färg visar lämpliga lägen för tyst sida och
blå tyst uteplats. Byggnaderna närmast järnvägen klarar inte riktvärden för bostäder. Högsta ljudnivå vid
fasad kan variera mellan byggnaderna beroende på byggnadshöjd i modellen (3, 4 eller 6 våningar).
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Figur 7. Ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark samt högsta ljudnivå vid fasad (i punkt) för Alternativ 2. För
att klara riktvärdena om 60 dBA behöver fasaden vara gul. Grön färg visar lämpliga lägen för tyst sida och
blå tyst uteplats. Byggnaderna närmast järnvägen klarar inte riktvärden för bostäder. Högsta ljudnivå vid
fasad kan variera mellan byggnaderna beroende på byggnadshöjd i modellen (3, 4 eller 6 våningar).

Figur 8. Slutna kvarter för Alternativ 2.
Ljudutbredningskartan visar
ekvivalenta ljudnivåer vid 1,5 meter
över mark och inkluderar fasadreflexer.
Fasadpunkter visar ljudnivå på mest
utsatta våningsplan. Möjligheten att
uppnå tyst sida och tysta gårdar ökar
med slutna kvarter, men påverkas även
av byggnadens höjd.
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Höjden på byggnaden närmast spåret påverkar bullernivåer bakom. Höga hus (sex våningar) är
därför särskilt lämpliga att ha kontor och andra verksamheter i för att skydda bostadshus
bakom.
Befintliga bostäder får en bättre bullersituation när ny bebyggelse etableras mellan befintlig
bebyggelse och järnvägen.
En översiktlig vibrationsanalys av området har utförts med hjälp av tidigare utförda mätningar
längs med järnvägen. Komfortvibrationer bedöms inte vara någon risk. Dock bör mätningar
utföras i projekteringsstadiet för att säkerställa vibrationsnivån på aktuell plats där byggnader
är tänkt att uppföras.

Bedömningsgrunder

Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader specificerar riktvärden för trafikbuller vid bedömningar enligt både plan- och bygglagen och miljöbalken. I förordningen står
sammanfattningsvis att:
Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad . För uteplatser i anslutning till byggnaden är gränsen 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå.
För en bostad om högst 35 kvadratmeter bör däremot inte 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid
bostadsbyggnadens fasad överskridas.
Om ovan ljudnivåer ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara
vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden (tyst sida) samt
minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte
överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. Om 70 dBA maximal ljudnivå ändå överskrids,
bör nivån inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan
kl. 06.00 och 22.00.
Med ekvivalent ljudnivå avses en form av medelljudnivå under en given tidsperiod. För trafikbuller är tidsperioden i de flesta fall ett dygn och anges som dygnsekvivalent ljudnivå. Den maximala ljudnivån är den högsta förekommande ljudnivån under exempelvis en fordonspassage.
Miljökvalitetsnorm för omgivningsbuller är en målsättningsnorm, formulerad som ”…det ska
eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa” i
förordning (2004:675). Enligt Naturvårdsverket följs normen när strävan är att undvika skadliga
effekter på människors hälsa av omgivningsbuller och det ska följs upp med kommunala
åtgärdsprogram (Naturvårdsverket, 2019).
LundaEko II delmål 6.4: Lunds kommun ska arbeta förebyggande för att minska antalet kommuninvånare som utsätts för hälsoskadligt buller vid boende, förskolor, skol- och rekreationsmiljöer.
Generella riktvärden för vibrationer i bostadsmiljö saknas. Riktvärden för vibrationer från
tågtrafik finns formulerade av Trafikverket i TDOK 2014:1021.

Miljökonsekvenser

Alternativ 1 bedöms innebära måttliga negativa konsekvenser avseende buller. Alternativ
1 innebär att riktlinjer kring buller kan klaras genom avsteg och tyst sida på den östra sidan av
järnvägen. Den västra sidan är mer bullerutsatt och konsekvensen beror på vad bebyggelsen
närmast järnvägen fylls med. Om kontor och verksamheter placeras närmast järnvägen ges
bättre förutsättningar för bostäder bakom dessa.
Alternativ 2 bedöms innebära stora negativa konsekvenser avseende buller. I Alternativ 2
utsätts fler byggnader för höga bullernivåer, på båda sidor järnvägen. Våningar högre upp i
husen är mer utsatta än lägre och den västra sidan är något mer bullerutsatt än den östra. Avsteg
för bostäder genom att upprätta tyst sida och uppfylla inomhuskrav kan bli svårt för byggnader
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närmast järnvägen. Konsekvensen beror på samma sätt som i Alternativ 1 på vad bebyggelsen
närmast järnvägen fylls med. Om kontor och verksamheter placeras närmast järnvägen ges
bättre förutsättningar för bostäder bakom dessa.
Jämförelsevis är det färre människor som potentiellt utsätts för höga bullernivåer och relaterade
hälsoproblem i Alternativ 1 än i Alternativ 2. Bulleråtgärder på byggnader, tyst sida och tysta
gårdar kommer vara viktiga för att möjliggöra bostäder längs järnvägen i alla alternativ.
Fortsatt arbete kommer påverka om miljökvalitetsnormen för buller följs, det har inte gått
att bedöma i förslaget då det är oklart vad föreslagen bullerutsatt bebyggelse fylls med.
Nollalternativet bedöms innebära måttliga negativa konsekvenser avseende buller då ny
bebyggelse på östra sidan kommer att till stor del bestå av bullerutsatta byggnader som i
Alternativ 2. Andel bostäder påverkar konsekvenserna.
Alternativ 1, Alternativ 2 och nollalternativet bedöms innebära obetydliga konsekvenser
för vibrationer, utifrån den utredning som har gjorts. Dock behöver det studeras vidare i
senare skeden.

Förslag till åtgärder i fortsatt arbete

Bulleraspekterna behöver utredas vidare i fortsatt planläggning för att minska de negativa
konsekvenserna. Möjligheten att fylla byggnaderna närmast spåren med annat än bostäder, samt
slutna kvarter, tyst sida, tysta gårdar samt val av byggnadshöjder kommer avgöra hur många
människor som blir bullerutsatta. En högre bullerskärm kan ge en viss bullerminskning.
I fortsatt arbete behöver utredas vidare om och vilka åtgärder som krävs på byggnader i
bullerutsatta lägen för att säkerställa en god ljudmiljö inomhus, så att kraven om 30 dBA
ekvivalent ljudnivå och 45 dBA maximal ljudnivå inomhus innehålls.
Vibrationsaspekten bör studeras vidare under planläggningsskedet när en mer grundlig
geoteknisk utredning genomförs.

Referenser
Naturvårdsverket (2019) http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Buller/
Miljokvalitetsnorm-for-buller/ Hämtat 2019-03-15
Sweco (2019) Bullerutredning för fördjupad översiktsplan av området Källby i Lunds kommun. 2019-0321
Trafikverket (2017a) Lund-Flackarp, fyra spår Lunds kommun och Staffanstorps kommun, Skåne län
Miljökonsekvensbeskrivning, 2017-12-06. Samrådshandling
Trafikverket (2017b) Lund-Flackarp, fyra spår Lunds kommun och Staffanstorps kommun, Skåne län PM
Trafikbullerutredning, 2017-12-06 Samrådshandling

Risker – Samlokalisering med verksamheter
Förutsättningar

Inom planområdet 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 tillståndseller anmälningspliktiga, men som omfattas av miljöbalken.
Tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter kallas 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.
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Verksamheterna Flextrus AB och Flint Group AB (B- verksamhet) samt ÅR Carton AB och Nobina
Sverige AB (C-verksamheter) finns inom Lyckebackens verksamhetsområde. De två första är
aktiva inom förpacknings- och färgindustri och för produktionen finns tillstånd att hantera
lösningsmedel och släppa ut lättflyktiga organiska föreningar (VOC). ÅR Carton är inte
tillståndspliktig, men hanterar lösningsmedel i mindre skala.
VOC kan innebära hälsoskadliga utsläpp för människor samt lukt. Dessa aspekter har utretts.
Briab (2019) utreder luktpåverkan och VOC från Flextrus och Flint Group utifrån att etablera
bostäder i den norra delen av verksamhetsområdet samtidigt som verksamheterna är i drift.
Tyréns (2013) har utrett Flextrus utsläpp utifrån befintlig situation med dagens avstånd till
bostäder. Briab föreslår ett skyddsavstånd om 25 meter från utsläppspunkterna över
industribyggnaden. Tyréns beräkningar visar att halterna för lukt från Flextrus, som har störst
tillstånd för utsläpp, ligger långt under lukttröskeln i hela området för de ämnen som
undersökts. Slutsatserna från dessa är att utsläppen inte överskrider hälsoskadliga eller
luktpåverkande halter vid bostäder idag eller vid en utbyggnad av bostäder i den norra delen
samtidigt som verksamheter finns kvar. Vissa revideringar, bland annat över ett maximalt
utsläpp, ska dock göras i Briabs rapport som kan ändra slutsatsen.
Tillstånden innehåller också krav på buller och vilken störning som får finnas för närboende.
Samtliga verksamheter innebär tung trafik inom, till och från området samt transporter med
farligt gods längs Åkerlund & Rausings väg. Nobina är en bussdepå med tung trafik och buller
kopplad till verksamheten under hela dygnet.
Verksamheterna innebär risk för explosion och brand, då de dels hanterar brandfarliga gaser
och vätskor samt en allmän risk för brand i industriverksamhet. Samtidigt finns flera
skyddssystem inom industrifastigheterna. Explosionsrisken bedöms främst innebära fara för
människors liv och hälsa inom lokalen. Brandrisken för eventuell närliggande bebyggelse
behöver utredas vidare.
TetraPak ligger strax utanför planområdet och är en tillståndspliktig B- verksamhet. De hanterar
och släpper ut lösningsmedel i sin produktion i mindre omfattning än Flextrus och Flint Group.
TetraPak har en ammoniaktank som kan innebära fara för människors hälsa vid en olycka och
omfattas därför av lagen om skydd mot olyckor (2 kap. 4§ lagen 2003:778), vilket kan innebära
skyddsavstånd för ny bebyggelse.
Nobina kommer att flytta innan planerad bostadsbebyggelse kan påbörjas. Verksamheter inom
Lyckebacken 5 (ÅR Carton, Flextrus och Flint Group) har avtal på att vara kvar till 2027-12-31
och kan därefter flytta. Fastighetsägaren planerar för en omlokalisering av övriga verksamheter
tidigare.
I nuläget är påverkan på befintliga boende av verksamheterna begränsad, då det finns
skyddsavstånd och buffertzon med kolonier och parkområden mellan industriområdet och
bostäder. Däremot påverkar tunga transporter till och från området trafiksituationen längs
Åkerlund och Rausings väg.
Källby reningsverk renar avloppsvattnet för Lunds kommuns befolkning (B-verksamhet),
vilket motsvarar rening för strax över 100 000 personer. Reningsverket har ett flertal reningssteg, varav dammarna utgör det sista innan det renade vattnet släpps ut i Höje å. Reningsverket
beräknas uppnå sin kapacitet enligt tillståndet redan 2023, varpå åtgärder behöver vidtas och en
flytt är planerad men ej beslutad (se kapitel Andra planer). Reningsverket innebär olägenhet för
närboende främst i form av lukt, men kan också innebära risk för smittspridning. Boverket
(1995) konstaterar att studier visar att på ett avstånd av 200 meter från reningsverket är antalet
bakterier obetydligt, vilket också bedöms som lämpligt skyddsavstånd i ÅF (2014). Det finns
idag ett fåtal boende inom skyddsområdet (figur 2), men luktpåverkan kan ske inom ett större
område.
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Luktpåverkan från reningsverket har utretts (ÅF, 2018). Luktpåverkan är en subjektiv
upplevelse och det finns inga svenska riktvärden för lukt, men jämförelse har gjorts med bland
annat Danmark och Norge. Vid beräkningarna av luktpåverkan används mått för att en viss
luktpåverkan sker under 1 % av alla minutmedelvärden. I rapporten redovisas följande gränser
för luktupplevelse:





tydlig lukt: >5 l.e/m3
måttlig lukt: 1 - 5 l.e/m3
förnimbar lukt: 0,5 - 1 l.e/m3
knappt märkbar lukt: < 0,5 l.e/m3

ÅFs utredning visar på att stora delar av Klostergården och utbyggnadsområdena påverkas av
lukt i olika omfattning i nuläget (>l.e/m3), se figur 9.
För att möjliggöra utbyggnad i Källby och på västra Klostergården innan reningsverket flyttar,
går det att vidta åtgärder för att minska lukten. Beroende på ambitionsnivå för luktreducering
och investeringsvilja kan flera både mindre och större åtgärder vidtas. I figur 10 visas åtgärder
med investeringar som uppskattats till 3,7 miljoner SEK. Ytterligare åtgärder om 6-8 miljoner
för att minska lukt från slamhantering kan krävas, men har inte inkluderats i beräkningsresultaten.
För att uppnå knappt märkbar lukt i hela det planerade utbyggnadsområdet krävs åtgärder på
reningsverket motsvarande 61+6-8 miljoner SEK.
Enligt VA Syd och Miljöförvaltningen, Lunds kommun, finns inga kända problem med lukt från
Källby reningsverk idag.
Pumpstationen som planeras för att pumpa avloppsvatten till Sjölunda, Malmö, kommer enligt
VA SYD inte innebära luktpåverkan bortom dess skyddsavstånd om 50 meter.

Figur 9. Beräkningsscenario för dagens situation vid Källby reningsverk, mätresultatet visas på 2 meter över
mark. Resultatet presenteras som högsta minutmedelvärde uttryckt som 99-%-iler. Utbyggnadsområden i
norra Källby och Klostergården berörs av lukt mellan 1-5 l.e/m3, vilket motsvarar måttlig lukt. (ÅF, 2018)
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Figur 10. Beräkningsscenario med åtgärder i form av ny rening installeras för frånluften från rensgaller och
slamcentrifuger i Källby reningsverk, mätresultatet visas på 2 meter över mark. Resultatet presenteras som
högsta minutmedelvärde uttryckt som 99-%-iler. Utbyggnadsområden närmast stationen i Klostergården
berörs av lukt mellan 0,5-1 l.e/m3, vilket motsvarar förnimbar lukt. Längre bort i norra Källby är lukten
mellan 1-2 l.e/m3, vilket motsvarar måttlig lukt. (ÅF, 2018)

Utifrån ovan redovisning av luktpåverkan och att det inte finns kända problem idag, föreslås att
en luktpåverkan motsvarande det lägre spannet av måttlig lukt (<2 l.e/m3) kan accepteras fram
till dess att reningsverket flyttar. Det finns idag flertal bostäder och skolor inom den gränsen (se
figur 9). Om den nivån kan accepteras möjliggör det att området runt stationen på östra sidan
kan bebyggas, innan reningsverkets flytt och utan åtgärder. Detta är utanför reningsverkets
skyddsområde. För utbyggnad av bostäder i norra delen av Källby/verksamhetsområdet krävs
luktreducerande åtgärder för motsvarande luktpåverkan, om utbyggnad påbörjas innan reningsverket flyttar. Detta är till stora delar utanför skyddsområdet, men möjligen berörs ytor precis
innanför.

Bedömningsgrunder

I Boverkets allmänna råd (1995:5) ”Bättre plats för arbete” rekommenderas olika skyddsavstånd mellan bostäder och störande verksamheter. Boverkets vägledning är en rekommendation, men en bedömning behöver göras från fall till fall.
LundaEko II delmål 6.4: Lunds kommun ska arbeta förebyggande för att minska antalet kommuninvånare som utsätts för hälsoskadligt buller vid boende, förskolor, skol- och rekreationsmiljöer.

Miljökonsekvenser

Alternativ 1 och 2 bedöms år 2040 innebära måttliga positiva konsekvenser för samlokalisering mellan boende och verksamheter. När reningsverket flyttar 2028 försvinner
eventuella luktstörningar. Buller och tunga transporter från samtliga verksamheter på
Lyckebacken har försvunnit 2040. Föreslagna förtätningsytor bedöms vara på tillräckligt
avstånd från TetraPak.
En etappvis utbyggnad med bostäder på Källby/Lyckebackens verksamhetsområde som
genomförs samtidigt som verksamheterna är kvar kan innebära negativa konsekvenser.
Verksamheterna har befintliga tillstånd som tillåter en verksamhet med tillhörande störning
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som utsläpp och transporter. När bostäder kryper närmare kan det bli svårt för verksamheterna
att klara kraven avseende verksamhetsbuller, särskilt nattetid. Även transporter inom och
till/från fastigheten kan innebära störningar för närboende. Utsläpp av VOC och lukt har utretts,
och bedöms i detta skede inte vara ett styrande hinder för samlokalisering, men kan behöva
studeras vidare utifrån ett värsta fall. Brand- och explosionsrisk är ytterligare faktorer att
beakta. På grund av de här störningarna föreslås ett skyddsavstånd om minst 50 meter mellan
industriell verksamhet och boende om en samlokalisering blir aktuell. En eventuell samlokalisering ska också fungera i det fall att verksamheterna inte flyttar som planterat.
Alternativ 1 och 2 bedöms innebära måttliga negativa konsekvenser avseende lukt från
reningsverket fram till år 2028, då reningsverket bedöms flytta och luktproblemet försvinna.
Bebyggelseutveckling kring stationen innebär att bostäder kan byggas där det kan vara måttlig
lukt utan åtgärder, men det bedöms kunna accepteras. För utveckling i norra Källby innan
reningsverket har flyttat bör åtgärder för att undvika eventuell luktpåverkan enligt minst ovan
redovisat förslag vidtas. Om reningsverket blir kvar en längre tid kan mer omfattande åtgärder
bli aktuella. Det finns idag inte kända problem med lukt. Gällande smittspridning ligger områden
som kan utvecklas innan 2028 mer än 200 meter från reningsverket.
Nollalternativet bedöms innebära måttliga negativa konsekvenser avseende
samlokalisering med verksamheter och reningsverket. Bebyggelseutveckling främst längs
järnvägen i söder i nollalternativet kommer att riskera att drabbas av luktpåverkan, om åtgärder
inte vidtas på reningsverket. Vid en långvarig samlokalisering med reningsverket kan omfattande åtgärder behövas. Fortsatt tunga transporter kring Lyckebackens verksamhetsområde i
nollalternativet kommer påverka stationsmiljön och trygghet för de som använder underfarten
och rör sig till och från stationen på västra sidan. För befintliga boende bedöms det vara som i
nuläget.

Förslag till åtgärder i fortsatt arbete

Vidare utredningar för att klarlägga möjligheten för säker samlokalisering mellan bostäder och
verksamheter krävs. Verksamhetsbuller och tunga samt farliga transporter inom fastigheten
Lyckebacken 5 behöver utredas vidare innan nästa skede och en eventuell detaljplan påbörjas.
En eventuell samlokalisering ska också fungera om verksamheterna inte flyttar som planterat.
Ett skyddsavstånd om minst 50 meter mellan bostäder och verksamheter föreslås, och bör
specificeras i fortsatt arbete.
Inför utbyggnad i norra Källby innan reningsverket flyttar bör åtgärder på reningsverket vidtas
till lämplig luktreduceringsnivå (<2 l.e/m3 föreslås).
Vid övrig förtätning i TetraPaks närhet bör lämpligt riskavstånd diskuteras med
Räddningstjänsten.

Referenser

Boverket (1995)”Bättre plats för arbete” Boverkets allmänna råd 1995:5
Briab Brand & Riskingenjörerna AB (2019) PM Spridning VOC via utsläpp. 2019-02-28
Tyréns AB (2013) Spridningsberäkning VOC, Flextrus AB Lund, 2013-12-13
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Risker – Transport av farligt gods
Förutsättningar

För att försörja bland annat verksamheterna på Lyckebackens verksamhetsområde finns idag en
rekommenderad väg för farligt gods längs Stattenavägen, Ringvägen och sedan Åkerlund och
Rausings väg.
I samband med planerad förtätning längs Stattenavägen har en riskutredning avseende farligt
gods på den rekommenderade vägen gjorts (Briab, 2018). Utredningen visar att det främst är
verksamheterna på Lyckebacken som använder den rekommenderade vägen samt ytterligare en
verksamhet och därför bedöms utredningen relevant även här.
Totalt beräknas verksamheterna (inklusive ST1, Trollebergsvägen) motta mellan cirka 230 och
270 leveranser med tankbil per år, som använder den rekommenderade vägen. Utredningen
bedömer att riskerna längs Stattenavägen med anledning av transport av farligt gods bör kunna
accepteras med få, eller utan, säkerhetshöjande åtgärder. Till fortsatt planering och innan detaljplan färdigställs rekommenderas att en mer grundlig utredning med områdesspecifika
riskberäkningar genomförs.
Södra stambanan som går rakt igenom planområdet är även den rekommenderad led för
farligt gods samt riksintresse för kommunikationer. I Briab (2017) utreds riskerna med
transporter på järnvägen i relation till bebyggelse på Källby, både utifrån risken för vilken skada
tågvagnarna skulle orsaka vid en urspårning samt olyckor vid transport av farligt gods.
Utredningen bedöms gälla för båda sidor av järnvägen. I riskutredningen har ett antal olika
olycksscenarier som kan hända bedömts och det är den akuta risken för människors liv som
hanteras.
Riskutredningen visar på vilka avstånd som ska hållas mellan ny bebyggelse och spåren för att
uppnå tillräckligt hög säkerhet. Där det finns en plattform, som fungerar som urspårningsskydd,
är risken enligt utredningen tillfredsställande låg för byggnader att uppföras minst 15 meter
från spåret medan avståndet bör vara minst 35 meter om plattform saknas. Därtill ska olika
säkerhetshöjande åtgärder vidtas inom 150 meter från spåren. Dessa åtgärder kan handla om
vilka verksamheter som finns i byggnaderna, ventilationssystem och utrymningsvägar. Det
behöver också vidtas särskilda åtgärder för att minska risken för brandspridning om byggnader
placeras närmare än 20 meter från plattformskant eller 35 meter från närmsta spårkant.
Riskutredningens (Briab, 2017) beräkningar för vilka avstånd som är säkra att lägga bebyggelse
på (20 respektive 35 meter) baseras på prognoser för antal godståg per dygn på Södra stambanan. I ovan utredning har en prognos från Trafikverket från 2017 använts som visar på 66
godståg/dygn år 2040. Trafikverkets senaste revidering (2018-11-15) anger 59 godståg genom
Lund år 2040. I Lunds kommuns riktlinjer från 2015 ”Bebyggelseplanering och farligt gods”
anges ett riskavstånd om 50 meter från Södra stambanan oavsett åtgärder för bostäder och
annan känslig verksamhet som förskola, skola, vårdinrättningar, kontor i flera plan. Det
avståndet är också beräknat i en riskanalys och baserat på en trafikprognos från 2001 som
anger antalet godståg till 90 per dygn.
Antalet godståg per dygn påverkar riskberäkningen och förklarar skillnaden i avstånd mellan
riskutredningen och riktlinjerna.

Bedömningsgrunder

”Bebyggelseplanering och farligt gods – Strategi för bebyggelseplanering intill rekommenderade
färdvägar för transport av farligt gods” Byggnadsnämnden, Lunds kommun, 2015.
Enligt Lunds kommuns översiktsplan (2018) kan känsligare markanvändning behöva lokaliseras
närmre järnväg och väg i stationsnära lägen, än vad riktlinjerna om 50 meter säger. En särskild
riskanalys ska då genomföras och eventuella riskreducerande åtgärder vidtas.
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Miljökonsekvenser
Alternativ 1 bedöms medföra små till måttliga negativa konsekvenser för bebyggelse och
boende kopplade till farligt gods på järnväg. I Alternativ 1 är avståndet mellan bebyggelse
och järnvägsspår cirka 90 meter på den östra sidan, vilket säkerställ ett säkert avstånd för
bostäder och känslig verksamhet till järnvägen. På västra sidan är det minst 40 meter mellan
spåren och föreslagen bebyggelsen. Enligt riskutredningen är avstånden tillräckliga för att
skydda människors liv och hälsa, men inte enligt kommunens riktlinjer. För en fullständig
bedömning och beskrivning av risker behöver denna fråga utredas ytterligare samt vilken
verksamhet som kan placeras mellan 35-50 meter från spåren.
Alternativ 2 bedöms medföra måttliga negativa konsekvenser för bebyggelse och boende
kopplade till farligt gods på järnväg. Bebyggelse föreslås cirka 40 meter från spåren på båda
sidor, se Alternativ 1.
Bedömningarna förutsätter att de riskreducerande åtgärderna inom 150 meter från järnvägen
vidtas. Ingen skola, förskola eller annan känslig verksamhet finns föreslaget inom 150 meter.
Alternativ 1 och 2 bedöms medföra måttliga positiva konsekvenser för bebyggelse och
boende kopplat till farligt gods på väg. När Lyckebackens verksamhetsområde har omvandlats till blandad bebyggelse försvinner farligt gods transporterna på Åkerlund & Rausings väg,
och de reduceras kraftigt på Stattenavägen och Ringvägen.
Nollalternativet bedöms medföra måttliga till stora negativa konsekvenser för bebyggelse
och boende kopplade till farligt gods på väg och järnväg. I nollalternativet finns bebyggelsen
inom 50 meter från järnvägen. För en fullständig bedömning och beskrivning av risker behöver
denna fråga utredas ytterligare samt vilken verksamhet som kan placeras mellan 35-50 meter
från spåren. Viss förtätning längs Stattenavägen innebär att fler människor bor längs leden för
farligt gods och kan drabbas vid eventuella olyckor.
Varken Alternativ 1,2 eller Nollalternativet bedöms innebära konsekvenser för
riksintresset för kommunikation för Södra Stambanan, det bedöms vara som i nuläget.
Utbyggnad till fyra spår och ny station har hanterats i järnvägsplanen.

Förslag till åtgärder i fortsatt arbete

Inför utställningsskede och senare detaljplaneskedet bör riskutredning för Södra Stambanan
följas upp med en bedömning av vilka verksamheter som kan lokaliseras på olika avstånd från
järnvägen samt vilka säkerhetshöjande åtgärder som krävs.
Vid fortsatt planläggning behöver de säkerhetshöjande åtgärderna inom 150 meter från
järnvägen säkerställas.
Om en etappvis utbyggnad påbörjas på Källby/Lyckebacken 5 innan verksamheterna har flyttat
behöver en detaljerad riskanalys för farligt godstransporter göras i den fortsatta planprocessen.
Detsamma gäller för förtätning längs Stattenavägen.

Referenser
Briab Brand & Riskingenjörerna AB (2017) Riskutredning avseende närhet till Södra Stambanan –
Utredning i samband med planarbetet för Lyckebacken 5 i Lund, Lunds kommun, 2017-12-18
Briab Brand & Riskingenjörerna AB (2018) Risknivå längs Stattenavägen, Lund. 2018-05-02
Lunds kommun (2015) ”Bebyggelseplanering och farligt gods – Strategi för bebyggelseplanering intill
rekommenderade färdvägar för transport av farligt gods” Antagen av Byggnadsnämnden
Lunds kommun (2018) Översiktsplan för Lunds kommun – Del 2 Markanvändning och hänsyn, antagen
2018-10-11
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Risker - Elektromagnetisk strålning
Förutsättningar

Genom planområdets södra del sträcker sig en dubbel 130 kV kraftledning, tillhörande E.ON
Elnät (se figur 2). Kraftledningen utgörs av en stolpe med två 130 kV ledning på vardera sidan
stolpen. 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.
Elektriska och magnetiska fält finns naturligt där det finns elektricitet, till exempel kring alla
elektriska apparater, transformatorer och kraftledningar. Hur starkt fältet blir kring en kraftledning beror dels på hur mycket ström som går i ledningen men också på ledningarnas inbördes
placering och höjd. Styrkan i fältet avtar snabbt med avståndet, men fälten är svåra att skärma
av då de går igenom tak och väggar. Hälsoeffekter vid lägre magnetiska fält har varit svårbedömda trots långvarig forskning. Det har dock kunnat styrkas ett samband mellan leukemi
och barn som har utsatts för lågfrekvent elektromagnetisk strålning (Folkhälsomyndigheten,
2019).
Det har gjorts beräkningar av de elektromagnetiska fälten från kraftledningen i samband med
ansökan om nätkoncession. Beräkningarna baseras på ett representativt årsvärde på strömstyrkan och visar att strålningen är under 0,4 mikroTesla efter cirka 15-18 meter och 0,2
mikroTesla efter 15-28 meter beroende på beräkningspunkt (E.ON Elnät, 2010).
Det pågår en process för förnyad nätkoncession med förnyat tillstånd för kraftledningen som
sträcker sig från Sege till Barsebäck. Lunds kommun verkar för att ledningen ska grävas ner eller
läggas om längs sträckning förbi Lund.

Bedömningsgrunder
I Lunds kommuns översiktsplan (2018) anges att kommunen utgår från försiktighetsprincipen
avseende regionala ledningar och fastställer 0,2 mikroTesla som riktvärde för stadigvarande
exponering. För en 130 kV luftledning har magnetfältet minskat till 0,2 mikroTesla cirka 30-40
meter bort som ett schablonavstånd, medan det räcker med cirka 12 meter för jordförlagd 130
kV-ledning.
För elektromagnetisk strålning finns inga fastställda nationella riktvärden, men Strålsäkerhetsmyndigheten har tillsammans med Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Elsäkerhetsverket och
Boverket ställt upp rekommendationer vid samhällsplanering och byggande (Arbetsmiljöverket
mfl, 2009). Rekommendationerna anger bland annat att man bör undvik att placera nya
bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält.

Miljökonsekvenser

Alternativ 1 och 2 bedöms innebära små positiva konsekvenser avseende elektromagnetisk strålning. Befintlig kraftledning förutsätts ha markförlagts eller omlokaliserats till
dess. I planen föreslås ett skyddsavstånd om 30-40 meter mellan kraftledningen och bostäder
till dess att den är åtgärdad, vilket bedöms som ett säkert avstånd.
Nollalternativet bedöms innebära obetydliga konsekvenser avseende elektromagnetisk
strålning inom planområdet. Ingen bebyggelse föreslås i direkt anslutning till befintlig
kraftledning, men däremot flyttas inte källan för de bostäder och verksamheter inklusive skola
som ligger i dess närområde idag.

Förslag till åtgärder i fortsatt arbete

Föreslagen skyddsåtgärd är att styra utbyggnadstakten så att de områden som är närmast
kraftledningen kan bebyggas senare i avvaktan på att den markförläggs eller flyttas. Ett
skyddsavstånd om 30-40 meter rekommenderas.
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Risker – Markföroreningar
Förutsättningar

Inom fastigheten Lyckebacken 5 har ett flertal mark- och grundvattenundersökningar utförts
mellan 1995 och 2018. Resultaten sammanfattas i ÅF (2018). Identifierade förorenande ämnen
utgörs främst av vattenlösliga lösningsmedel, polycykliska aromatiska kolväten (PAH) samt
metaller. Ämnena förekommer i halter som överskrider Naturvårdsverkets riktvärden. Även
spår av klorerade kolväten har konstaterats. Förorenande ämnen har nått grundvatten och
spridning kan antas ske i riktning mot Höje å. Undersökningarna har gjorts under ett relativt
långt tidsspann och resultaten från senare provtagning indikerar minskande halter inom vissa
områden möjligtvis till följd av spridning.
Saneringsbehov har bedömts aktuellt inom specifika områden av Lyckebacken 5 och åtgärdskostnader har skattats. Ytterligare miljötekniska undersökningar har rekommenderats, liksom
utförandet av en fördjupad riskbedömning innan omfattningen av saneringsåtgärderna kan
klarläggas i mer detalj.
Stora delar av fastigheten är täckt av asfalt, och direkt under denna finns fyllnadsmassor om 0,53 meter och sedan lerig morän. I södra delen av fastigheten finns ett sandigt lager om 0,5-2
meter innan moränen. Grundvattenriktningen är mot Höje å.
Det finns inga kända identifierade markföroreningar på andra fastigheter på Lyckebacken.
Källby reningsverk kan förväntas ha förorenade massor som behöver hanteras, vilket VA Syd har
med i sin process. I övrigt finns inga andra kända markföroreningar inom planområdet.

Bedömningsgrunder

Fö r fö rorenad mark gä ller Naturvå rdsverkets riktvä rden fö r mark enligt Naturvå rdsverket, 2009
och 2016. Kortfattat så innebä r riktvä rdena att marken kan anvä ndas till olika ä ndamå l
(bostä der, fö rskola, industri) beroende på halter av fö roreningar. Vid halter av fö rorenande
ä mnen ö ver en viss nivå krä vs ofta å tgä rder. En platsspeci ik bedö mning kan gö ras i en riskbedö mningsprocess med hjä lp av Naturvå rdsverkets riktvä rdesmodell.

Miljökonsekvenser

Alternativ 1 och 2 bedöms innebära måttliga positiva konsekvenser genom att befintliga markföroreningar saneras i samband med omvandling till bostäder och blandad bebyggelse, och att
fortsatt spridning till Höje å eller alternativa spridningskanaler undviks.
Nollalternativet bedöms innebära små negativa konsekvenser för markföroreningar, då
markanvändning i det förorenade området kvarstår som idag samtidigt som risk för spridning
kan finnas.
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Förslag till åtgärder i fortsatt arbete
Miljötekniska undersökningar bör genomföras och markföroreningar saneras i enlighet med
Naturvårdsverkets riktlinjer.

Referenser
Naturvårdsverket (2009). Riktvärden för förorenad mark. Modellbeskrivning och vägledning. Rapport
5976. Naturvårdsverket. September, 2009.
Naturvårdsverket (2016). Tabell över generella riktvärden för förorenad mark. Juni 2016.
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Naturvärden och grön infrastruktur
Förutsättningar

Planområdets grönområden och naturvärden finns främst i söder, i Höjeådalen och i Sankt
Larsområdet. På Klostergården finns parken Klostergårdsfältet och på Rådmansvången finns
Patrik Rosengrens park. Längs järnvägen och förbi fotbollsplanerna i Klostergården går ett grönt
stråk med uppväxta träd som slutar i odlingslottsområden. Längs Västanväg finns en trädallé
med biotopskydd. I övrigt finns ett flertal koloniområden som bidrar med gröna inslag. Norr om
planområdet finns Stadsparken med större grönytor och värdefulla naturvärden.
I planområdets södra del rinner Höje å i en dalgång med beteshagar, skogsdungar och buskridåer. Parallellt med ån ligger reningsverksdammarna som med de stora öppna vattenytorna är
en viktig lokal för fågel.
2018 genomfördes en naturvärdesinventering i Höjeådalen mellan Värpinge och Sankt Lars,
figur 11 (Ekologigruppen, 2019a). Sedan tidigare har naturvärdesinventeringar genomförts i
olika delar av Sankt Lars. Naturvärden kring Höje å har sammanfattats i Lunds kommun (2019)
och beskivs nedan.
I princip all naturmark i Höjeådalen bedöms hysa någon form av naturvärde och området i sin
helhet bedöms mycket viktigt för att upprätthålla ekosystemtjänster på landskapsnivå. Generellt
är högre naturvärden i området kopplade till vattenmiljöer, gamla träd och död ved. Områden
med höga naturvärden är bland annat Källby reningsdammar, som är en mycket viktig rastlokal
för fåglar, och flera mindre parksegment i Sankt Lars med förekomster av särskilt skyddsvärda
träd och enstaka rödlistade arter knutna till äldre träd och död ved. Sammanlagt 87 rödlistade
arter är noterade från området under de senaste 20 åren. Flertalet av dessa utgörs av rastande
fåglar. Vid inventeringen 2018 noterades 16 rödlistade arter från området samt 13 arter som
omfattas av artskyddsförordningen och således är fridlysta. De 13 arterna utgörs av tre prioriterade fågelarter, sju-åtta fladdermöss, samt ätlig groda (Pelophylax esculentus), klintsnyltrot
(Orobanche elatior) och getlav (Flavoparmelia caperata).
Inventering av fladdermus visar att det finns sju-åtta olika arter i Höjeådalen (Eklöf, 2018). De
rör sig främst runt dammarna och ån. Sankt Lars området är väl upplyst vilket gör att fladdermöss inte trivs där och även övrig belysning i området innebär en störning. Fladdermössen
nyttjar de öppna vattenytorna för födosök. Skuggande överhäng och skyddande häck- och
trädrader vid vattnet gör att fladdermöss kan flyga obehindrat.
I Källbyområdet finns ett antal biotopskyddade småmiljöer, som visas i naturvärdesinventeringen.
Delar av planområdet omfattas av strandskydd (figur 14, kapitel Friluftsliv och rekreation) samt
landskapsbildskydd.
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Figur 11. Naturvärdesinventeringen (Ekologigruppen, 2019a) visar att i stort sett hela Höjeådalen innehåller
naturvärden.

Området i ett landskapsperspektiv
Ovan nämnda naturvärdesinventering konstaterar att ett av områdets största värden är dess
storlek, på grund av den i stort sett totala avsaknaden av natur i det kringliggande landskapet.
Området är därför betydelsefullt på landskapsnivå, som grön infrastruktur och som bärare och
producent av grundläggande ekosystemtjänster (figur 12). Ekosystemtjänster är produkter och
tjänster natur och ekosystem ger människan, exempelvis naturlig vatten- och klimatreglering,
pollinering och produkter i form av spannmål och virke.
Stora delar av de värden som är specifika för Höjeådalen, inte minst det rika fågellivet, är
beroende av tillräckligt stora ytor. Viktigt för de mer specifika naturvärdena är också att det
finns tillräckliga buffertytor, fria från bebyggelse, kring de områden som har högst värden.
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Figur 12. Höjeådalen (markerat i rött) i ett regionalt perspektiv. Det utgör ett större område i ett landskap
som innehåller få stora naturområden (Ekologigruppen 2019a).

Källby dammar
Vid en flytt av reningsverket kommer dammarna inte längre att kunna försörjas med renat
avloppsvatten som idag. Möjligheten att ha kvar dammarna i framtiden och hur de då kan
försörjas med vatten har utretts. Det är möjligt att försörja dammarna med dagvatten både från
befintligt dagvattensystem och att omhänderta dagvatten från föreslagna utbyggnadsområden
(Ekologigruppen, 2019b). Dagvattnet i Lund leds idag orenat till Höje å, att fördröja och rena
vattnet i dammarna innebär en förbättring för vattenkvaliteten i vattendraget.
Tre förslag har utretts med olika ambitioner i omformningen av området med syfte att främja
såväl biologisk mångfald som rekreation. Dammarna och stora vattenytor är kvar i samtliga tre
förslag, men i olika storlek och utformning. Åtgärder uppströms järnvägen och rekreativa
åtgärder såsom strövstigar och utsiktspunkter inkluderas i samtliga förslag. I förslaget med små
åtgärder är dammarna kvar i sitt ursprungliga format, men försörjs med dagvatten. Med mellanstora åtgärder görs vissa omformningar för att få en mer naturlik karaktär på dammarna.
I det mest omfattande förslaget föreslås stora delar av dammområdet omformas till mer naturlik
karaktär med nya typer av miljöer (figur 13). Del av norra dammområdet omformas för att
utveckla en parallell meandrande åfåra till Höje å samtidigt som befintlig fåra bevaras. Den nya
åfåran gör att ån får ett mer naturlikt utseende och funktion samt att ytor frigörs för etablering
av vegetation. De södra dammarna är kvar och utvecklas med flackare släntlutningar och en mer
flikig strandlinje. Utbyggnadsområdet Källby kopplas samman med grönområdet i förslaget
genom att öppna upp ett slutet dagvattensystem och skapa en bäck istället med anslutande stig.
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Figur 13. Ett av utredningsförslagen för Källby dammar - stora åtgärder, som visar en möjlig utveckling av
dammarna och olika rekreativa åtgärder (Ekologigruppen, 2019b).

Bedömningsgrunder

I Boverkets rapport ”Bostadsnära natur – inspiration och vägledning” står följande rekommendation: ”För att uppnå målet om god bebyggd miljö bör bostadsnära natur som ligger inom 300
meter från befintliga bostäder och skolor särskilt uppmärksammas i planeringen, och behovet av
planstatus och skydd enligt plan- och bygglagen respektive miljöbalken bör övervägas. Vid
planering av nya områden bör behovet av bostadsnära natur inom 300 meter från bostäderna
och skolorna tillgodoses.”
I LundaEko II kapitel 7 Biologisk mångfald och ekosystemtjänster finns följande delmål:
7.1 Lunds kommun ska tillgodose alla kommuninvånares behov av och rätt till gröna miljöer.
7.2 Lunds kommun ska skydda, sköta och utveckla ekosystemtjänster i tätortsmiljö och på landsbygden.
7.4 Lunds kommun ska skydda, bevara och utveckla grön infrastruktur och spridning av olika arter
i syfte att stärka den biologiska mångfalden i stadsmiljö och på landsbygd. Lunds kommun ska
motverka spridning av invasiva arter.

Miljökonsekvenser

Alternativ 1 bedöms innebära stora positiva konsekvenser för naturvärden och grön
infrastruktur, då ytan för gröna värden i Höjeådalen utökas vilket har påverkan både lokalt och
ur ett regionalt perspektiv. Större grönytor och vattenmiljöer ger förutsättningar för naturvärden i Höjeådalen att utvecklas och att landskapsfunktionen förbättras. Samtidigt kan risken
för slitage och störningar från besökare i området samt närliggande bebyggelse minskas när
området blir större. Skyddade arter bedöms inte påverkas negativt då ingen bebyggelse föreslås
i ådalen, och de åtgärder som vidtas för naturvärden och rekreation förutsätts göras med
skyddade arter i åtanke. Kvaliteten på ytorna är avgörande för naturvärdenas utveckling.
Alternativ 1 ger goda förutsättningar att uppnå Boverkets rekommendation då stora delar av
utbyggnadsområdena når redan existerande och föreslagna grönytor inom 300 meter men
fortsatt planläggning behöver säkerställa att alla når grönytor av god kvalitet inom givet
avstånd.
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Alternativ 2 bedöms innebära måttliga negativa konsekvenser för naturvärden och grön
infrastruktur. Den totala grönytan är densamma som idag och dammområdet kan förväntas
utvecklas på samma sätt som i Alternativ 1. Ny bebyggelse föreslås längre ner i ådalen och risk
finns för störningar i form av bland annat ljud och ljus från närliggande bebyggelse, idrottsplaner och slitage från fler besökande. Direkt påverkan på skyddade arter bedöms vara begränsad då ingen bebyggelse föreslås i ådalen, och de åtgärder som vidtas för naturvärden och
rekreation förutsätts göras med skyddade arter i åtanke. Däremot kan ett ökat slitage från
besökande inverka negativt. Den gröna kopplingen mellan ådalen och stadsparken riskerar att
försvagas ytterligare vid föreslagen utbyggnad längs Västanväg. Delar av utbyggnadsområdena i
Alternativ 2 når redan existerande och föreslagna grönytor inom 300 meter men fortsatt
planläggning behöver säkerställa att alla når grönytor av god kvalitet inom givet avstånd för att
uppnå Boverkets rekommendation.
Höjeådalens framtida värde för natur och grön infrastruktur påverkas av omformningen av
dammarna och hur närliggande ytor planeras. Vid en utformning som gynnar naturvärdenas
utveckling kan de positiva konsekvenserna blir större.
Avseende vägkoppling till väg 108 bedöms Alternativ 1 och 2 innebära stora eller mycket
stora negativa konsekvenser. Vägkopplingen som visas har valts utifrån det läge som bedöms
medföra minst störningar för Höjeådalen, men kommer ändå innebära negativa konsekvenser
som behöver hanteras. En ny väg tar naturmark i anspråk, gör ingrepp i landskapet och medför
såväl buller som ljusstörningar i Höjeådalen. Beroende på utformning kan det bli en barriär för
djurlivet i ådalen. Utformning och trafikbelastning påverkar omfattning av konsekvenserna.
Nollalternativet bedöms innebära små negativa konsekvenser för naturvärden och grön
infrastruktur, då det finns risk för ökat slitage i naturmiljöerna med ett ökat besökstryck från
fler närboende. Det redan idag svaga sambandet mellan ådalens natur och stadsparken riskerar
att försvagas ytterligare vid utbyggnad längs Västanväg. Naturområdet i Höjeådalen och grönstruktur inom planområdet är i övrigt som idag. Reningsverket kommer att behöva byggas om
för att klara en ökad belastning, med oklar påverkan på natur och Höjeådalen. Reningsverkets
placering i Höjeådalen innebär fortsatt ljusstörning.

Förslag till åtgärder i fortsatt arbete

I fortsatt arbete med vägkoppling till väg 108 bör läge och utformning studeras vidare för att
minimera negativa konsekvenser i den mån möjligt. Behov och nytta av vägen behöver särskilt
avvägas mot dess konsekvenser.
Den gröna infrastrukturen inom planområdet, kopplingar till närliggande bebyggelse och vidare
in i staden bör utredas för att säkerställa ett sammanhängande grönt nätverk av god kvalitet och
kvantitet i staden och i utbyggnadsområdena. Boverkets rekommendation om tillgång till
grönyta inom 300 meter bör säkerställas.
Gränsen mellan bebyggelse och natur behöver utformas varsamt för att inte påverka djurliv i
ådalen negativt. Särskilt viktigt för Alternativ 2 då bebyggelsen lokaliseras närmre ådalen.
Åtgärder i Höjeådalen behöver ta hänsyn till arter som skyddas enligt artskyddsförordningen.
Utreda förutsättningarna för att bilda kommunalt naturreservat i Höjeådalen.
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Lunds kommun (2019) PM Natur och friluftsliv i Höjeådalen vid Källby

Friluftsliv och rekreation
Förutsättningar

Stråket längs Höje å är ett av de mest välbesökta rekreationsområdena i Lunds kommun tack
vare sin storlek och närhet till staden. Cirka 120 000 besökare passerar årligen en mätare
placerad vid Sankt Lars. Strövstigar och markvägar gör det möjligt att vandra mellan Värpinge
by och Sankt Larsområdet.
Broar har anlagts för att koppla samman strövstigarna som finns på båda sidor om ån. I området
finns rastplatser med grillmöjligheter, fiskebryggor, informationsskyltar, fågeltorn och vindskydd i anslutning till reningsdammarna som har ett rikt fågelliv. Området är populärt bland
fågelskådare då dammarna är en viktig rastplats för fåglar. Den till stora delar yngre vegetationen ger området en förhållandevis vild karaktär samtidigt som man kan se ut över det
sydskånska kulturlandskapet.
Höje å från Genarp till Lomma är utpekat som riksintresse för friluftsliv på grund av dess goda
förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och kulturmiljöer, samt goda förutsättningar
för vattenknutna friluftsaktiviteter (figur 14).

Figur 14. Riksintresse för friluftsliv och strandskyddat område inom planområdet.

Höjeådalen med Sankt Larsparken är ett särskilt lättillgängligt friluftsområde då det är lätt att nå
från Lund, med både gång- och cykelvägar samt bussförbindelser. Framkomligheten i området
är god-måttlig, men mer begränsad för rörelsehindrade. Det är dock ett bullerstört område med
Södra Stambanan som sprider buller över ådalen. Väg E22 i öster är en bullerkälla som påverkar
området runt Sankt Lars.
Utanför Höjeådalen består de rekreativa miljöerna inom planområdet främst av idrottsytor och
parkytor, samt koloni- och odlingslotter (figur 15). Längs järnvägen finns Klostergårdens
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idrottsplats med arenan, ishall och hallar samt ett stråk med fotbollsplaner och planer söderut
vid Klostergården som används dels för Korpfotboll men också för andra idrotter. De norra
fotbollsplanerna håller en högre standard med delvis konstgräs och belysning och nyttjas till hög
grad. De södra fotbollsplanerna är gräsplaner och används inte i samma utsträckning. Källbybadet i söder är ett friluftsbad som är öppet sommartid, lokalerna nyttjas också av föreningsverksamhet under större del av året.
Inom planområdet finns flera koloni- och odlingslottsföreningar. Koloniträdgårdar har en lång
tradition i Lund och föreningarna runt dessa är ofta en viktig social struktur. Inom Källby FÖPområde finns en stor del av kommunens odlingslotter (38%) och kolonilotter (35%), fördelade
på fyra odlingslottområden samt sju koloniområdena. Koloniområdena är öppna dagtid mellan
maj och september och upplevs därför inte lika tillgängliga som odlingslottsområdena som är
öppna året om för besökare.

Figur 15. Målpunkter för idrott och rekreation samt koloni- och odlingslotter.

Bedömningsgrunder

Riksintresse för friluftsliv
Höje å från Genarp till Lomma är riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § Miljöbalken.
Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall så
långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av
grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas.
Det finns ingen vedertagen bedömning eller vetenskaplig argumentation för hur stora
rekreationsområden bör vara för att tillgodose besökarnas behov av naturupplevelser. Gällande
områdestyp och storlek anger Naturvårdsverket (2016) att ett friluftsområde bör omfatta minst
100-300 hektar. Ytan bedöms motsvara behovet för ett tätortsnära friluftsområde, som är ett
större naturområde iordningsställt för friluftsliv och på gång- och cykelavstånd från tätorten.
33

I LundaEko II kapitel 7 Biologisk mångfald och ekosystemtjänster finns följande delmål:
7.1 Lunds kommun ska tillgodose alla kommuninvånares behov av och rätt till gröna miljöer.
Kapitel 6 Hållbar stadsutveckling berör stadsodling och tillgång till rekreativa miljöer. Lunds
kommun ska utveckla och underhålla hållbara stads- och tätortsmiljöer med människan i centrum,
genom att skapa stads- och tätortsmiljöer med blandade funktioner som genererar ett rikt socialt
liv och skapa förutsättningar för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i stads- och tätortsmiljöer.

Miljökonsekvenser

Alternativ 1 bedöms innebära stora positiva konsekvenser för friluftsliv och rekreation.
Området för grönyta utökas, vilket gör att det inom planområdet skapas ett grönområde som
nästan når 100 hektar, och därmed uppfyller definitionen för tätortsnära friluftsområde enligt
Naturvårdsverket. Dock utgör en ny vägkoppling över ådalen en stor störning för friluftslivet.
Idrottsytorna omformas och sparas på östra sidan och integreras i ”Aktivitetsstråket”. Koloniområdena har flyttats för att möjliggöra stationsnära bebyggelse vilket initialt påverkar
kolonister negativt, men på sikt kan bli positivt då de föreslås flytta till ett läge utan buller och
industri i direkt närhet.
Alternativ 2 bedöms innebära måttliga negativa konsekvenser för friluftsliv och
rekreation. Grönyta, och område för friluftsliv, utökas inte samtidigt som besökstrycket
förväntas öka. Definitionen för tätortsnära friluftsområde om minst 100 hektar uppnås ej. En ny
vägkoppling över ådalen utgör en stor störning för friluftslivet. Idrottsytor längs Västanväg
bebyggs och nya idrottsytor anläggs på reningsverkets område, vilket försvagar Aktivitetsstråket och gör att det blir längre för många till planerna. Stationsläget och sammanhang med
andra ytor och aktiviteter nyttjas inte. Kolonilotterna bevaras i befintligt läge, medan reningsverkets yta bebyggs med blandstad och idrottsytor.
Innehåll och utformning av nya grönytor i Höjeådalen har inte definierats i samrådsförslaget.
Innehållet är viktigt för det rekreativa värdet, dels för att skapa olika spännande miljöer och dels
för att undvika konflikter mellan naturvärden och rekreativa intressen. Områdets framtida
utformning påverkar konsekvensbedömningar ovan.
I planförslaget finns idrotts,-lek- och grönytor integrerat i ytan för blandad bebyggelse, det är
dock oklart i vilken omfattning och i vilken kvalitet varför det inte har gått att bedöma.
Vägkopplingen till väg 108 riskerar att skapa en barriär i rekreationsområdet och att tillföra
ytterligare bullerstörning. Att lägga vägen på en bro i närhet till järnvägen har bedömts vara det
alternativ som ger minst negativ påverkan, men kommer innebära störningar för friluftsliv och
rekreation i området. Bullerskärmar längs järnvägen minskar bullerstörning i rekreationsområdet.
Nollalternativet bedöms innebära måttliga negativa konsekvenser för friluftsliv och
rekreation. Höjeådalen förväntas inte utvecklas eller utökas i nollalternativet, samtidigt som
fler kan förväntas besöka området. Idrottsplaner bebyggs samtidigt som befolkningen ökar, och
det är oklart om och var dessa ytor ersätts. Enstaka koloniområden bebyggs vilket påverkar
enstaka medborgare.
För riksintresse för friluftsliv bedöms Alternativ 1 innebära stora positiva konsekvenser,
Alternativ 2 små negativa konsekvenser. Nollalternativet bedöms innebära små negativa
konsekvenser. Se bedömningar ovan.

Förslag till åtgärder i fortsatt arbete

Sammanhållen yta och innehåll är av särskild vikt för frilufts- och rekreationsområden. En
inriktning för detta bör finnas med i fortsatt planarbete.
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Gränsen mellan bebyggelse och naturområde behöver hanteras varsamt och utformas för att
bevara upplevelsen av ett ostört naturområde vid vistelse i ådalen. Särskilt viktigt för Alternativ
2 då bebyggelsen lokaliseras närmre ådalen.
Rekreationsområden i form av parker, grönområden och lekplatser bör säkerställas inom
bebyggelsen, med en sammanhängande grönstruktur med varierat utbud och höga kvaliteter.
Skapa tydliga kopplingar och entré till Höjeådalen för att underlätta för fler att ta sig till ådalen
på ett hållbart sätt med gång, cykel och kollektivtrafik.

Referenser
Lunds kommun (2019) PM Natur och friluftsliv i Höjeådalen vid Källby
Lunds kommun (2019) PM Odlingsmöjligheter inom Källby FÖP-område
Naturvårdsverket (2016) Metod för att kartlägga naturområden med stor betydelse för friluftsliv
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-isverige/regeringsuppdrag/2016/1-till-naturvardsverkets-delredovining-av-ru-utveckling-av-friluftslivetmetod-for-kartlaggning.pdf

Vatten
Förutsättningar

Ett dagvattensystem är generellt anpassat för att ta hand om ett regn som statistiskt återkommer vart tionde år, ett så kallat 10-års regn. När större nederbördsmängder faller än vad dagvattensystemet är dimensionerat för så blir ledningsnätet fullt och resterande mängd vatten
avrinner eller ansamlas på ytan. Detta kan påverka människor, bebyggelse och ekonomiska
värden negativt. Vid dessa tillfällen behövs ytliga vattenvägar, med generellt högre kapacitet än
rör och öppna dagvattensystem samt utpekade ytor som tidvis kan översvämmas. Ett skyfall av
den här storleken uppstår statistiskt sett sällan (vart 50- 100:de år) och har också en kort
varaktighet, i storleksordningen timmar. Hur lång tid det tar för ansamlade vattenmassor att
sjunka undan beror på avledningsmöjligheterna.
Lunds kommun har gjort en skyfallskartering av Lunds tätort. Skyfallskarteringen motsvarar ett
50 års- och 100-årsregn med klimatfaktor 1,3. Klimatfaktorn innebär att hänsyn har tagits till
ökande nederbördsmängder vid ett skyfall i ett förändrat klimat (Lunds kommun, 2018a).
I figur 16 nedan visas skyfallskarteringen för planområdet. Den visar att det finns både stråk
med betydande vattenflöden genom området som förbi Åkerlund och Rausings väg och platser
där vattnet ansamlas, till exempel i framkant av verksamhetsområdet Lyckebacken, Klostergårdsskolan och Klostergårdsfältet. Såväl parkmark som mindre lämpliga ytor vid bebyggelse
och vägar översvämmas. Vid ett skyfall översvämmas området kring dammarna, till följd av
lutningen ner mot ådalen och att dagvattensystemet har flera utsläppspunkter i ån.
Höje ås vattenflöde och nivå kan påverkas av andra nederbördshändelser än ett skyfall. I de fall
ett 100-årsflöde inträffar översvämmas stora ytor längs ån och dammarna (se figur 16). Bilden
visar ett 100-årsflöde. Vid ett högsta dimensionerande flöde som statistiskt sett inträffar cirka
vart 10 000:de år översvämmas ytterligare ytor. I ett förändrat klimat förväntas 100-årsflödet
för Höje å minska med 10 % (SMHI, 2012). Ett högsta dimensionerande flöde inträffar statistiskt
sett väldigt sällan, men särskilt samhällsviktig verksamhet och infrastruktur bör skyddas från
översvämningar vid sådana flöden.
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Figur 16. Skyfallskartering vid ett 100-årsregn och översvämningskartering av Höje å vid ett 100-årsflöde
(MSB, 2015).

Den del av Höje å som passerar planområdet har klassats och bedömts av Vattenmyndigheterna
till otillfredsställande ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Höje å ska uppnå god
ekologisk status och god kemisk status, med undantag av vissa ämnen, till år 2021. Det bedöms
finnas risk att detta inte nås (Vattenmyndigheterna, VISS, 2019-02-28). Den del av Höje å som
rinner igenom planområdet kallas i VISS för Önnerupsbäcken-källan, med id SE16862-134337.
Övergödning är en betydande orsak till att god ekologisk status inte nås i Höje å tillsammans
med fysisk påverkan, som påverkat vattendragets naturliga flöde och form negativt. Miljögifter
är ytterligare en orsak och dagvatten är en betydande källa. Höje å tar även emot renat avloppsvatten från Källby reningsverk.
Dagvatten påverkar Höje å i synnerhet vid höga flöden från de stora dagvattenutloppen från
Lunds stad. Det finns idag flera utsläppspunkter för dagvatten från Lunds stad till Höje å, och det
sker ingen fördröjning eller rening innan vattnet når recipienten. Det gör också att det i samband med regn kommer stora flöden som kan orsaka erosionsproblem vid utloppsledningarna i
Höje å.
Källby dammar utgör i dagsläget ett sista steg i reningen av avloppsvatten vid Källby reningsverk. Vid en nedläggning av reningsverket försvinner således vattentillförseln till dammarna.
Möjligheten att förse dammarna med annat vatten undersökts (se kapitel Naturvärden och grön
infrastruktur), vilket visar på att det är lämpligt och möjligt att förse dem med dagvatten från
omkringliggande bebyggelse, både befintlig och planerad ny bebyggelse. Det skulle innebära att
dagvatten renas och fördröjs innan det når Höje å. I de förslag som tagits fram för Källby
dammars omformning finns kapacitet att hantera de vattenmängder som avrinner ytledes vid ett
skyfall.
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Bedömningsgrunder
Översvämningsplan och dagvattenplan för Lunds kommun beskriver förutsättningar och
lämpliga åtgärder. Översvämningsplanen säger att bebyggelse på ej tidigare exploaterad mark
ska säkras mot ett 100- årsregn med klimatfaktor. Det ska eftersträvas att ny bebyggelse på
tidigare exploaterad mark (förtätning) ska säkras mot ett 100-årsregn med klimatfaktor. Om
detta inte är möjligt kan det i särskilda fall göras undantag, dock ska alltid bebyggelsen säkras
mot ett 50-årsregn med klimatfaktor.
Miljökvalitetsnormer för vatten. Vattenmyndigheterna säger att “statusklassificeringen
beskriver den befintliga vattenkvaliteten i en vattenförekomst medan miljökvalitetsnormen
beskriver den vattenkvalitet som ska uppnås och vid vilken tidpunkt det ska vara gjort”.
Miljökvalitetsnormerna är rättsligt styrande och innebär att den ekologiska och kemiska
statusen inte får försämras. Detta regleras i EU:s ramdirektiv för vatten, införlivat i Vattenförvaltningsförordning (2004:660).

Miljökonsekvenser

Alternativ 1 och 2 bedöms innebära stora positiva konsekvenser för vattenkvalitet och
miljökvalitetsnorm för Höje å. I planförslaget föreslås att Källby dammar ska rena och fördröja
dagvatten samtidigt som vatten från avloppsreningsverket inte längre avleds till Höje å. En ökad
rening och fördröjning av dagvatten bidrar till att uppnå god ekologisk och kemisk status.
Dammarna kan omformas först i samband med reningsverkets flytt 2028, då de positiva konsekvenserna kan förväntas.
Alternativ 1 och 2 bedöms innebära måttliga positiva konsekvenser för skyfallshantering,
då planförslaget visar att grönstruktur och gatustruktur ska anpassas till att ta hand om och
avleda de flöden som uppstår vid ett skyfall. Vattenmängder vid ett skyfall kan avledas via ytan
till Källby dammar som har kapacitet att omhänderta mängderna. En struktur som omhändertar
vatten vid ett skyfall minskar risken för omfattande skada på ekonomiska värden och risken för
olägenheter för människor. Befintlig bebyggelse påverkas i begränsad omfattning av föreslagna
åtgärder. Nya underfarter riskerar att översvämmas vid ett skyfall.
Bedömningar för Alternativ 1 och 2 baseras på att Källby dammar omformas för att hantera dagvatten efter reningsverkets flytt. Det finns i dagsläget inga beslut tagna om detta, men en vilja att
bevara Källby dammars vattenytor. Om dammarna inte omformas för att ta hand om dagvatten
finns risk för negativa konsekvenser för vattenkvalitet i Höje å, beroende på hur dagvatten då
omhändertas. Hantering av vatten vid ett skyfall behöver i så fall också lösas på annat sätt.
Alternativ 1 och 2 bedöms innebära obetydliga konsekvenser för översvämningar från
Höje å, då ingen bebyggelse föreslås inom strandskyddat och översvämmat område vid ett 100årsflöde. Översvämningar i ådalens natur- och rekreationsområde bedöms dels vara del av den
naturliga vattencykeln och dels föreslås att området utformas för att hantera översvämningar.
Nollalternativet bedöms innebära risk för stora negativa konsekvenser avseende vattenhantering och miljökvalitetsnorm för Höje å. Grönytor bebyggs vilket ökar dagvattenmängderna. Om de avleds till Höje å utan att renas innebär det risk för att försämra status enligt
miljökvalitetsnormerna. Reningsverket behöver byggas om på befintlig plats för att klara en
ökad belastning av avloppsvatten, med förväntad följd att utsläpp av renat avloppsvatten ökar.
Konsekvenserna för recipienten beror på graden av rening i verket, men det finns risk för
försämrad status för Höje å.

Förslag till åtgärder i fortsatt arbete

Dagvattenutredning samt skyfallsutredning bör göras till utställningsskedet alternativt samlat
för hela området inför detaljplaneskedet. Ny bebyggelse ska säkras mot ett 100-årsregn med
klimatfaktor. En avvägning mellan att föra vatten längs ytan till Källby dammar och att hantera
inom området behöver göras.
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I den mån möjligt bör lokalt omhändertagande av dagvatten och öppna dagvattensystem inom
ny bebyggelse användas och samordnas med grönstruktur. Vid utformning av allmän platsmark
och kommunens kvartersmark ska det alltid göras en bedömning om det är möjligt att hantera
dagvattnet lokalt.
Vid förtätning och ombyggnad i befintliga områden eller när möjlighet ges bör åtgärder för att
minska konsekvenserna vid skyfall utredas. Detta gäller exempelvis Klostergårdsskolan.
Säkrad framkomlighet för räddningstjänst vid skyfall behöver utredas.

Referenser
Höje å vattenråd (http://www.hojea.se/Statusklassning-2.htm hämtat 2019-03-05)
Lunds kommun (2018a) Översvämningsplan för Lunds kommun
Lunds kommun (2018b) Dagvattenplan för Lunds kommun
MSB (2015) Översvämningskartering utmed Höje å. Sträckan från Genarp till mynningen i Öresund,
inklusive biflödet Önnerupsbäcken. Rapport nr: 47, 2015-11-17
SMHI (2012) Klimatanalys för Skåne län. Rapport Nr 2011-52. Tillgänglig via Länsstyrelsen i Skåne.
VISS (https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA73964556 (hämtat 2019-02-28)

Hushållning med mark och naturresurser
Förutsättningar

I Skåne och runt Lund finns Sveriges bördigaste jordbruksmark, som är särskilt värdefull för
livsmedelsförsörjning. Jordbruksmarken runt Källby (inom planområdet) har klassats till den
högsta bördigheten (klass 10).
Enligt Lunds kommuns översiktsplan (antagen 2018-10-11) ska all typ av jordbruksmark bevaras så långt det är möjligt för exempelvis långsiktig livsmedelsförsörjning, klimatanpassningsåtgärder eller möjlighet för rekreation. För att spara jordbruksmark är strategin att växa genom
förtätning och att bygga inifrån staden och ut.
När det byggs ska det även byggas tätt och funktionsblandat, vilket ger förutsättningar att bygga
resurseffektivt. När staden byggs tät samlas många människor och infrastruktur (vägar, järnvägar, VA-system, energisystem) kan användas effektivt. En tät stad ger goda förutsättningar för
hållbart resande med både kollektivtrafik och att resa hållbart med gång och cykel.
Att omvandla industriområde till blandad bebyggelse innebär ofta, och som redan konstaterats i
Källby, omfattande saneringar av markföroreningar. Vid en traditionell sanering där föroreningar grävs bort för efterbehandling på annan plats blir det en omfattande masshantering. Även
massor som inte är förorenade kommer att flyttas och hanteras inom området. Masshantering är
förknippad dels med användning av massor av olika slag och dels med tunga transporter, aktiviteter som kräver ändliga resurser och släpper ut klimatpåverkande gaser. En större omformning
av Källby dammar innebär också omfattande masshantering.

Bedömningsgrunder
LundaEko II Delmål 2.1 Lunds kommun ska verka för cirkulära flöden i slutna resurssnåla system
och giftfria kretslopp.
LundaEko II Delmål 6.3 Lunds kommun ska vara restriktiv mot annan markanvändning på
brukningsvärd jordbruksmark än för jordbruksändamål. Den bästa åkermarken, klass 8-10,
undantas så långt möjligt från exploatering. Lunds kommun ska i framtida bebyggelseplanering
först och främst utgå från att växa genom förtätning av befintligt bebyggd mark eller befintliga
hårdgjorda ytor.
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Miljökonsekvenser
Alternativ 1 bedöms innebära stora positiva konsekvenser för hushållning med naturresurser och mark. I Alternativ 1 byggs samlat runt stationen, nära befintlig infrastruktur
medan koloniområdena flyttas till jordbruksmark. Koloniområden och odlingslotter föreslås på
jordbruksmarken, men då syftet är odling och marken delvis bör kunna återställas till jordbruksmark bedöms konsekvensen som mindre jämfört med att bygga blandad bebyggelse på
jordbruksmark.
Alternativ 2 bedöms innebära stora positiva konsekvenser för hushållning med naturresurser och mark. Alternativ 2 är mer utspritt med utveckling av reningsverkets tomt istället
för i direkt anslutning till stationen, men jordbruksmark tas inte i anspråk.
I både Alternativ 1 och 2 kan indirekta konsekvenser till följd av omlokalisering av verksamhetsområdet uppstå. Det är oklart vart industrierna ska flytta, men om de läggs på jordbruksmark
innebär det negativa konsekvenser för hushållningen med naturresurser och mark. Det har inte
bedömts möjligt att bedöma här, men det bör följas upp till nästa skede.
Nollalternativet bedöms innebära små positiva konsekvenser för hushållning med
naturresurser. En viss förtätning föreslås, men på redan ianspråktagen mark medan jordbruksmarken lämnas som idag. Dock behöver idrottsytorna längs Västanväg kompletteras på annan
plats, oklart vilken mark som tas i anspråk.

Förslag till åtgärder i fortsatt arbete

Omvandlingen av Lyckebackens verksamhetsområde samt Källby dammar kommer att ge
upphov till omfattande masshantering. En masshanteringsplan kan minska behov av nya massor
och minska transporter.

Referenser
Lunds kommun (2018) Lunds kommuns översiktsplan. Antagen 2018-10-11

Klimatpåverkan och klimatanpassning
Förutsättningar

Vi människor påverkar jordens klimat genom de utsläpp av klimatpåverkande gaser vi gör. 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).
Forskningen är enig om att ju längre vi väntar med att minska utsläppen, desto dyrare och
svårare kommer det att bli samtidigt som risken för stora negativa konsekvenser ökar. Det är
därför av största vikt att vi idag minskar utsläppen och bygger strukturer som både ger upphov
till så lite utsläpp som möjligt vid byggnation och under sin livslängd. Bebyggelse och infrastruktur som byggs idag måste därför byggas medvetet utifrån utmaningen att minska utsläppen
och ska bidra till att samhället blir klimatneutralt.
Det har gjorts en utredning avseende möjligheten för solenergiproduktion i Källby. Den visar på
goda förutsättningar och hur byggnader kan orienteras och placeras i förhållande till varandra
för att optimera solenergiproduktion (Skåne Energy Agency, 2018). Planhandlingen beskriver
vilka förutsättningar som krävs.
Det som byggs idag kommer troligen finnas kvar i slutet av århundradet. Det innebär att med
klimatförändringarna som pågår kommer hus, grönområden, dagvattensystem och andra fysiska
strukturer att påverkas av ett klimat med andra förutsättningar än vi 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
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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 (se kapitel Vatten). Samtidigt kommer antalet torra dagar att öka, vilket påverkar
vegetation och jordbruk. Längre perioder med torka och begränsad påfyllning av grund- och
ytvattenmagasin kan innebära problem för dricksvattenförsörjning, tillsammans med andra
klimatrelaterade aspekter.
Det innebär att vi behöver planera staden utifrån en ökad nederbörd och kraftigare regn, med
anpassade dagvattensystem och skyfallshantering. Vi måste också se över möjligheterna att
skydda oss från hög värme, 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.

Bedömningsgrunder

LundaEko II Mål 4 och delmål 4.1: Utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska minska med
minst 50 procent till 2020 jämfört med 1990, minst 80 % till 2030 och vara nära noll 2050.
Mål 5: Alla som bor och verkar i Lunds kommun ska bidra till ett samhälle som är väl anpassat till
pågående och förväntade klimatförändringar, och där negativa konsekvenser för människor,
samhälle och miljö kan undvikas.

Miljökonsekvenser

Alternativ 1 och 2 bedöms innebära stora positiva konsekvenser utifrån möjligheten att
minska klimatpåverkande utsläpp för en växande befolkning. Utbyggnaden görs i stationsnära läge i en troligtvis tät struktur. Det finns goda möjligheter att resa kollektivt och med gång
och cykel, både inom stadsdelen och till centrum och inom regionen. Den täta staden ger möjlighet att använda och koppla till befintlig infrastruktur och fjärrvärmesystem.
Alternativ 1 är tätare runt stationen vilket underlättar hållbart resande och minskade klimatutsläpp.
Det är särskilt viktigt att kopplingen till väg 108 byggs först när och om det finns ett behov. En
ökad tillgänglighet till området med väg riskerar att öka biltrafiken och att klimatmålen inte nås.
Förverkligande av FÖP Källby kommer innebära att många byggnader, vägar och annan infrastruktur behöver anläggas. Allt byggande kräver resurser och innebär i dagsläget klimatpåverkande utsläpp. För att etableringen av de nya områdena ska ge upphov till så lite klimatpåverkan
som möjligt behöver material och metoder väljas som är så effektiva som möjligt ur ett livscykelperspektiv. Ingen bedömning är möjlig i detta skede.
Alternativ 1 och 2 bedöms innebära måttliga positiva konsekvenser för
klimatanpassning. Förslagen har tagit hänsyn till skyfall och dagvatten med hänsyn till
ökningar av nederbörden till följd av klimatförändringar. Grönstruktur kan minska effekter av
värmeböljor, men åtgärder har inte specificeras i detta läge.
Nollalternativet bedöms innebära små positiva konsekvenser utifrån möjligheten att
minska klimatpåverkande utsläpp. En ny station ökar möjligheten att åka kollektivt, men
utebliven utbyggnad i och tydliga gång- och cykelkopplingar till det stationsnära läget riskerar
att innebära att stationen inte nyttjas i den omfattning som är möjligt.
Nollalternativet bedöms innebära måttliga negativa konsekvenser för klimatanpassning.
En förtätning sker, som kan riskera att påverka befintlig bebyggelse negativt vid ett skyfall om
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inte det löses på en större skala. Grönytor tas i anspråk, täthet i utbyggnadsområdet har inte
specificerats än, men kan leda till ökad värmeeffekt.

Förslag till åtgärder i fortsatt arbete

Vägkoppling till väg 108 bör undvikas så långt möjligt, och endast byggas om och först när behov
finns.
Åtgärder för att minska konsekvenser av klimatanpassning behöver finnas med i fortsatt planläggning. Det handlar bland annat om vattenhantering, åtgärder för att minska värmeeffekter
och skapa svala platser i staden.
Fortsatt arbete med att skapa hållbara energi-, vatten- och avfallssystem bör göras i det fortsatta
hållbarhetsarbetet tillsammans med relevanta aktörer.

Referenser
Naturvårdsverket; http://www.naturvardsverket.se/klimatutslapp. Hämtat 2019-03-12
Skåne Energy Agency (2018) Urban solar energy planning in Sydvästra Lund. 2016-2018. Baltic Energy
Areas A Planning Perspective.
SMHI (2012) Klimatanalys för Skåne län. Rapport Nr 2011-52. Tillgänglig via Länsstyrelsen i Skåne.

Ej betydande miljöaspekter
Luftkvalitet
Förutsättningar
Luftkvalitet undersöks kontinuerligt i Lunds kommun. Bland de luftföroreningar som övervakas
finns kvävedioxid och partiklar (PM 2,5 och PM 10). Av de uppsatta miljökvalitetsnormerna är
kvävedioxid och PM 10 vanligtvis de som är svårast att följa (Lunds kommun, 2018). De största
källorna till dessa i Lunds kommun är vägtrafik, arbetsmaskiner och arbetsredskap (Skånes
luftvårdsförbund, 2018). Tågtrafik ger ett visst tillskott av partiklar genom slitage på bland
annat hjul och räls (Trafikverket, 2017a). Luftföroreningar kan orsaka sjukdomar och förkorta
livslängden hos människor som drabbas. Luftföroreningar kan även bidra till bland annat
försurning, övergödning och klimatförändringar.
För Lunds kommun klaras miljökvalitetsnormerna för samtliga reglerade ämnen. Vissa överskridande har gjorts, men inom tillåtna antal överskridande. Däremot finns det risk att de
regionala miljömålen för främst PM 10 inte klaras. För kvävedioxid klaras både miljökvalitetsnorm och regionala miljömål (Skånes luftvårdsförbund, 2018).
Utifrån det material som finns för Lund stad (kvävedioxid, PM 10), tolkas luftmiljön vara något
bättre i Källby, det vill säga lägre halter av luftföroreningar än i centrala staden och längs de
stora vägarna.
Framtidens fordon innebär troligen att bilar drivs på annat bränsle, som genererar färre luftföroreningar. Här beskrivs dock utifrån dagens fordonsflotta som ett värsta fall.
Bedömningsgrunder
Miljökvalitetsnormer för luft beskrivs i luftkvalitetsförordningen (2010:477). Miljökvalitetsnormer är rättsligt styrande och innebär att gränsvärden för ett antal ämnen inte får
överskridas.
LundaEko II delmål 8.4 De regionala målen för halterna av partiklar (PM 10 och PM 2,5), bensen,
kvävedioxid och marknära ozon ska inte överskridas.
De regionala målen anger lägre värden än miljökvalitetsnormerna, och är desamma som nationella miljömål för luftkvalitet.
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Miljökonsekvenser
Alternativ 1 och 2 bedöms innebära små negativa konsekvenser för luftkvaliteten i Källby
och i Lund. Det bedöms inte finnas risk för överskridande av miljökvalitetsnormer till
följd av utbyggnaden då förutsättningar för hållbart resande är goda och mätningar visar på att
miljökvalitetsnormerna klaras idag. Däremot kan miljömålens uppfyllande försvåras när en viss
trafikökning från Källby belastar befintligt vägnät.
Det finns risk för att en ny koppling till väg 108 ökar biltrafik till och från området. Ökad biltrafik
kan försämra luftkvaliteten, men samtidigt sprids källorna ut på fler vägar. En spridning av
källorna kan ge en viss förbättring av luftkvaliteten lokalt på de vägar där halterna är höga idag,
även om luftföroreningarna ökar totalt.
Nollalternativet bedöms innebära små negativa konsekvenser för luftkvalitet, då en viss
utbyggnad kommer ske i området. Tillkommande vägtrafik belastar befintligt vägnät.
Referenser
Lund kommun (2018) Lunds kommuns översiktsplan –Del 2 Markanvändning och hänsyn. Antagen 201810-11
Skånes luftvårdsförbund (2018) Årsrapport för Lunds kommun – 2017 Kontroll av luftkvalitet inom
samverkansområdet Skåne
Trafikverket (2017a) Lund-Flackarp, fyra spår Lunds kommun och Staffanstorps kommun, Skåne län
Miljökonsekvensbeskrivning, 2017-12-06. Samrådshandling

Kulturmiljö
Förutsättningar
Sydvästra Lund och planområdet är rikt på kulturhistoria, med både äldre fornlämningar såväl
som nutida bebyggelsestrukturer. Närheten till den medeltida staden Lund har präglat området
sedan tusen år men människans närvaro är betydligt längre än så. Synliga uttryck för människans långa närvaro är bronsåldershögar, boplatser, gravfält, gränsmarkeringar och skiftande
marknyttjande. Det finns också fornlämningar under mark som vittnar om den långa historiken
på platsen, se figur 17 (Lunds kommun, 2019).
Störst kulturhistoriskt värde inom planområdet har Sankt Lars med landets kulturhistoriskt sett
mest intressanta och bäst bevarade historiska mentalsjukhus med park, bebyggelse och begravningsplats. Sankt Lars utgör tillsammans med Lunds stadskärna Riksintresse för kulturmiljövård
(MB 3 kap 6 §). Det pågår en process för att dela riksintresset i två, där Sankt Lars området med
kyrkogården avses bli ett eget riksintresse. Det pågår en detaljplan för förtätning i del av Sankt
Lars, Hunnerup. Detaljplanen påverkar hur inverkan på riksintresset blir, bland annat är det
viktigt att bevara Sankt Lars karaktär och att bevara en skiljelinje som inte bebyggs mellan Sankt
Lars och dess kyrkogård.
De flesta av fornlämningar är inte synliga ovan mark men en bevarad gravhög från bronsåldern
har gett fastighetsnamn till en del av området, Lyckebacken. Kyrkohögen invid Trollebergsvägen
ger en tydlig koppling till det äldre kulturlandskapet och ett stort upplevelsevärde.
Ån och själva dalgången har fungerat som gräns och präglat landskapet historiskt. Höje å har
under lång tid fungerat som sydligaste gräns för stadens utbyggnad, bortsett från del av Sankt
Lars, Asylen. Det har också funnits flera vad över Höje å, bland annat vid Källby, som har haft
stor betydelse för kommunikationen i trakten. I ådalen finns flera kulturmiljövärden av
rekreativt värde.
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Figur 18. Kulturmiljövärden i Källby – riksintresse för kulturmiljö, fornlämningar samt av kommunen
utpekade värdefulla kulturmiljöer.

Stora värden finns även i de modernistiska stadsrummen med Lyckebackens industrier och
Rådmansvångens tegelbebyggelse, på västra sidan av järnvägen. Rådmansvångens uppbyggnad
från 1940-talet visar funktionsseparerade men sammanhållna delar bestående av bostad,
rekreation och industri. Klostergården visar omsorgsfullt gestaltad 1960-talsmiljö.
Industrimiljön är särskilt intressant för Lunds utveckling. Staden erbjöd Åkerlund&Rausing
(Å&R) en fabrikstomt på 1930-talet, vilket kom att prägla Lunds framtida näringsliv och
utvecklingen av en framgångsrik förpackningsindustri i Lund. Under 1950-talet var Å&R också
Lunds största arbetsplats. Ur kulturhistoriskt perspektiv bedöms de östra och norra delarna,
särskilt fasaderna, av Å&Rs industri- och kontorsbyggnader vara av högt värde och särskilt
intressanta att bevara.
Det finns även andra kulturhistoriskt intressanta element inom planområdet, men av lägre
värde. Intressanta byggnader i området är bland andra Källby vattenverk och kraftvärmeverket
vid Nordanväg.
Värpinge by, i planområdets ytterkant, har uppmärksammats i Lunds bevarandeprogram som
kulturhistoriskt värdefull liksom siktlinjerna som omger byn. För att bevara byns karaktär är det
viktigt att siktlinjerna lämnas öppna.
Bedömningsgrunder
Riksintresse för kulturmiljövård (MB 3 kap 6 §) – Lund stadskärna och Sankt Lars. Områden som
är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot
åtgärder som kan orsaka skada på värdet.
Kapitel Kulturmiljö med ställningstagande i Lunds kommuns översiktsplan del 2,
Markanvändning och hänsyn.
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Miljökonsekvenser
Alternativ 1 och Alternativ 2 bedöms ha möjlighet att innebära måttliga positiva
konsekvenser. En fullständig konsekvensbedömning är svår i nuläget, då samrådsförslaget inte
beskriver en detaljerad utformning av området och hänsynstagande till kulturmiljö blir
översiktlig. Planen beskriver värden som bör bevaras och tas hänsyn till, vilket är positivt ur
kulturmiljöaspekt, men det är en fråga som behöver preciseras i nästa skede. Gravhögarna
integreras och bevaras.
Alternativ 1,2 och nollalternativet bedöms innebära måttliga negativa konsekvenser för
riksintresse för kulturmiljövård för Lund stad och Sankt Lars. Riksintresset berörs främst
genom förtätning i Sankt Lars i pågående detaljplan. Kulturmiljöaspekter är särskilt viktiga och
bör påverka planens utformning för att undvika negativ inverkan på riksintresset.
Nollalternativet bedöms innebära obetydliga konsekvenser för kulturmiljö förutom
riksintresset, då nollalternativet är detsamma som nuläget.
Förslag till åtgärder i fortsatt arbete
Riksintresse för kulturmiljövård bör särskilt beaktas vid förtätning i delar som berör detta.
Utformning av bebyggelse och vägstrukturer bör anpassas för att bevara och synliggöra kulturmiljövärden. Värdefulla byggnader och byggnadselement bör bevaras och integreras i ny
byggnation.
Vid eventuell borttagning av fornlämningar ska dessa grävas ut och dokumenteras enligt lag.
Vid utveckling av rekreationsvärden i Höjeådalen bör även kulturmiljövärden prioriteras och
synliggöras.
Referenser
Lunds kommun, Stadsantikvarie (2019) PM Kulturmiljö FÖP Källby 20190110
WSP (2017) Lyckebacken Antikvarisk förundersökning. 2017-03-17

Sociala konsekvenser
Förutsättningar

Det bor cirka 9000 personer inom planområdet. Köns- och åldersfördelning är relativt jämn,
med den största gruppen i åldern 40-64 år, vilket också är det största intervallet (figur 18).
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Figur 18. Åldersstruktur inom planområdet. I dag bor cirka 9 000 personer här (statistik från 2017).
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Bostadsbeståndet inom planområdet domineras av lägenheter, med viss andel småhus liksom
studentbostäder och specialbostäder för äldre och funktionshindrade, se figur 19. Den största
delen av bostäderna är lägenheter i form av bostadsrätter (knappt 50 procent). Hyresrätter
utgör knappt 20 procent av beståndet och finns till största del på östra sidan om järnvägen, se
figur 20. Lägenhetsbeståndet domineras av 2 och 3 rumslägenheter med visst utbud av både
större och mindre lägenheter.
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Figur 19. Diagrammet visar bostadsbeståndets sammansättning inom FÖP-området, siffrorna visar antal
bostäder i respektive bostadstyp. Specialbostäder fördelas mellan en tredjedel äldreboende och två
tredjedelar studentbostäder (statistik från 2017).

Figur 20. Andel hyresrätter i Lund stad. Desto mörkare, desto högre andel. Observera att studentbostäder ej
är medräknade (Lunds kommun, 2019)

Planområdet sträcker sig över två stadsdelar, Klostergården och del av Väster, vilket gör att det
är svårt att få en samlad bild och att jämföra olika delar inom planområdet då mycket information finns på stadsdelsnivå.
Enligt Lunds kommuns Välfärdsrapport 2017 särskiljer sig Klostergården på ett antal punkter
från övriga kommunen. Det är den stadsdel med lägst medelinkomst bland vuxna (25-64 år, ej
studenter) (figur 21). Däremot är inkomstskillnaden mellan kvinnor och män inte lika stor som i
andra stadsdelar i Lund. Lunds kommun har generellt en hög andel behöriga elever i årskurs 9
till gymnasiet, men Klostergården är den stadsdel med lägst andel behöriga till gymnasiet.
Likaså är utbildningsnivån hos vuxna lägre i Klostergården jämfört med många andra delar av
Lund (figur 22) (Lunds kommun, 2018 och 2019). En sammanställning av statistik från 2017 för
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utbildningsnivån inom hela planområdet visar att hälften av de boende har minst tre års eftergymnasial utbildning.
Stadsdelen Väster, som utgör del av västra planområdet, visar genomgående högre inkomster,
utbildning och andel behöriga elever till gymnasiet. Väster och Klostergården visar liknande
siffror avseende andel av befolkningen som arbetar (strax över 70 procent). Däremot är det stor
skillnad mellan personer födda i Sverige och utrikes födda, där de senare har cirka 30 procent
färre i arbete. Inom stadsdelarna finns dock stora skillnader.

Figur 21. Inkomstfördelning i Lund stad. Ju mörkare, desto lägre medelinkomst utifrån kommunindex. Observera att
renodlade studentområden inte ingår (Lunds kommun, 2019)

Figur 22. Andel med minst 3-årig högre utbildning. Ju mörkare, desto högre andel. (Lunds kommun, 2019)

Lunds kommun har gjort en kartläggning av segregation som visar på större skillnader mellan
mindre områden än vad som framträder på stadsdelsnivå när statistiken har aggregerats.
Enskilda bostadsområden i bland annat stadsdelen Klostergården avviker från snittet i
kommunen i förhållande till inkomst, utbildningsnivå samt balans mellan bostads- och
hyresrätter (Lunds kommun, 2019).
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Delegationen mot segregationen konstaterar att segregation bygger på relationen mellan olika
områden; det är inte ett specifikt bostadsområde eller en viss skola som är segregerade, utan
kommunen som helhet på grund av den separation av grupper och områden som äger rum inom
den. Segregationen existerar med andra ord i relationen mellan olika grupper och platser, inte
hos eller på grund av en enskild part. En viktig åtgärd för att motverka segregation är blandade
boende- och upplåtelseformer inom stadsdelar och mindre områden, vilket kan ge minskat
behov av åtgärder på grupp- eller individnivå.
Segregationsrapporten visar på ett samband mellan lägre socioekonomisk standard och boendeform. Hyresrätter dominerar i områden med låg medelinkomst och utbildningsnivå såsom bland
annat delar av Klostergården. Ett mer aktivt blandande av hyresrätter, bostadsrätter och
äganderätter inom olika delområden kan medverka till att ytterligare minska uppdelningen
mellan olika delar av kommunbefolkningen.
Det finns även ett samband mellan boendesegregation och skolsegregation, det vill säga att
skolor i områden med lägre socioekonomiska förutsättningar visar lägre resultat. Klostergården
är ett område där detta visas. Strategisk stadsplanering och skolans lokalplanering genom
lokalisering och storlek på skolor kan ge förutsättningar att förebygga sådan segregation med ett
större upptagningsområde.
Det visas också en koppling mellan områden i staden med lägre socioekonomisk standard och
närhet av bullerkällor såsom tungt trafikerade vägar, något som skulle kunna uppfattas som en
ytterligare förstärkning av eventuell upplevd separation.
Välfärdsrapporten noterar även att kommunen placerar sig i bottenskiktet av SCB:s jämförelse
av tillgängligheten på grönytor inom bebyggelse. Förtätning kan riskera att minska tillgången
ytterligare. Samtidigt är sambandet mellan tillgång till grönområden, fysisk aktivitet och psykisk
hälsa väl dokumenterad.
Lund uppfattas generellt som en trygg stad och kommun att leva i. På Klostergården finns dock
en negativ förändring i trygghet, flera aktörer arbetar aktivt med åtgärder. Generellt upplever
kvinnor och äldre en lägre trygghet än män och yngre. Brist på belysning, mörka och obefolkade
gator och buskage ökar upplevelsen av otrygghet.
Dialog
Det har hållits tidig dialog inom FÖP Källby. En majoritet av hushållen fick en inbjudan postledes, med fokus på de centrala delarna av FÖP området, varpå intresserade fick anmäla sig. Ett
urvalet gjordes för att få en så varierad sammansättning av deltagare som möjligt utifrån kön,
ålder, bostadsadress och representation (boende, föreningar, fastighetsägare). Totalt deltog vid
två workshopar cirka 60 personer av 120 anmälda, som representerade boende, föreningar och
fastighetsägare. Synpunkter har sammanställts och i möjlig mån integrerats i planhandlingen.
Materialet har tillgängligjorts via hemsidan.
I samband med utställning av ny översiktsplan för Lunds kommun inkom 18 yttranden som
berörde Källby och Höjeådalen. Dessa handlade om att bevara och utveckla Höjeådalens natur-,
kultur- och rekreationsvärden samt andra natur- och kulturvärden, att prioritera nybyggnation
vid stationen och redan bebyggda områden, nya trafikkopplingar och oro kring dessa. Bland
synpunkterna lyfts även behov av mötesplatser och trygghetsaspekter samt oro för buller och
vibrationer från järnvägen. En återkoppling har gjorts till personer bakom yttrandena med
information om processen för fördjupningen av översiktsplanen och synpunkterna har hanerats
i den mån möjligt i vidare arbete, bland annat i planhandlingens strategier.

Bedömningsgrunder

Nationella folkhälsomålet i Sverige: ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik
hälsa i hela befolkningen och att ambitionen bör vara att målet ska uppnås inom en generation”.
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I Välfärdsrapporten (2017) hänvisas till att Kommissionen för jämlik hälsa föreslår att
kommunen:


verkar för att tillgodose bostadsbehov hos de med svag ställning på bostadsmarknaden
och når sociala mål genom att använda sociala klausuler i offentlig upphandling.



verkar för att det finns en likvärdig tillgång till privat och offentlig service såsom skola,
gemensamhetslokaler, butiker och närhet till grönområden.



verkar för blandade upplåtelseformer och överbrygga barriärer i den fysiska strukturen
för att åstadkomma kontakter mellan olika delar av en stad.



utvecklar sociala konsekvensanalyser i kommunal planering.



prioriterar tillgång till och underhåll av grönområden med god kvalitet nära bostäder
utan tillgång till egen trädgård.



följer Boverkets allmänna råd för friytor och goda utemiljöer i anslutning till fritidshem,
grundskolor och förskolor.



följer exponering för riskfaktorer som buller och luftföroreningar och
hälsofrämjandemiljöer med koppling till socioekonomi.

I miljökonsekvens- och hållbarhetsbeskrivningen till Lunds kommuns översiktsplan 2018
beskrivs och definieras social hållbarhet ur ett flertal aspekter som den fysiska planeringen kan
påverka och hur kommunen förhåller sig till detta. För att läsa mer, se MHKB till ÖP 2018.

Sociala konsekvenser

I detta skede görs en översiktlig bedömning av sociala konsekvenser av de två förtätningsalternativen samt nollalternativet. I de fall det har bedömts svårt att göra en konsekvensbeskrivning, görs en bedömning om vad som är möjligt att uppnå utifrån inriktning i planhandlingen. Till nästa skede, utställningshandling, förväntas planen vara mer detaljerad och därmed
möjliggöra en djupare analys av de sociala konsekvenserna.

Bostäder och segregation
En konsekvensbedömning är svår i nuläget, då fördelning av upplåtelseformer eller bostadstyper inte kan styras i planhandlingen. Viktigt att i den fortsatta planeringen verka för väl
blandade upplåtelseformer inom mindre områden för att undvika segregation. Även placering av
olika upplåtelseformer inom området är viktigt, för att till exempel hyresrätter inte ska
dominera i eventuellt bullerutsatta områden. Hyresrätterna bör också innehålla ett brett utbud
av bostadstyper och storlekar.
Placering av skolor och förskolor samt upptagningsområden är viktigt för att undvika skolsegregation.
Att skapa målpunkter på båda sidor järnvägen för att överbrygga den fysiska barriären är en del
i förslaget och är avgörande för att skapa flöde av människor som rör sig mellan områdena.
Målpunkter längs aktivitetsstråket är en bidragande del, men även andra målpunkter behöver
etableras liksom tydliggöras hur Klostergårdens centrum ska förhålla sig till ett nytt centrum i
Källby för att skapa ett flöde mellan dessa.
Alternativ 1 och 2 bedöms ha möjlighet att medföra stora positiva konsekvenser för att nå
ett blandat bostadsbestånd och för att undvika segregation samt överbrygga barriärer,
men det är avhängigt framtida planering. Det finns risk för ensidiga upplåtelseformer på ej
kommunalägd mark, där kommunen inte kan styra. Det finns risk för att bostäder byggs i bulleroch riskutsatta områden.
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Nollalternativet bedöms ha möjlighet att medföra små eller obetydliga positiva konsekvenser för att nå ett blandat bostadsbestånd och för att undvika segregation samt överbrygga barriärer. Det bedöms svårt att överbrygga barriärer och skapa målpunkter på båda
sidor, då utvecklingen på västra sidan är begränsad. Inom den förtätning som görs på
Klostergården finns möjlighet för blandade upplåtelseformer, men också risk för att bygga
bostäder i buller- och riskutsatta områden.

Arbetstillfällen
Alternativ 1 och 2 bedöms medföra små till måttliga negativa konsekvenser för arbetstillfällen, då stora arbetsplatser på Lyckebackens verksamhetsområde försvinner men förväntas ersättas delvis av nya inom utbyggnadsområdet. Det är dock oklart i vilken omfattning,
och hur det förhåller sig till antal arbetsplatser i dagsläget. Möjligheterna att åka kollektivt till
arbeten utanför Klostergården med ny järnvägsstation och förbättrade buss-, gång- och cykelkopplingar blir bättre.
Nollalternativet bedöms medföra obetydliga positiva konsekvenser för arbetstillfällen, då
Lyckebackens verksamhetsområde är kvar. Det blir bättre förutsättningar att ta sig hållbart till
arbeten utanför Klostergården.

Grönska och rekreation
Höjeådalens framtida utveckling har prioriterats när det gäller de gröna frågorna i FÖP Källby.
Möjligheter att ta sig dit kollektivt och med gång och cykel gör det tillgängligt för en stor del av
medborgarna. En större grönstruktur föreslås i utbyggnadsområdet Källby, medan ny grönstruktur är mer oklart på västra Klostergården. Storlek, kvalitet och placering på större och
mindre grönytor inom utbyggnadsområdena har inte beskrivits i detta skede. För människor är
det viktigt att ha nära till grönområde (< 300 meter), särskilt för barn, äldre och andra som har
svårt att ta sig.
Alternativ 1 bedöms medföra stora positiva konsekvenser för grönska och rekreation ur
ett socialt perspektiv, då grönområdet i Höjeådalen blir större och utvecklas med rekreativa
förbättringar. Korpfotbollsplanerna omformas och ambitionen är att utveckla andra aktiviteter
och målpunkter för idrott och rekreation i direkt närhet till stationen och cykelstråk. En utveckling kan skapa utrymme för fler sporter som passar båda könen och en bredare målgrupp.
Alternativ 2 bedöms medföra måttliga negativa konsekvenser för grönska och rekreation
ur ett socialt perspektiv, då korpfotbollsplanerna flyttas längre bort och ytan för grönområde
inte utökas, trots ett ökat behov med fler invånare. Det kan förväntas bli ett ökat tryck på
befintliga grönområden, med risk för slitage och minskat upplevelsevärde.
Den allmänna ytan för grönområde och rekreation är större i Alternativ 1 än 2. Fortsatt
planering behöver säkerställa att Boverkets rekommendation om grönytor uppfylls så att alla får
tillgång till grönytor inom 300 meter, av god kvalitet och storlek.
Nollalternativet bedöms medföra måttliga negativa konsekvenser för grönska och
rekreation ur ett socialt perspektiv, då korpplanerna bebyggs och ytan för grönområde och
rekreation i Höjeådalen inte utvecklas eller utökas i takt med förväntat besökstryck med fler
boende i närområdet.

Vardagsservice: skola, förskola, vård, omsorg, handel samt idrott och kulturutbud
Alternativ 1 och 2 bedöms ha samma förutsättningar att uppfylla behov av vardagsservice, men detta har inte specificerats i detalj i planen. Alternativ 1 ger större möjligheter att
utveckla framförallt idrottsutbudet. Det är viktigt att skola och förskola placeras för att undvika
bullerutsatta lägen. Det har inte bedömts möjligt att göra en konsekvensbedömning för
vardagsservice för samrådsförslaget.
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Nollalternativet bedöms ha något bättre förutsättningar för att uppfylla behovet av
vardagsservice i området, jämfört med nuläget, till följd av större befolkning och flöde av
människor. Det är viktigt att skola och förskola placeras för att undvika bullerutsatta lägen.

Mobilitet och tillgänglighet
Alternativ 1 och 2 bedöms medföra stora positiva konsekvenser för mobilitet och tillgänglighet, med förbättrade möjligheter för många människor att resa kollektivt och att ta sig
med gång och cykel både till bostadsområdena i Källby, Klostergården och till Höjeådalen.
Klostergårdens station, snabbcykelväg och förbättrade kopplingar inom staden och till angränsande områden är avgörande. Förbättringarna är särskilt positiva ur ett jämlikhets- och
jämställdhetsperspektiv och möjliggör också att fler kan nå naturen, i Höjeådalen, utan tillgång
till bil. Särskilt barn, äldre och andra som har svårt att ta sig gynnas av närhet till naturen.
Kvinnor gynnas särskilt då de reser hållbart i större utsträckning än män.
Kopplingen till väg 108 kan innebära förbättrade vägkopplingar till Källby, men då konsekvenserna av vägen är stor ur flera olika aspekter behöver avvägningen mellan behov, intrång och
kostnad utredas i vidare arbete.
Nollalternativet bedöms medföra små positiva konsekvenser för mobilitet och tillgänglighet, där Klostergårdens station är viktig för möjligheten att åka kollektivt och att
underlätta för fler grupper att ta sig till naturen i Höjeådalen.

Social samvaro i form av mötesplatser, trygghet och identitet
Alternativ 1 och 2 bedöms ha möjlighet att medföra måttliga positiva konsekvenser för
social samvaro och trygghet. Delar av Klostergården samt längs Maskinvägen upplevs idag
som otrygga, och med ny bebyggelse som skapar liv och rörelse i dessa områden kan tryggheten
öka. Mötesplatser kan skapas vid den nya stationen, i befintligt och nytt centrum samt längs
aktivitetsstråket.
Alternativ 1 bedöms ha något bättre möjligheter för social samvaro med ett större fokus på
idrott och rekreation, samt skapa tryggare stråk längs Maskinvägen. Då kolonierna får ett nytt,
attraktivare läge i Alternativ 1 bedöms påverkan för enskilda individer vara positiv på lång sikt.
Nollalternativet bedöms ha möjlighet att medföra små positiva konsekvenser för social
samvaro och otrygghet då otrygga platser på Klostergården kan upplevas tryggare med ny
bebyggelse och mer rörelse i stråken.

Makt och inflytande
Tidig dialog har hållits, vilket är utöver vad som krävs enligt PBL. Försök har gjorts för att få
bred representation, men vissa grupper var inte representerade vid dialogtillfället. Inför samråd
bör åtgärder för att involvera berörda grupper prioriteras. Konsekvensbedömning avseende
makt och inflytande har inte bedömts möjlig att göra i detta skede.

Förslag till fortsatt arbete

Samråd och dialog bör planeras för att nå samtliga berörda grupper och ge möjlighet för ett brett
deltagande.
En social konsekvensbeskrivning bör göras till utställningsskedet för FÖP Källby.
Grönytor inom utbyggnadsområdena bör finnas i en sådan struktur att samtliga bostäder har
tillgång till grönytor inom 300 meter, av god kvalitet och storlek.
Grönytor och vistelseytor för förskole- och skolgårdar behöver säkerställas i den fortsatta
planläggningen så att de följer Boverkets riktlinjer.
I ett fortsatt arbete med hållbarhetsprogram bör sociala aspekter inkluderas.
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Sammanfattning av överväganden och bortvalda alternativ

Fördjupningen av översiktsplanen för Källby är sammankopplat med flera andra stora projekt.
Utbyggnad av järnvägen till fyra spår och den nya stationens utformning och placering har studerats i järnvägsplanen och detaljplanen och har varit en förutsättning i arbetet med FÖP Källby.
Kraftledningens eventuella flytt hanteras i en pågående nätkoncession där olika alternativ
utreds. Källby reningsverk utreds inom VA SYD med tillhörande tillståndsprocesser.
I arbetet med fördjupningen av översiktsplanen för Källby har en fortlöpande miljöbedömningsprocess följt nära framtagande av planhandlingen. Det har lett till utveckling av alternativ och
utformningar där miljöaspekter har varit vägledande i olika val.
I utformning av förtätningsstrategier har Alternativ 1 utvecklats för att minska bullerutsatthet
för boende. I bullerutredningen utreddes Alternativ 2 samt Alternativ 1 i ett annat utförande. Då
bullerutredningen visade höga nivåer nära järnvägen togs det förslag som finns i planen fram,
vilket är mer fördelaktigt ur bullerperspektiv. Byggnader söder om Sunnanvägs förlängning har
tagits bort ur alternativen, vilket är positivt ur bullerperspektiv då de skulle drabbas av höga
bullernivåer.
I utredningen om Källby dammar har olika framtida utformningar av området studerats. Ett
slutligt alternativ har inte valts än.
Angående vägkoppling till 108:an har ett utredningsarbete med experter från kommunens
organisation gjorts för att utvärdera olika lägen och utformningar. Det alternativ som redovisas i
planen har ansetts vara det alternativ som innebär minst negativa konsekvenser för naturvärden, rekreation, bullerpåverkan, kulturmiljö och ur ett trafikantperspektiv.
Skyfallsutredningen och studier av vilka ytor som översvämmas och var betydande flöden kan
behöva ta sig fram har påverkat principen av grön – och gatustruktur inom utbyggnadsområdet
Källby och att mindre exploateringsytor inom planområdet har valts bort.

Samlad bedömning

En sammanställning av konsekvenser görs nedan av de tre alternativen i jämförelse mellan
varandra utifrån de betydande miljöaspekter som har identifierats.
Sammanställningen har gjorts utifrån att hela samrådsförslaget har genomförts, vilket motsvarar strax efter år 2040. För bedömningar av konsekvenser innan hela planen har genomförts
hänvisas till respektive kapitel, detta gäller bland annat konsekvenser relaterat till risk.
Samrådsförslaget är på en övergripande nivå och fortsatt planarbete och andra projekt som
kommer att behöva genomföras inom området, till exempel omformning av Källby dammar, kan
påverka konsekvenserna nedan både positivt och negativt. Sammanställningen visar vilka
förutsättningar planen ger för de olika aspekterna.
Beskrivningen av sociala konsekvenser har inte samma detaljeringsgrad som flera av aspekterna
i miljöbedömningen. Därför ska inte sammanställningen läsas som en full bedömning, utan
tolkas som vilka förutsättningar samrådsförslagets olika alternativ samt nollalternativet ger för
olika konsekvenser inom social hållbarhet och folkhälsa.
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Bedömningsskala
Positiva konsekvenser
Mycket Stora
Måttliga
stora

Små

Obetydliga

Små

Negativa konsekvenser
Måttliga Stora
Mycket
stora

Miljökonsekvenser
Buller
Risker – samlokalisering
Risker – farligt gods
Risker –
elektromagnetiska fält
Risker –
markföroreningar
Naturvärden och
grönstruktur
Friluftsliv och
rekreation
Vatten
Hushållning med mark
och naturresurser
Klimatpåverkan
Klimatanpassning

Nollalternativ

Alternativ 1

Måttliga till stora

Små till måttliga

Alternativ 2

Sociala konsekvenser
Nollalternativ
Bostäder och
segregation
Arbetstillfällen
Grönska och rekreation
Vardagsservice
Mobilitet och
tillgänglighet
Social samvaro

Bedömning saknas

Alternativ 1

Alternativ 2

Små till måttliga

Små till måttliga

Bedömning saknas

Bedömning saknas

Samrådsförslaget har två förtätningsalternativ som har konsekvensbedömts i detta dokument
utifrån miljö och sociala konsekvenser. Sammanfattningsvis bedöms Alternativ 1 innebära
bättre förutsättningar att bidra till en hållbar utveckling än Alternativ 2, samtidigt som
fördjupningen av översiktsplanens mål uppfylls. Båda alternativen utnyttjar stationsläget och
bygger på redan ianspråktagen mark, vilket är positivt särskilt ur ett hushållnings- och
klimatperspektiv samt för mobilitet och tillgänglighet.
Alternativ 1 har fler och större positiva konsekvenser sammantaget än Alternativ 2. Särskilt
utmärkande är detta för risker och buller, då bebyggelsen i Alternativ 1 har lagts på ett längre
avstånd från Södra Stambanan vilket sänker både buller- och riskpåverkan. Alternativ 1 ger
också bättre förutsättningar för naturvärden, rekreation och friluftsliv att utvecklas i Höjeådalen, vilket gynnar både ekosystem och naturvärden liksom människor. Höjeådalen är unik i
Lunds kommun på grund av dess tillgänglighet och att det ger en möjlighet för alla i staden att nå
naturen utan att behöva ta sig med bil eller hjälp av andra, vilket är en del i jämlika livsvillkor.
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Kopplingen till väg 108, som finns i både Alternativ 1 och 2, behöver utredas vidare i fortsatt
arbete, både om och när behov av den kan uppstå och hur den kan anläggas utan för stora
konsekvenser. Vägkopplingen skulle bli ytterligare en störning i ådalen, som är ett viktigt
tätortsnära rekreations- och friluftsområde samtidigt som det innehåller viktiga naturvärden.
Störningar avseende buller, ljus, barriärer, landskapsingrepp och möjlig ökad biltrafik med
klimatpåverkan som följd behöver utredas och avvägas mot behov och nytta.
Nollalternativet har jämförts med nuläget, och innebär för flera aspekter en negativ påverkan.
Detta beror på att utbyggnad sker längs järnvägen i buller- och riskutsatta områden, att
befolkningen i området ökar på bekostnad av idrottsytor och att ingen investering i utökade
grönytor och naturvärden görs trots ett ökat besökstryck. Risk finns vidare för ett tillskott av
dagvatten till Höje å, vilket kan inverka negativt på dess ekologiska och kemiska status enligt
miljökvalitetsnormen. I nollalternativet finns ett stationsläge som inte heller utnyttjas till fullo.
För riksintresse för friluftsliv bedöms Alternativ 1 innebära stora positiva konsekvenser,
Alternativ 2 och Nollalternativet små negativa konsekvenser.
För riksintresse för kulturmiljövård bedöms samtliga alternativa kunna innebära måttliga
negativa konsekvenser, genom den förtätning som föreslås i Sankt Lars i pågående detaljplan.
För riksintresse för kommunikationer bedöms inget av alternativen innebära konsekvenser,
järnvägsplanen för fyrspårsutbyggnad bedöms ha hanterat påverkan.

Påverkan på LundaEko II och miljömål

Kommunens program för ekologiskt hållbar utveckling Lundaeko II används för att visa
relevanta miljömål för Lunds kommun och hur den fördjupade översiktsplanen påverkar målens
uppfyllnad.
Relevanta mål har ingått som bedömningsgrunder i konsekvensbeskrivningarna, och bedöms för
planen som helhet särskilt vara:
1.
4.
5.
6.
7.

8.

Engagera flera: Att motivera alla som bor och verkar i Lunds kommun att agera för en
hållbar utveckling.
Minsta möjliga klimatpåverkan: Utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska minska
med minst 50 5 till 2020 jämfört med 1990 och vara nära noll 2050.
Klimatanpassning: Alla som bor och verkar i Lunds kommun ska bidra till ett samhälle som
är väl anpassat till pågående och förväntade klimatförändringar. Och där negativa
konsekvenser för människor, samhälle och miljö kan undvikas.
Hållbar stadsutveckling: Lunds kommun ska utveckla och underhålla hållbara stads- och
tätortsmiljöer med människan i centrum.
Biologisk mångfald och ekosystemtjänster: Skydda och utveckla kommunens natur och grönområden på ett sätt som främjar biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt skapa en
god tillgänglighet och förutsättningar för rekreation, friluftsliv och natur- och
kulturupplevelser.
Friskt vatten och frisk luft: Värna Lundabornas hälsa och miljön genom att minimera
skadliga utsläpp till luft och vatten samt säkra en långsiktigt hållbar och trygg
dricksvattenförsörjning.

Samrådsförslaget till FÖP Källby bedöms ha möjlighet att bidra positivt till uppfyllande av målen
ovan, med en fortsatt medveten planering och utformning som underlättar för människor som
bor, verkar och rör sig inom planområdet att göra hållbara val och att resa på ett hållbart sätt.
Uppfyllandet av Mål 7 och 8 är avhängigt fortsatt planering, där särskilt utvecklandet av
Höjeådalen och Källby dammar efter reningsverkets flytt 2028 kommer påverka uppfyllandet.
För mål 7 bedöms Alternativ 1 underlätta måluppfyllnaden i större utsträckning än Alternativ 2.
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Deltagande personer

Ansvarig: Susanna Bruzell, Stadsbyggnadskontoret Lunds kommun
Inom Lunds kommun har följande personer bidragit med expertkompetens och vissa underlagsPM:
Anna Helgeson (Tekniska förvaltningen), Naturvärden
Henrik Borg (Stadsbyggnadskontoret), Kulturmiljö
Janine Österman (Tekniska förvaltningen) Stadsodling
Jonas Johansson (Tekniska förvaltningen, Höje å vattenråd), Vattenfrågor relaterat till Höje å och
utredning kring Källby dammar
Magnus Eckeskog (Tekniska förvaltningen), Friluftsliv
Matz Hagberg (Kommunkontoret), Hållbar stadsbyggnad
Rolf Erlandsson och Stefan Andersson (Miljöförvaltningen), Risk och buller samt övriga frågor
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