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Bakgrund och syfte
Bakgrund
Lomma kommun antog en ny kommuntäckande
översiktsplan den 10 februari 2011. Ett av ställningstagandena i översiktsplanen var att ta fram
en ny fördjupning av översiktsplanen för Bjärred
och Borgeby. Den tidigare fördjupningen antogs
1999 och för att möta framtiden med handlingsberedskap beslutade kommunstyrelsen att en
ny fördjupning skulle tas fram. Målet är att den
fördjupade översiktsplanen ska göra översiktsplanens strategier och principbeslut mer konkreta och visa en mer detaljerad redovisning av
ställningstagandena anpassade till Bjärred och
Borgeby.
Några exempel på områden som har utretts mer
noggrant än i översiktsplanen är Bjärreds centrums framtida utveckling, eventuell ny bebyggelse i nordvästra Borgeby och utbyggnad av
Alfredshäll och Ekehem öster om Bjärred, trafikstråk och bevarandefrågor, framtida kollektivtrafik och ett antal olika miljö- och kulturaspekter. En del justeringar har skett med anledning
av dessa utredningar, exempelvis har utbyggnad
öster om Bjärred strukits ur planen. Fördjupningen tar sikte på utvecklingen fram till 2030.
Denna fördjupning av översiktsplanen kan således inte ses enskilt utan ska kopplas till den
kommuntäckande planen vad gäller sådana frågor och aspekter som gäller kommunen generellt
eller avser regional och nationell nivå. Detta gäller till exempel plansystemets roll och funktion,
övergripande mål på nationell nivå, förändring6
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ar i lagstiftningen, mellankommunala intressen,
generella miljö- och riskfaktorer samt riksintressen. Bedömningen är att denna plan stödjer berörda riksintressen.

Syfte
Det allmänna syftet med fördjupningen av översiktsplanen för Bjärred och Borgeby är att den
ska vidareutveckla den kommunomfattande
översiktsplanens visioner och mål samt vara en
del i utvecklingen av de båda orterna. Fördjupningen utgår från de båda orternas särskilda
förutsättningar både vad gäller bevarande och
förändring och ska slå vakt om orternas olika karaktärer och attraktionsvärden. Planen kommer
att vara vägledande för efterföljande planering
och om möjligt, i vissa delar, kunna fungera som
planprogram för framtida detaljplaner i området.

Planens geografiska omfattning
Planområdet omfattar, som framgår av kartan på
nästa sida, de båda samhällena Bjärred och Borgeby och den närmast omgivande landsbygden.
I Öresund ingår hela kommunens vattenområde
utanför Bjärred.

Planperioden
Översiktsplan 2010 är uppdelad i två etapper.
Etapp ett sträcker sig mellan 2011 och 2020 och
etapp två mellan 2020 och 2030. Fördjupningen
för Bjärred och Borgeby anpassas till dessa planperioder. En utförligare beskrivning finns i kapitlet Genomförande.
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Planeringsprocess
Inledande arbete
I juni 2011 fattade kommunstyrelsen beslut om
att en fördjupning av översiktsplanen skulle göras för samhällena Bjärred och Borgeby. Två dialogmöten för intresserade medborgare hölls under andra halvan av 2011.
Kommunens medborgarpanel LommaPanelen
diskuterade i november 2011 Bjärreds centrum.
Panelen resonerade kring vad som är bra i centrum idag, vad som är mindre bra och hur ett
drömcentrum skulle se ut. I diskussionen ingick
även centrumområdet kring Medborgarhuset.

Dialogkväll den 6 december 2011 i Alfredshällskolans matsal
8
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I december 2011 hölls ett öppet möte i Alfredshällskolans matsal för alla intresserade som ville
dela med sig av sin framtidsbild av Bjärred och
Borgeby. Runt 100 personer kom till mötet. Syftet med att träffa medborgarna innan det fanns
ett färdigt förslag var att lyssna in de åsikter som
finns i Bjärred och Borgeby om orternas utveckling. Inbjudan gick ut till föreningar, näringsidkare, elevråd samt allmänheten via kommunens
hemsida, kommuntidningen och affischer. Upplägget var diskussion, i smågrupper och alla tillsammans, för att få fram korta, karaktäristiska
beskrivningar av orterna och funderingar kring

Skissande på framtidens Bjärred och Borgeby

Formell hantering
vad som är viktigt för Bjärreds och Borgebys
framtid för olika grupper i samhället. Synpunkterna har sedan tagits med i det fortsatta arbetet.
Under 2012 har arbetet sedan fortsatt med fokus
inte minst mot de större utvecklingsområdena
Bjärreds centrum, öster om Bjärred och Borgeby
nordväst. Bjärred och Borgeby har också studerats i ett helhetsperspektiv. Ett stort antal utredningar har genomförts vad gäller till exempel vattenmodellering av planerat utbyggnadsområde
öster om Bjärred, lokalisering av drivmedelsstation, lokalisering av begravningsplats och naturvärdesutredning med hänsynsrekommendationer
för området Augustenborg (nordvästra Borgeby).
Trafikmängdsberäkningar har gjorts under 2011
på flera vägavsnitt i Bjärred och Borgeby.
Samråd kring miljökonsekvensbeskrivningar respektive kulturmiljöfrågor har hållits med
länsstyrelsen. Möten har också hållits med fastighetsägare som berörs i stor omfattning.

Den första fasen i framtagandet av en översiktsplan kan betecknas som utrednings- och analysfas. Den övergår sedan i samrådsfasen, då ett
första förslag till plan presenteras och formellt
samråd hålls med myndigheter, grannkommuner, organisationer och allmänheten. Synpunkter
som inkommer under samrådet ställs därefter
samman i en samrådsredogörelse där kommunen
också kommenterar de åsikter som framkommit
om det första planförslaget.
Synpunkter från samrådet inarbetas sedan i
dokumentet som ställs samman till en utställningshandling. Det nya planförslaget ställs nu
ut i minst två månader, och det finns återigen
möjligheter att framföra sin uppfattning om planens innehåll. Alla inkomna synpunkter under
utställningen sammanställs av kommunen och
kommenteras i en handling som kallas utlåtande. Länsstyrelsen ska avge sina synpunkter över
utställningsförslaget i en handling som kallas
granskningsyttrande.
Efter utställningsskedet tas ett slutligt planförslag fram som överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

Utredning
Analys

Samråd

Utställning

Antagande
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Glasskiosken vid Bjärreds saltsjöbadspark

Sammanfattning
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Sammanfattning
Bakgrund

Identitet och särdrag

Lomma kommun antog en ny kommuntäckande översiktsplan den 10 februari 2011 där ett av
ställningstagandena var att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Bjärred och Borgeby
för att kunna möta framtiden med handlingsberedskap. Den tidigare fördjupningen antogs 1999.
Den fördjupade översiktsplanen ska konkretisera
översiktsplanens strategier och principbeslut och
ge en mer detaljerad redovisning av ställningstagandena anpassade till Bjärred och Borgeby.
Fördjupningen tar sikte på utvecklingen fram till
2030.

Bjärred och Borgeby skiljer sig åt till karaktär och
ursprung men ligger båda i ett utpräglat kustnära jordbrukslandskap där åkermarken eller havet
alltid finns närvarande och tar vid där bebyggelsen slutar. Vid Bjärreds södra infart finns de för
platsen karaktäristiska bokskogspartierna som
fungerar som en fin pendang till det öppna och
flacka. Det är viktigt att försöka stärka de båda
orternas identiteter och ta vara på de kvaliteter
som finns i dagens och framtidens samhällen.

Syfte
Det allmänna syftet med fördjupningen är att redovisa mark- och vattenanvändningen från den
kommuntäckande översiktsplanen för Bjärred
och Borgeby och att vidareutveckla den kommunomfattande översiktsplanens visioner och
mål samt vara en del i utvecklingen av de båda
orterna. Planen kommer att vara vägledande för
efterföljande planering.

Bjärred och Borgeby i regionen
Precis som resten av Lomma kommun har
Bjärred och Borgeby ett centralt och gynnsamt
läge i den expansiva Öresundsregionen. Den direkta närheten till Lund, men även Malmö som
den största staden i närområdet, och goda pendlingsmöjligheter till dessa, ger en bred tillgång
till arbetsplatser, utbildning och kultur.
12
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Visioner och mål
Attraktivitet, tillgänglighet och hållbarhet är
viktiga ledord för planeringen av Bjärred och
Borgeby. Det primära målet är att skapa en god
livsmiljö för boende och ett långsiktigt hållbart
samhälle till glädje även för kommande generationer. Skapandet av den goda livsmiljön förutsätter ett starkt engagemang och en helhetssyn i
planeringen.

Utvecklingsstrategi
Det goda läget och möjligheten att erbjuda bra
boendemiljöer kan innebära ett periodvis stort
tryck på utbyggnad av nya bostäder. Kommunens
mål om en balanserad befolkningstillväxt blir
styrande för utbyggnadstakten av Bjärred och
Borgeby. I takt med att befolkningen ökar planeras en fortsatt utveckling av skola, omsorg och
annan kommunal service. Utbyggnaden av nya
bostäder ska ske inom eller i anslutning till de be-

fintliga orterna. En spridd bebyggelse ska undvikas i syfte att bibehålla det öppna landskapets karaktär. Utvecklingen av handel ska koncentreras
till främst centrum i Bjärred. Förutsättningar för
en aktiv fritid ska utvecklas i planeringen. För att
uppnå nationella mål om att fördubbla resandet
med kollektivtrafik krävs en fortsatt utbyggnad
av busstrafiken i Bjärred och Borgeby med framför allt bättre framkomlighet och bekvämlighet
samt ökat turutbud.

Nytt verksamhetsområde

Befolkningstillväxt och
utbyggnadsbehov

Utbyggnad av handel och service

Målet är en balanserad befolkningstillväxt. I den
kommuntäckande översiktsplanen fastslås att
kommunens planering ska inriktas mot en befolkningsstorlek på 26 000 invånare år 2030. Huvuddelen av befolkningstillväxten beräknas ske
i den södra kommundelen. Den fördjupade översiktsplanen föreslår kring 400 nya lägenheter och
småhus i Bjärred och Borgeby under planperioden, fram till 2030.

Nya bostäder
Ett varierat utbud av bostäder eftersträvas.
Småhusbebyggelsen är idag starkt dominerande och det finns ett behov av lägenheter. Därför
bör dagens bostadsbestånd under planperioden
kompletteras med lägenheter, gärna hyresrätter.
Sammantaget planeras det i de föreslagna utvecklingsområdena i Bjärred och Borgeby för en
utbyggnad av ungefär 400 nya bostäder.

Ett verksamhetsområde för service och lättare
tillverkningsindustri av icke störande karaktär
planeras i nära anslutning till dagens Borgeby
verksamhetsområde. I samband med detta föreslås också att en eventuell återvinningscentral
anläggs. Platsen skulle även kunna inrymma
en småskalig biogasanläggning och ha plats för
upplag av schakt-, fyll- och muddermassor samt
grönavfall.

Den planerade utbyggnaden av Bjärreds centrum kommer att stärka handeln och servicen i
den norra kommundelen och skapa ett större och
bättre utbud som på sikt kan locka fler aktörer
att etablera sig i de båda orterna. I takt med en
ökande befolkning behöver skola, omsorg och
annan kommunal service utvecklas.

Aktiv fritid
Den norra kommundelen erbjuder ett rikt föreningsliv och ett stort utbud av fritidsaktiviteter.
Många aktiviteter som bad, båtsport och fiske
är knutna till kustzonen och åarna. Kommunen
ska medverka till att markområden för rekreation och naturupplevelser inom och i anslutning
till tätorterna utökas. Möjligheterna att anlägga
rekreationsstråk och ridstråk genom det öppna
jordbrukslandskapet ska tillvaratas i bästa möjliga mån.

Reservat för kollektivtrafik
Kollektivtrafikreservatet som avsatts i den kommuntäckande översiktsplanen har sin sträckning
väster om Borgeby, tvärs mellan de båda orterna,
öster om Bjärred och sedan vidare söderut längs
kusten mot Lomma. Det finns dessutom ett reservat angivet från Bjärred i riktning mot Lund
där det i framtiden ska vara möjligt att anlägga
snabbspårväg eller annan teknisk lösning.

Nya gång- och cykelvägar

Trafikplats mellan Bjärred och Borgeby

Gång- och cykelvägnätet ska successivt byggas
ut för att öka tillgängligheten och möjlighet till
rekreation med cykel. Närheten till Lund innebär goda möjligheter till cykelpendling. Bjärred
UTVECKLINGSPLAN FÖR BJÄRRED OCH BORGEBY
Utställningsförslag 2014-11-19

13

och Borgeby är knutna till omgivande orter med
separata cykelvägar där ombyggnad för att uppnå bättre trafiksäkerhet och genhet kan behövas.
Det finmaskiga cykelvägnätet i Bjärred och Borgeby behöver utvecklas och bindas samman för
att främja cykelresor både inom Bjärred och till
omkringliggande orter.

Naturreservat, ekologiska
korridorer och övrig grönstruktur
Tre nya naturreservat har pekats ut inom planområdet för att säkra dess värden för framtiden.
Sammanhängande gröna stråk underlättar för såväl djur och växter som människor att förflytta
sig mellan större naturmiljöer i landskapet. Utvecklingen av befintliga grönstrukturer till sammanhängande stråk och överbryggande av hinder och barriärer ingår som viktiga delar i den
fördjupade översiktsplanen. Märgelgravar och
dammar i landskapet ska på sikt kunna utnyttjas
för att skapa ett nätverk av vattenmiljöer. Eventuell negativ exploateringspåverkan på ekologiska
värden av ska kompenseras.

Kustzonen
Den fördjupade översiktsplanen redovisar en
kustvattenplan där huvuddelen av strandzonen
prioriteras för bad och friluftsliv eller för bevarande av naturvärden.

Klimateffekter
Som en del i en kustkommun berörs planområdet
av framtida klimateffekter bland annat genom
stigande havsnivåer och ökad ytavrinning från
inlandet. Kommunen har tagit ett första steg i att
utreda konsekvenserna av klimateffekterna och
ska arbeta för att minimera såväl sin egen påverkan på klimatförändringen som konsekvenserna
av denna. I planen förs resonemang kring tänkbara åtgärder för att minimera riskerna.

Riksintressen
Kommunen delar statens uppfattning beträffande
utpekade områden med riksintresse. Inom planområdet är Lödde å och Löddeåns dalgång del av
riksintresse för naturvård och hela planområdet
ligger inom riksintresse för kustzonen. I området
utmed Lödde å och i Lommabukten ska riksintresset säkerställas genom befintligt naturreservat och åtgärder enligt kommunens naturmiljöprogram. Löddeåns mynning är utpekad som
fredningsområde för fisk och den marina delen
ingår också i riksintresse för yrkesfisket. Riksintresset för yrkesfisket ska prioriteras. Riksintresset ska säkras genom att kommunens kustvatten
tas med i den fysiska planeringen, dels som en
särskild plan, dels genom att det ingår i den kommuntäckande översiktsplanen och fördjupningen
för Bjärred och Borgeby. Både på land och i vattnet är Löddeåns mynning ett Natura 2000-område och naturreservat.

Konsekvenser av genomförandet
Genom att förtäta ökar möjligheten för både unga
och gamla att bo kvar på orten. Förtätningen
innebär att värdefull åkermark kan bevaras och
ett mer levande centrum i Bjärred skapas med
möjlighet att stärka orternas karaktär. Satsningen på att utöka verksamhetsområden och handel
i centrum bidrar också till att fler arbetstillfällen
skapas. Genom planen förbättras möjligheten till
pendling både genom kollektivåkande samt med
cykel. Satsningen på kollektivtrafiken och gångoch cykelnätet gynnar både uppsatta miljömål
och människors hälsa. Förtätningen i Bjärreds
tätort förväntas medföra en större variation av
bostadsformer, vilket gynnar den unga och äldre
befolkningen. Vidare innebär förtätningsalternativet att omkringliggande åkermark kan bevaras.
Planen medför också en stor positiv effekt på
gröna och blåa miljöer, med utökat nät av ekologiska korridorer, nyskapande och ökad skötsel
av naturmiljöer och att man bereder plats för en
reträtt av strandängar vid stigande havsnivåer.

Mellankommunala intressen
Behov av mellankommunal samordning finns
beträffande vattenplanering, rekreations- och
naturvårdsplanering samt planering av regional infrastruktur som vägar, järnvägar och
kraftledningar.
14
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Klimateffekter i form av havsnivåhöjningar
hanteras genom att förflytta verksamheter eller
utbyggnadsområden så att de inte påverkas av
kommande klimateffekter.

Bebyggelse i Bjärred och Borgeby

Bjärred och Borgeby idag
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Bjärred och Borgeby idag
Historia
Bjärred som boplats tog riktig fart först under
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet då
antalet sommargäster som lockades av havet
ökade successivt. I förlängningen ledde denna
attraktion till etablering av järnvägsförbindelsen
mellan Bjärred och Lund, tillkomsten av Bjärreds
Saltsjöbad och byggstarten av alla sommarvillor
längs kusten. Perioden som badort förblev en relativt kort del av Bjärreds historia men var trots
det startskottet för dagens samhälle. Från början
expanderade och förtätades samhället allteftersom för att med tiden övergå till att byggas ut
områdesvis. Det skedde redan under tidig efterkrigstid men det var framförallt under 60- och
70-talet som det tog riktig fart. Samma typ av
områdesvis expansion har pågått ända tills idag
och har tillsammans med andra faktorer utvecklat Bjärred till ett lugnt samhälle med sovstadskaraktär för pendlare till de omkringliggande
städerna.

Borgeby slott

16
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Borgebys egentliga ursprung finns vid Borgeby slott och kyrka men efter skiftet vid mitten
av 1800-talet uppstod den by där dagens Borgeby ligger. Även om de båda orterna är småskaliga har Borgeby alltid varit ett par nummer
mindre och har länge haft en karaktär mer likt
en by i jämförelse med Bjärred. Trots nya moderna utbyggnadsområden förblir än så länge
skalskillnaden mellan samhällena intakt och det
obebyggda stråket mellan orterna ser till att skillnaderna får bestå och att Bjärred och Borgeby
får förbli individuella samhällen. Bjärred måste
dock anses vara huvudorten och förser i dagsläget båda orterna med den mesta av servicen och
dagligvaruhandeln.

Geografi
Det finns både för- och nackdelar med orternas
geografiska läge. Närheten till större orter med
tillgång till kultur, arbetsplatser, service och utbildning leder till att Bjärred och Borgeby delvis
får en sovstadskaraktär. De blir platser man bor
på men lämnar för att arbeta eller för att uträtta
ärenden. Pendlingsavståndet till de större samhällena ger en möjlighet att bo lugnt och trivsamt
och samtidigt få tillgång till storstadens utbud.
Det är i det stora hela positivt för de boende men
samtidigt skapar det svårigheter för etableringar
i orterna. Risken finns att nya företag och verksamheter har svårt att etableras i orterna för att
det lokala kundunderlaget är för litet och konkurrensen utifrån för stor.

Identitet

Arbetstillfälle och pendling

I både Bjärred och Borgeby finns det flera platser
och byggnader som genom sin karaktär bidrar till
den identitet som orterna har. De mest identitetsskapande miljöerna är generellt de äldre delarna
i Bjärred och Borgeby men även en del moderna
platser som Långa bryggan med det i sammanhanget nya kallbadhuset. Det gemensamma med
alla identitetsskapande platserna är att de är populära bland invånarna och har någon form av
historisk förankring som gör dem starkt förknippade även med dagens samhälle.

Att Bjärred och Borgeby saknar större industrier
och verksamheter innebär att antalet arbetsplatser inom orterna är få. Detta leder till en stor
arbetspendling vilket i sin tur leder till att båda
orterna ibland, åtminstone under dagtid, delvis
kan upplevas öde. Bjärred och Borgeby är specifika boendeorter och ganska typiska villa- och
pendlingsorter i den bemärkelsen att de inte heller erbjuder så mycket aktiviteter och konsumtionsmöjligheter. Detta ger upphov till ett stort
bilberoende. Med tanke på orternas storlek finns
det goda förbindelser med buss till främst Lund
och Malmö men då inget annat kollektivt resealternativ ges blir bil det naturliga alternativet för
den som inte kan eller vill resa med bussen.

Bebyggelse- och gatustrukturer
I både Bjärred och Borgeby finns det tydliga
skillnader i bebyggelsestrukturen mellan olika
delar. De allra äldsta delarna skiljer ut sig mest
genom att vara mer organiskt uppbyggda och varierade i stil. När privatbilismen ökade på 50- och
60-talet gick Bjärred mer och mer från att vara
en ort där sommarhusen dominerat till att bli en
pendlingsort där alltfler bosatte sig året runt. Bebyggelsen i orterna består i huvudsak av villabebyggelse och till viss del radhusbebyggelse och
det flesta av dessa hus har tillkommit under andra
halvan av 1900-talet. Många av bostadsområdena i Bjärred och Borgeby är generellt sett lika i
stil och skala.

Att invånare använder sin bil flitigt kan leda till
ett vanebeteende där bilen används även när man
utför korta ärenden inom orten. Resultatet av
detta bilberoende skapar en trafiktäthet på en del
vägar och gator som kan tyckas vara oproportionerligt stor med tanke på orternas storlek och invånarantal. Trots allt är gång- och cykelvägnätet
överlag bra utbyggt och välfungerande. Eftersom
man idag kan färdas med cykel skyddat och relativt trafiksäkert genom stora delar av samhällena
borde fler invånare kunna välja cykeln framför
bilen när de har möjlighet för det.

Gatunäten är i huvudsak uppbyggda av raka huvudvägar med matarleder varifrån de mindre gatorna går ut kvartersvis. I jämförelse med de äldre delarna kan dessa områden till viss del kännas
monotona och lite identitetslösa.
Korsning i Borgeby
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Centrum och handel
Orternas gemensamma centrum ligger i Bjärred.
Centrumbyggnaden har sitt ursprung i tidigt 70tal och är i stort sett det enda centrum med samlad handel och service som finns i Bjärred och
Borgeby. Byggnaden ligger centralt rent geografiskt och är dessutom knuten till den viktigaste
genomfartsvägen vilket motiverar placeringen
ytterligare. Tillgängligheten är god med många
parkeringsplatser och Bjärreds busstation i direkt
anslutning. Men det finns en stark uppfattning att
Bjärred och Borgeby saknar ett välfungerande
och trevligt centrum. Själva centrumbyggnaden
är ganska anonym och platsen kring byggnaden
är dåligt definierad. Att Norra Västkustvägen
går tätt intill bidrar till att platsen känns lite stökig och osäker. Med sin storlek och trafikmängd
upplevs den av många invånare som en barriär i
samhället som delvis delar orterna i två halvor.
Att fortsätta ha ett etablerat centrum intill en relativt hårt trafikerad väg utan några förändringar
är en svaghet och negativt för ett samhälle där
man vill utveckla en attraktivare handelsplats.
En svag central plats kan i sin tur i förlängningen
bidra till färre etableringar i det övriga samhället. Övriga handelsplatser eller centrum i de båda
orterna, som också ligger i anslutning till Norra
och Södra Västkustvägen, är Borgebys verksamhetsområde och området vid Medborgarhuset.

Bjärreds södra centrum
18

UTVECKLINGSPLAN FÖR BJÄRRED OCH BORGEBY
Utställningsförlag 2014-11-19

Bjärreds kallbadshus

Natur och hav
Närheten till Öresund och de öppna vyerna över
hav och landskap är något starkt identitetsskapande som invånarna förknippar med att bo i
Bjärred och Borgeby. De öppna vyerna tillsammans med alla grönytor och naturområden gör
att det finns en ganska stor variation och tillgång
på platser i och kring Bjärred och Borgeby att
rekreera sig på. Exempelvis är Strandpromenaden längs Öresundskusten ett av de allra mest
populära rekreationsområdena. Förknippat med
hav och öppna vyer är även det nya kallbadhuset, numera en populär träffpunkt för ortsbor och
besökare som har gett mer liv åt området kring
Bjärreds gamla saltsjöbad.

Stationshuset i Bjärred

Vision och mål
Identitet och livsmiljö
Vision 2030 - framtidens Bjärred och Borgeby
Översiktsplan 2010
Hållbarhetsperspektiv
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Identitet och livsmiljö
Bjärred och Borgeby har skilda karaktärer och
om de båda orterna även i framtiden ska behålla dessa skillnader är det väsentligt att de
inte växer samman vilket innebär att det gröna
släppet mellan orterna förblir öppet och utan
bostadsbebyggelse.
I framtiden blir det viktigt att försöka stärka
Bjärreds och Borgebys identiteter genom att de
förändringar och den utveckling som sker får
komma ur ortens egna förutsättningar och knyta
an till historien som finns på platsen.
I både Bjärred och Borgeby finns det flera platser och byggnader som genom sin karaktär bidrar till den identitet som orterna har. De mest
identitetsskapande miljöerna är generellt de äldre delarna men även en del modernare platser i
sammanhanget bidrar till denna känsla. Några av
dessa fungerar som ortens knutpunkter där stråk
möts och viktiga samhällsfunktioner finns placerade. Dagens centrum i Bjärred med handel och
service är en av de viktigaste knutpunkterna för
de båda orterna och ett framtida utbyggt och förändrat centrum skulle än mer tydliggöra platsens
funktion. Långa bryggan med sitt kallbadhus är
ett annat bra exempel på en populär mötesplats
som ger identitet åt orten. Det bör arbetas med
att utveckla de knutpunkter som finns samtidigt
som nya skapas.

20
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Bjärred och Borgeby ligger i ett utpräglat kustnära jordbrukslandskap och där bebyggelsen slutar tar åkermarken vid. Var man än bor så finns
det öppna landskapet och havet mer eller mindre
alltid närvarande. Vid Bjärreds södra infart finns
de för platsen karaktäristiska bokskogspartierna
som fungerar som en fin pendang till det öppna
och flacka. Både det öppna och skogspartierna
är väldigt identitetsskapande och något som invånarna förknippar med att bo på sin ort. Dessa
kvaliteter måste tas tillvara i dagens och framtidens samhällen.
Folklivet, hur samhället används och hur de offentliga rummen utnyttjas, bidrar mycket till ortens identitet och livsmiljö, det vill säga om orten
anses levande med ett aktivt folkliv eller om den
upplevs mer stillsam och lugn. Många invånare i
Bjärred och Borgeby beskriver sin ort som lugn
och trygg och det är en av anledningarna till att
man valt att bosätta sig där. Att utveckla de offentliga rummen bör vara en av utgångspunkterna i framtida planering.

Natur och bebyggelse i Bjärred och Borgeby
UTVECKLINGSPLAN FÖR BJÄRRED OCH BORGEBY
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Vision 2030 - framtidens
Bjärred och Borgeby
I översiktsplan 2010 fastslogs
Genom…………….
• ett starkt engagemang och omtanke i mötet mellan människor,
• respekt för natur- och kulturvärden,

I Lomma kommun kombineras fördelarna med det storstadsnära läget med livskvaliteten av att bo i mindre samhällen
med närhet till både vatten och öppna
landskap. Närheten till universitet och
högskolor, tillgängligheten till en stor
arbetsmarknad och möjligheterna till rekreation och friluftsliv gör Lomma till
en attraktiv boendekommun.

• tillvaratagande av kommunens lägesfördelar och
• en balanserad och långsiktigt hållbar tillväxt
….är Lomma kommun år 2030 ...

En plats där människor, företag, växter och
djur stortrivs och frodas.

Ekologisk

Social

Ekonomisk

Hållbar utveckling

22
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Mål (Översiktsplan 2010)
Det primära målet är att skapa en god
livsmiljö för boende och ett långsiktigt
hållbart samhälle till glädje även för
kommande generationer. Skapandet av
den goda livsmiljön förutsätter ett starkt
engagemang och en helhetssyn i planeringen. Visions- och målbeskrivningarna är ett verktyg för att utveckla och
forma det framtida Lomma.
Ett viktigt underlag i översiktsplaneringen är den förväntade befolkningstillväxten och bostadsutbyggnaden under
planperioden. Målet är en balanserad
befolkningstillväxt vilket bedöms svara
mot en genomsnittlig befolkningsökning
av 1 procent per år. Den antagna tillväxten innebär att översiktsplanen bör
ha beredskap för ett bostadsbyggande
av cirka 100 lägenheter per år och totalt
2000 lägenheter under planperioden.

Strategi
Attraktivitet, tillgänglighet och hållbarhet är viktiga begrepp i en kommun där Tanke, Omtanke och
Mertanke är kärnvärden i varumärket. De flesta av nedanstående strategier är hämtade från den
kommuntäckande översiktplan 2010, men vissa tillägg har skett.

ATTRAKTIVITET skapas genom:
• utveckling i samklang med tätorternas och
landskapets historiska karaktärer
• goda boendemiljöer
• goda möjligheter till sysselsättning
• trygghet och säkerhet
• bra skolor och omsorg
• brett utbud av service
• bra företagsklimat
• utvecklat kultur- och friluftsliv
• engagemang och omtanke
• god tillgång till en mångfald av naturmiljöer
• utblickar och kontakt med landskapet
• tillgänglighet för alla
• småskalighet och diversitet för människors
möten

TILLGÄNGLIGHET skapas genom:
• utveckling av lokal och regional kollektivtrafik
• goda kommunikationer
• god kontakt med regionala centra och regional
arbetsmarknad
• utveckling av grön infrastruktur med ekologiska korridorer och gröna stråk
• närhet till sysselsättning och service

HÅLLBARHET skapas genom:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

balanserad tillväxt
stabila finanser
förtätning och hushållning med mark
byggande i bra kollektivtrafiklägen
utveckling av stråk för cykelpendling
klimatanpassning och ekologisk hänsyn
materiell kretsloppsanpassning
jämställdhet
delaktighet i samhällsbyggandet
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Översiktsplan 2010
Översiktsplan 2010 för Lomma kommun antogs
den 10 februari 2011. De övergripande mål och
riktlinjer som anges i översiktsplanen är mycket
viktiga utgångspunkter för innehållet i fördjupningen för Bjärred och Borgeby.

Bostadsutbyggnad
I Översiktsplan 2010 anges Bjärred och Borgeby
som två samhällen med förutsättningar att växa.
Ny bostadsbebyggelse ska i första hand tillkomma genom utbyggnad i och i anslutning till de
befintliga tätorterna, såvida detta inte innebär
försämringar av befintliga boendemiljöer. Även
infrastruktur bör lokaliseras i första hand i anslutning till befintliga vägar.
Utbyggnadstakten delas upp i två perioder där det
under åren 2011-2020 planeras för 100 bostäder i
Borgeby och i övrigt 75 bostäder. Ny bebyggelse
ska först ske i det pågående nybyggnadsområdet
vid Rutsborgsvägen i östra Borgeby. Därefter föreslås en fortsättning nordväst om Borgeby. Utbyggnadstakten 2021-2030 anger 100 bostäder i
Borgeby, östra Bjärred 180 bostäder, övrigt 60
bostäder. Under andra delen av planperioden går
man alltså återigen öster om Borgeby och även
öster om Bjärred med området Ekehem och öster
om Alfredshällsvägen.

Nytt verksamhetsområde
Översiktsplanen föreslår också ett nytt verksamhetsområde nordost om Borgeby mellan Österleden och motorvägen, E6. Området sluter an till
24
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det redan befintliga verksamhetsområdet och ligger bra till med god tillgänglighet från E6:an.

Trafik
Mark reserveras för framtida kollektivtrafikstråk
från Bjärred och Borgeby längs kusten till Lomma. Förhoppningen är att i Lomma kunna ansluta till befintlig järnväg. Energiplanen för Lomma
kommun anger att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras vid trafikplaneringen.

Kustzonen
Kustvattenplanen gäller för delarna av Öresund
utanför Bjärred.

Rekreation
Arbetet med strandstråksvisionen ska fortsätta.
Ytor för fritid och rekreation ska etableras så att
det både finns aktivitetsytor i invånarnas närområden och större anläggningar.
Naturresursbalanseringsprincipen ska tillämpas.
Detta innebär att om natur-/grönområden tas i
anspråk för till exempel bebyggelse eller infrastruktur ska förlorade värden kompenseras på
samma eller annan plats.

Landskap
Det öppna landskapets karaktär ska bevaras. Befintliga ekologiska korridorer ska värnas och nya
skapas där så är lämpligt. Dagvatten bör tas omhand och fördröjas så nära källan som möjligt.

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN
Tankställe, förslag

Utredningsområde byggnation
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Föreslagen trafikplats
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Hållbarhetsperspektiv
Förutom kommunens visioner och mål finns ett
antal internationella och nationella mål och åtaganden som den kommunala planeringen har att
beakta.

Nationella miljömål
Riksdagen har antagit 16 miljökvalitetsmål.
Dessa beskriver de kvaliteter som vår miljö och
våra gemensamma miljö-, natur- och kulturresurser måste ha för att vara miljömässigt hållbara på sikt. De miljömål som är relevanta för
denna fördjupning av översiktsplanen redovisas i
konsekvensbeskrivningen.

Folkhälsoperspektivet
All planering grundar sig på de mänskliga rättigheterna och ska trygga rätten till arbete, bostad och utbildning, verka för social omsorg
och trygghet samt för en god levnadsmiljö. Ett
folkhälsoperspektiv innebär att befolkningens
allmänna hälsotillstånd starkt kopplas samman
med hur samhället utvecklas socialt, kulturellt,
fysiskt, politiskt, ekonomiskt och emotionellt.
En hälsofrämjande utveckling är mångas ansvar och förutsätter ett långsiktigt samarbete
över verksamhets- och sektorsgränser. Ett folkhälsoperspektiv innehåller samhällsperspektiv,
hållbarhetsperspektiv, jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv, hälsofrämjande och förebyggande perspektiv samt medicinskt perspektiv.

Vandring längs Strandstråket
Räka från Öresund

Miljökvalitetsnormer
För närvarande finns miljökvalitetsnormer för
utomhusluft och vatten i miljöbalken. Dessa anger de nivåer av störningar som människan och/
eller naturen kan utsättas för utan fara för påtagliga olägenheter. Fastställandet av en miljökvalitetsnorm görs utifrån kunskap om vad människan
och naturen tål, inte utifrån vad som är ekonomiskt eller tekniskt möjligt att uppfylla. Mer om
detta går att läsa i kapitlet ”Miljöfaktorer”. Denna
plans konsekvenser för uppfyllandet av normerna redovisas också i konsekvensbeskrivningen.
26
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Barnperspektivet

Jämställdhetsperspektivet

Den fysiska miljön har mycket stor betydelse för
barns liv och utveckling. Utgångspunkten i barnperspektivet är respekten för barnets fulla människovärde och integritet. Enligt Barnombudsmannen innefattar begreppet tre synsätt: vuxnas
syn på barn, samhällets syn på barn samt barnets
egen syn på sin tillvaro. Barnperspektivet enligt
barnkonventionen avser både barnet som individ
och barn som grupp. FN:s barnkonvention, planoch bygglagen och de transportpolitiska målen är
exempel på lagar och politiska dokument för den
fysiska planeringen som behandlar barns möjligheter och rättigheter till både deltagande och påverkan på den fysiska planeringen.

En ny diskrimineringslag gäller från och med
2009. Lagen ska motverka diskriminering och på
andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Begreppet jämställdhet innebär
att alla människor har samma värde och ska ges
samma möjligheter att leva och utvecklas på bästa möjliga sätt.

Nationaldagsfirandet i Bergaparken

Tillgänglighet
Ett tillgängligt samhälle är ett nödvändigt och
självklart mål. Det innebär att alla som arbetar
med den byggda miljön, från övergripande nivå
ner i detalj, redan från början behöver ha tillgänglighet i åtanke. År 2001 skärptes kraven på tillgänglighet i plan- och bygglagen, vilket innebar
att de enkelt avhjälpta hindren måste byggas bort.
Med en miljö som är tillgänglig och användbar
för personer med funktionsnedsättningar får vi
en miljö som är bättre för alla. Detta gäller såväl i
och kring byggnader, som i stadsmiljön i allmänhet och i landskapet.
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Alfredshällskolan i Bjärred

Övergripande strukturer
Grönstruktur och vatten
Kustzonen
Rekreation
Kulturmiljö och landskap
Befolkning och boende
Samhällsservice och näringsliv
Trafik
Teknisk försörjning
Klimataspekter
Miljöfaktorer
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Grönstruktur och vatten
Bakgrund
Bjärred och Borgeby är idag två tätorter i en
fullåkersbygd. Befintliga naturområden är små
till ytan och ofta isolerade från varandra. Detta
innebär att de livsmiljöer som finns idag är sårbara för exploatering i och utanför naturområdena
samt för förändringar i fysiska förutsättningar
som till exempel ett förändrat klimat eller ändrade grundvattenförhållanden.
Viktiga miljöer för biologisk mångfald är naturreservaten vid Löddeåns mynning och dalgång, naturreservatet Domedejla mosse samt
Augustenborg och Plommonskogen. Alla dessa
områden har höga naturvärden. Kommunen har
för avsikt att göra Augustenborg, Bjärred Saltsjöbadspark, Plommonskogen samt planerade
kompensationsområden till naturreservat. I landskapet finns också en del ekologiska korridorer,
såsom alléer och andra så kallade ”linjeelement”
som bäckfåror och diken. Hit ska även de grönområden som har mer parkkaraktär räknas, även
om deras funktion som ekologiska korridorer
skulle kunna förbättras genom att ändra skötsel
mot en som i större utsträckning än idag gynnar biologisk mångfald. Områdets grönstruktur
är beskriven i Naturmiljöprogram med grönplan
för Lomma kommun 2008-2016 (NMP).
Inom området har ett flertal rödlistade arter påträffats, främst i befintliga beskrivna grönområden men också på ett flertal platser inom tättbebyggt område. Rödlistade arter bör främjas
genom att vid fortsatt planarbete i detalj studera
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var de finns och hur man i fortsatt utvecklingsarbete skapar miljöer lämpliga för dessa arters
utveckling och fortlevnad.
Groddjur har vid inventering påträffats vid de
flesta småvatten inom området varför särskild
hänsyn ska tas till dessa vid exploatering nära
och inom vattenmiljöer. Många av vattenmiljöerna är tyvärr av dålig kvalité, ofta på grund av
för låg skötsel.

Strategier för utveckling
Ekologiska korridorer
Nuvarande och tillkommande reservat ska fungera som basområden för en utökad ekologisk infrastruktur. För att knyta ihop dessa och andra
naturområden krävs en satsning på att knyta ihop
de rester av gröna och blå korridorer som finns
inom planområdet. Vid nyskapande av ekologisk
infrastruktur ska miljöer som har funnits eller
som finns i liten utsträckning inom landskapet
skapas. Exempelvis ska alléer förstärkas och nyskapas för att återspegla en del av den grönstruktur som området haft i sin agrara historia. På
samma sätt ska småvatten och gravhögar lyftas
fram som områden med höga ekologiska värden
som kan knytas till större naturområden. Gravhögar kan bäddas in i områden med ängsmark
för att lyfta fram och tillgängliggöra dessa områden. Nya dammar och våtmarker ska skapas för
att bevara landskapets vattenlevande organismer.
Planer för skötsel av befintliga miljöer ska tas
fram för att stärka dessa områdenas värden. Kor-
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UTVECKLINGSPLAN FÖR BJÄRRED OCH BORGEBY
Utställningsförslag 2014-11-19

31

ridorerna ska utformas med ett varierat uttryck
där flera olika naturtyper ska finnas inom varje
korridor.

En analys av påverkan av framtida utbyggnadsområden på vattenförekomsterna ska ske delavrinningsområdesvis, se avsnittet ”Miljöfaktorer”.

Parkmiljöer

Framtida utveckling av grönstruktur och
kompensering

Grönområden som inte är naturmark, dvs. utformade främst för människors bruk, ska utformas
så att de kan fungera multifunktionellt. Till exempel ska dagvatten hanteras i öppna ytor, det
ska finnas plats för rekreation och lek och biologisk mångfald ska gynnas. Det ska också finnas
parkmiljöer som främst är utformade för att fylla
en ekologisk funktion. Exempelvis kan det kräva
att man skapar miljöer som inte nödvändigtvis är
särskilt tillgängliga eller gestaltade, eller att man
bara kan använda inhemska trädslag. I dessa områden/delområden ska en identifierad prioriterad ekologisk funktion gå före estetiska värden.
Exempelvis bör den ekologiska korridoren som
knyter samman västra Borgeby med havet ha sådan prioritering.

Naturmiljöer
Lomma kommuns naturmiljöprogram och marina naturmiljöprogram med kommande revideringar ska fortsatt vara vägledande för vilka områden som ska utvecklas och på vilket sätt.
Rödlistade arter ska ges möjlighet att fortleva
inom planområdet. För att klara det krävs särskilda insatser för att skapa eller bevara miljöer som
hyser rödlistade arter. Ekologiska korridorer ska
utformas så att dessa arter också ges möjlighet att
sprida sig vidare till andra lämpliga livsmiljöer.
I möjligaste mån ska områden som har haft hög
andel av arter som idag är rödlistade återskapas.

Vattenmiljöer och dagvattenhantering
Effekter av stigande globala temperatur ska beaktas i alla projekt. Därför ska framtida vattenstånd fungera som riktmärke för hur stort antal
bostäder ett område kan rymma och hur dessa
ska placeras. Likaså är det viktigt med avstånd
mellan naturområden och gröna korridorer för att
se till att arter kan vandra mellan lämpliga miljöer. Märgelgravar och dammar i landskapet ska
utnyttjas för att på sikt kunna bygga ett nätverk
av vattenmiljöer mellan vilka arter, beroende av
dessa miljöer, kan vandra.
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Kompensationsområden i Bjärred och Borgeby
ska utformas, åtminstone i delar av områdena,
med starkt ekologiskt fokus. I kompensationsområden ska fokus ligga på att stärka närvaron
av lokala inhemska arter. Funktioner eller biotoper som saknas på en landskapsskala ska ges
företräde. Kompensation ska ske minst i enlighet
med de riktlinjer som utarbetats i kommunens
planarbete. När kommunen äger eller exploaterar mark ska kompensation alltid ske. Om kompensation bedöms nödvändig vid exploatering
på annan mark än kommunens är det viktigt att
avtal reglerar hur kompensation ska genomföras
och hur värden ska säkras på lång sikt. Kompensation ska aldrig användas för att få igenom ett
förslag som inte skulle godtas om inte kompensation förekom. Kompensation ska användas för
att exploatering inte ska minska den biologiska
mångfalden. För att öka den biologiska mångfalden behövs satsningar utöver kompensation. De
kompensationsområden som redovisas i denna
plan är ”kompensationsområden typ 1” enligt
översiktsplanen för Lomma kommun 2010. Detta betyder att det är områden i vilka nya höga
naturvärden ska skapas.
Jordbruksmark har förutom ett funktionellt värde också ett ekologiskt värde, till exempel som
hemvist för växter, fåglar och andra djur. Vid exploatering av jordbruksmark ska därför kompensation ske. Detta ska göras genom att satsningar
på höjande av biologisk mångfald kopplade till
kulturlandskapet görs särskilt starka då exploatering sker på jordbruksmark. Den förlorade ekosystemfunktionen ska också kompenseras för.
Vid nybyggnation ska hänsyn tas till områdets
långsiktiga utvecklingsmöjlighet som grön miljö.
Detta ska göras genom att man i området identifierar funktioner som tas bort eller som behöver förstärkas. Nybyggnation ska ses som ett
tillfälle att lägga till funktioner som saknas på
landskapsskalan.
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Kommunens ställningstaganden
• Alléplanteringar ska göras kring Bjärred och
Borgebys infarter och på andra platser där
orterna har kontakt med landskapet.
• Ett nätverk av ekologiska korridorer ska upprättas inom planområdet. Dessa ska utformas
så att goda spridningsmöjligheter för olika
organismer uppnås.
• Bokskogskaraktären i södra delen av Bjärred
ska bibehållas. I nya utbyggnadsområden i
södra delen ska bokskogskaraktärerna utvecklas.
• Pröva idén att lyfta Bredbäck i dagen.
• Den ekologiska kvalitén på småskaliga vattenmiljöer ska öka.
• Förlust eller försämring av biologisk mångfald och ekosystemfunktioner ska kompenseras för.

Långa bryggan och Kallbadhuset i Bjärred
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• Ekologiska korridorer och kompensationsområden ska anläggas inom planområdet för
att binda samman naturområden. Dessa ska
innehålla många inhemska arter per ytenhet
och skapa förutsättningar för ovanliga och
rödlistade arter att fortleva.
• Ytor som kan ges flera funktioner ska utökas. Exempel på detta är ytor som höjer biologisk mångfald och ekosystemfunktion och
samtidigt har en klimatanpassningsfunktion.
• Kompensationsområden, naturområden och
parker ska kunna utvecklas med ett förändrat klimat.
• Vid nybyggnation ska hänsyn tas till områdets långsiktiga utvecklingsmöjlighet som
grön miljö.

Kustzonen
Värden längs kusten

Förutsättningar för framtiden

Kommunen domineras av den knappt två mil
långa kuststräckan som omfattar Lommabukten.
Bukten är en del av ett stort grundområde i Öresund som är betydelsefullt ur både fiskeri- och
marinbiologisk synvinkel. Sandrevlar och ålgräsängar ute i bukten utgör också viktiga områden
för övervintrande och rastande fåglar. Den inre
delen av Lommabukten ingår i kommunens vattenområde och utgör 38 procent av kommunens
yta. Hela havsområdet och speciellt strandzonen
har såväl stora naturvårds- som friluftsintressen
och utgör ett ekologiskt känsligt område med ett
rikt växt- och djurliv. Delar av Lommabukten
är utpekad i EU:s nätverk över skyddsvärd och
värdefull natur som Natura 2000-områden. Den
norra delen av bukten är utpekat som riksintresse
för yrkesfisket. Hela bukten utgör uppväxtplats
och födosöksområde för kommersiellt viktiga
fiskar som torsk, sill och skrubba, och det finns
ett småskaligt kustfiske som behöver värnas.

Förutom påverkan av friluftsliv, yrkesfiske och
exploatering finns en rad miljöproblem som på
sikt kan hota naturvärdena. Övergödning och risken för olyckor till havs som medför oljeutsläpp
utgör de främsta hoten mot havsmiljön i Öresund. Andra åtgärder som kan äventyra buktens
naturvärden är muddring, erosion och andra fysiska störningar som förändrar vattenomsättning
eller bottenförhållanden i bukten. För att hantera
alla dessa frågor har kommunen tagit fram ett
Marint naturmiljöprogram. Detta har sedan legat till grund för den kustvattenplanering som
gjorts som en del av Översiktsplan 2010. I juni
2014 togs också beslut av regeringen att påbörja
den statliga havsvattenplaneringen. Detta kommer att påverka kommunernas rådighet i havet
framöver, särskilt i områden som Öresund där de
statliga havsplanerna kommer att överlappa de
kommunala.

Samtidigt finns här också en av norra Europas
bästa kite- och windsurfingstränder. På sommarhalvåret utnyttjas bukten dessutom flitigt till bad,
båtliv och övrig rekreation. Det intensiva nyttjandet leder ibland till konflikter mellan såväl olika
grupper av friluftsaktiviteter som mellan rekreation och naturhänsyn. I andra delar av Skåne har
detta inneburit att förbud införts på vissa platser
för att freda bland annat fågellivet.

Man kan utgå från att havet i framtiden kommer
att utnyttjas för fler ändamål än idag. Ytterligare energiutvinning, externa reningsverk och utökad matproduktion är alla tänkbara aktiviteter.
Begreppet ekosystemtjänster kan sammanfattas
som direkta eller indirekta funktioner som vi
människor får från naturen. Dessa tjänster genereras genom processer i ekosystemen. Matproduktion, nedbrytning av giftiga substanser, bevarande av genetisk information, produktion av
syre och vattenrening är alla exempel på sådana
tjänster som utförs utan kostnad i Lommabukten.
För att bibehålla dessa tjänster behöver förutsättUTVECKLINGSPLAN FÖR BJÄRRED OCH BORGEBY
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Badplats
Hänsynsområde, bad och friluftsliv
Hänsynsområde, höga naturvärden
Särskilt värdefullt havsområde
Tillkommande marint reservat
Planavgränsning

0

ningarna för ekosystemens upprätthållande bevaras. Ett sätt att säkra marina ekosystemtjänster
är att avsätta marina områden i reservat. För att
skydda de allra viktigaste marina delarna av bukten kommer därför områden som pekats ut som
hänsynsområde för höga naturvärden att skyddas
i marina reservat.

Ekosystembaserad planering
och förvaltning
Avgörande för ett bra resultat i arbetet med förvaltning är att ekosystemen ges utrymme för
förändring och anpassning över tid. Bevarandet
av biologisk mångfald kräver kunskap om hur
olika biotoper och miljöer reagerar på störning36
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Kustvattenplan
ar. Planeringen av havet möjliggör att långsiktiga
avvägningar och beslut görs. Oftast saknas dock
tillräcklig kunskap om hur ekosystemen reagerar
på mänsklig påverkan och det är därför viktigt
att förvaltningen sker enligt försiktighetsprincipen. Den ekologiskt känsliga miljö som Lommabukten är innebär både att området är lätt att störa och svårt att återställa efter en störning. Som
exempel på påverkan som förstör den ekologiska
funktionen av områden kan vara föroreningar
som orsakar övergödning och därmed minskar
utbredningen av ålgräs. Detta leder i sin tur bland
annat till ökad erosion och minskade populationer fisk. Det innebär också att nyetablering av
ålgräset blir svår eftersom grumlingen av vattnet
ökar på grund av erosionen.

För att skydda de mest värdefulla naturvärdena
i bukten och bidra till goda förutsättningar för
ett rikt rörligt friluftsliv och goda rekreationsmöjligheter är en zonering av kustvattenområdet nödvändig. Indelningen i zoner underlättar
kommunens planeringsarbete då det visar vilka
hänsynstaganden som ska ha företräde beroende
på områdets naturvärden och exploateringsgrad.

För att samordna och ytterligare implementera
förvaltningen av kustens speciella frågeställningar finns sedan 2014 en kustzonsgrupp i kommunen. Gruppen ska arbeta med en kustzonsplan
för att på detaljerad nivå ge förslag på direktiv
för framtida förvaltning med hänsyn till klimatförändringen påverkan på kusten.

Erosion hanteras i kapitlet om ”Klimataspekter”.

Kommunens ställningstaganden
Hänsynsområde ”Höga naturvärden”
Inom dessa områden ska höga naturvärden väga
tungt och vid konflikt med andra intressen ska
naturvärden prioriteras. Det är också viktigt att
värna dessa områden som tysta, bullerfria oaser där den naturliga strandmiljön prioriteras. I
dessa områden ska även belysning undvikas för
att bibehålla naturliga ljusförhållanden längs
stränderna.
• Ingen täktverksamhet får ske inom området.
• Inga nya bryggor eller byggnader längs
stränderna.
• Endast motortrafik under fem knop.
• Vattensporter såsom windsurfing och kitesurfing bör helt undvikas även i områden
som ej berörs av beträdnadsförbud.
• Ingen bortförsel av tång/ålgräs från stränderna.
• Erosionsskydd som kan påverka de biologiska värdena negativt ska ej byggas ute i
vattnet.
• Det befintliga marina naturreservatet ska
utökas till att omfatta hela hänsynsområdet.

Hänsynsområde ”Bad och friluftsliv”
En stor del av kuststräckan är avsatt till bad och
rekreation. Hänsynsområdet för Bad och friluftsliv innefattar de allmänna bad som finns i Lomma kommun, Lomma norra strand, Habo-området, stranden vid Långa Bryggan i Bjärred samt
området mellan baden. Området sträcker sig ut

till tre meters djup. Wind- och kitesurfing samt
andra vattensporter ska samordnas med bad och
annat friluftsliv.
• Tillåter att sand tillförs stranden.
• Tillåter aktiv bortförsel av ålgräs/tång från
stranden sommartid.
• På sikt ska antalet bryggor längs stranden
minska. Vid dispensprövning av strandskyddet för uppförande av brygga bör alltid möjligheten att omvandla flera enskilda bryggor
till en gemensam brygga undersökas.

”Särskilt värdefullt havsområde”
De grunda bottnarna i bukten är ekologiskt känslig miljö med en hög biologisk mångfald. Området inom tio meters djupgräns är ett särskilt
värdefullt havsområde med stor utbredning av
ålgräs, viktiga lek- och uppväxtområden för fisk.
Friluftsliv och rekreation i form av vattensporter,
fiske och båtsport måste ta hänsyn till områdets
naturvärden. Sandtäkt, muddring och andra fysiska störningar som påverkar bottenförhållande
utgör hot mot denna miljö.
• Ingen vindkraftutbyggnad bör förekomma i
bukten som helhet.
• Täktverksamhet bör ej ske i bukten.
• Erosionsskydd som kan påverka de biologiska värdena negativt bör ej byggas ute i
vattnet.
• Åtgärder som påverkar djur- och växtlivet i
bukten negativt ska undvikas.
UTVECKLINGSPLAN FÖR BJÄRRED OCH BORGEBY
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Rekreation
Ytor och områden för
fritidsaktiviteter
Fritidsområde
Ett större fritidsområde som innefattar idrottshall, tennishall, ett flertal naturgräsplaner och
en konstgräsanläggning är beläget i den södra
delen av Borgeby. Inom området bedriver ett
flertal idrottsklubbar samt Friluftsfrämjandet
verksamhet.
Området mellan Otto Pers Gård och Borgeby
Idrottsplats, samt området öster om idrottsplatsen, har i översiktsplanen reserverats som framtida fritidsområde.

Idrottshallar och mindre
idrottsanläggningar
Idrottshallar och mindre idrottsanläggningar är
lokaliserade nära skolområden. Befintliga större
hallar utgörs av Bjärehovshallen och Rutsborgshallen, mindre idrottsanläggningar finns vid
Alfredshällskolan, Bjärehovskolan samt Löddesnässkolan. Hallarna och de mindre idrottsanläggningarna används dagtid för skolans behov
och kvällar samt helger för föreningslivet. Framtidens idrottshallar och mindre idrottsanlägg-

ningar bör lokaliseras till skolområden då detta
bidrar till ett effektivt nyttjande både dagtid och
kvällstid. Utformningen är viktig för organiserade fritidsaktiviteter men kan även bidra till spontana eller nya fritidsaktiviteters framväxt.
Vid Bjärreds Saltsjöbad finns ett flertal utomhustennisbanor lokaliserade.

Bollplaner, gräsytor och större
lekplatser
Aktivitetsytor i form av bollplaner, gräsytor och
liknande finns ofta utspridda i bostadsområdena.
Deras placering och utformning utgår ofta inte
från det organiserade föreningslivets behov. Därför saknas ofta parkering, omklädningsrum och
belysning. När nya bebyggelseområden planeras är det viktigt att behovet av ytor för spontanidrott, lek och föreningsliv beaktas.

Cykelvägar
Cykelvägarna i kommunen utgör en viktig komponent för en förbättrad folkhälsa. Bjärred och
Borgeby är sammanbundna med två gång- och
cykelstråk. Från Bjärred går det dessutom gångoch cykelväg till Lomma men även till Lund via
Flädie och Fjelie. Från Borgeby går en gång- och
cykelväg till Löddeköpinge.

Bad
Badstrand vid Långa bryggan
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Bjärreds Saltsjöbad med Långa bryggan utgör
en historiskt värdefull kvarleva från Bjärreds tid
som fashionabel badort. Badplatsen vid Långa
bryggan är sedan 2008 registrerad som EU-bad.

Ridvägar, befintliga
Badplats
Strandstråket,
befintlig sträckning
Strandstråket,
föreslagen sträckning
Områden för
rekreation och fritid
Områden för
bad och rekreation
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Rekreation

Ridvägar

Kombinerade rid- och cykelvägar

Nuvarande ridvägar finns på landsbygden vid
Bjärreds östra bebyggelsegräns och sträcker sig
ner mot Lomma. Nätet av ridvägar behöver utvecklas, och om möjligt kopplas samman med
ridvägar i grannkommunerna.

När nya cykelvägar anläggs så bör bredare markutrymme reserveras för att möjliggöra även
ridning vid sidan av cykelbanan. Den ”bredare
cykelvägen” bör ha olika underlag för de olika
nyttjarna.
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Fågelskådning
Fågelskådning är en populär hobby och fågeltornet vid Löddesnäs besöks årligen av ett stort antal fågelskådare.

Vatten och strandsport
Vattensport som under längre tid förekommit är
segling och vattenskidåkning. Under senare år
har även nya sporter tillkommit och med dessa
ett ökat behov av utrymme och tillgång till stranden och havet.

Fritidsfiske
Fritidsfiske sker både i Lödde å och längs kusten; speciella regler gäller i Lödde å och kring
åns mynning.

Strandstråket är utpekat som ett viktigt rekreationsområde i Länsstyrelsens rapport om tätortsnära natur.

Tillgänglighet
Kommunen kännetecknas av ett aktivt fritidsliv.
Detta medför förväntningar på goda möjligheter
till friluftsliv och rekreation. Fritids-, idrotts- och
rekreationsanläggningar behöver därför vara tillgängliga för alla. Tillgång till offentliga toaletter
är också viktigt. Befolkningsprognosen visar att
antalet invånare i den norra kommundelen till
2030 beräknas öka med ungefär 1000 personer.
Den ökande folkmängden, och det faktum
att befolkningen är aktiv vid en allt högre ålder, medför ökat behov av ytor för fritids- och
rekreationsanläggningar.

Rekreativa områden
Lödde å och dalgången
Lödde å är den sista delen av Kävlingeån, innan
denna når Öresund. Området är naturskönt och
kan kompletteras med gång- och cykelvägar i sin
yttre gräns.

Löddesnäs
Strandpromenaden utmed Öresund som norrut
övergår i Lödde å naturreservat är ett uppskattat
promenadstråk för många bjärredsbor. I områdets
norra del finns ett fågeltorn. Området innehåller
stora naturvärden och är ett viktigt friluftsstråk
och ska därför bevaras som sådant.

• Möjligheterna att anlägga rekreationsstråk
och ridstråk genom det öppna jordbrukslandskapet ska tillvaratas i den mån detta inte
står i konflikt med djur och växtliv.
• Kommunen ska verka för att vattenkvalitén
i vattendragen och havet höjs till en sådan
nivå att allt bad kan ske i vatten som har
godtagbar kvalité och att stränderna håller
hög standard.

Domedejla mosse

• Arbetet med strandstråksvisionen ska fortsätta.

Domedejla mosse är ett litet skogs- och våtmarksområde mellan Bjärreds samhälle och Borgeby.
Området består av vildvuxen skog, manshöga
örter och mindre vattensamlingar. Inom området
finns vindlande stigar med sittmöjligheter.

• Fritids-, idrotts- och rekreationsanläggningar
ska etableras så att det finns aktivitetsytor i
invånarnas närområden; tillgång till större
anläggningar och mark för aktivitetsytor ska
säkerställas.

Rekreativt stråk

• Kommunen ska medverka till att markområden för rekreation och naturupplevelser inom
och i anslutning till tätorterna utökas.

Strandstråket
Lomma kommun arbetar med att utveckla ett
strandstråk längs hela kommunens kuststräcka.
Syftet är att öka tillgängligheten till det kustnära
området genom att möjliggöra promenad längs
kusten.
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• Goda och säkra förbindelser för fotgängare
och cyklister ska skapas mellan olika aktivitetsområden.

Kulturmiljö och landskap
Kulturmiljön i Bjärred och Borgeby
Inom planområdet finns fynd från både sten-,
brons- och järnålder. Området närmast Lödde å
rymmer ett flertal fyndplatser efter stenåldersbosättningar. Längs kusten mellan Lomma och
Bjärred går Västkustvägen, som sannolikt har
anor ända tillbaka till medeltiden.

Bjärred
Bjärred är ett relativt ungt samhälle, som började växa fram som en semesterort vid sekelskiftet
1900. Det var semesterfirande stadsbor, främst
från Lund, som tillbringade somrarna i Bjärred.
Deras sommarresidens, ibland stora palatsliknande villor, kan man finna utmed strandvallen
vid Norra Villavägen. En järnväg mellan Lund
och Bjärred invigdes 1901. Den underlättade för
lundabor att ta sig till den fashionabla badorten.
Stationen finns kvar än idag. En annan kvarleva från denna tid är områdena Bjersund och
Bjärreds Saltsjöbad. Vegetationen inom dessa
områden tillsammans med ett område på östra
sidan av Västkustvägen skapar en skogsbevuxen
entré till Bjärred, där det dominerande trädslaget är bok. Träden utgör en rest av den park som
tillhörde Bjärreds Saltsjöbadsanläggning när den
fortfarande var i drift. I Bjärred fanns även flera stora plantskolor och fruktodlingar, från vilka
man idag kan se rester i vissa parker.

lats av en successiv förtätning och utbyggnad.
Vid denna tillväxt har ibland byggnader av mer
lantlig karaktär omslutits av den tillkommande
bebyggelsen.
En stor del av bebyggelsen i Bjärred utgörs av
grupphusbebyggelse från 1960-70-talet. Bebyggelsens enhetliga utformning är ett karaktäristiskt drag för den tidens stilideal - upprepandets estetik. Trafiksepareringen och de centrala
grönytorna är också karaktäristiska drag.
Något egentligt centrum har historiskt sett aldrig
funnits, utan det är främst utmed Västkustvägen
som butiker och liknande inrättningar har samlats. I början av 1970-talet skapades en ny centrumanläggning vid norra delen av Västkustvägen (Bjärreds Centrum). Det är idag en galleria
som är sluten utåt, belägen som en solitär, helt
frikopplad från gaturummet.

Bostadsbebyggelsen i Bjärred består till väldigt
stor del av enfamiljshus i form av villor, radhus
eller kedjehus. Bjärreds utbyggnad har prägAkrylmålning "Bjärred", 2008. Konstnär Anne-Marie "BIA" Nilsson
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Bjärreds möte med åkerlandskapet utgörs idag,
till största delen, av avskärande vägar, Alfredshällsvägen och Västanväg, vilka matar innanför
liggande bostadsområden.

Borgeby
Nordost om Bjärred ligger Borgeby, som växte
fram efter att laga skifte ägt rum 1859–60 av
”Borgeby” som tidigare låg där Borgeby kyrka
och slott ligger idag. Byn vid Borgeby kyrka utgjorde troligen redan under järnåldern en viktig
länk längs gamla landsvägen. I den nya byn uppstod en bygata, nutidens Norra Västkustvägen,
kring vilken hantverkare och lantbruksarbetare
bosatte sig. Till en början bestod byn av långa
smala fastigheter där bebyggelsen låg med kortsidan mot landsvägen och bakom husen fanns odlingsytor. Byn består numera till största delen av
villor från sent 1900-tal.
En ny väg öster om Borgeby, Österleden, har sedan början på 2000-talet tagit över rollen som
transportled i nord-sydlig riktning och därmed
avlastat Norra Västkustvägen. Kring Rutsborgsvägen har under 2000-talets början områden med
enbostadshus tillkommit.

Landskapet utanför bebyggelsen
Närheten och kontakten med havet är en mycket viktig tillgång för boende i kommunen och
strandlinjen är ett mycket betydelsefullt stråk.
Strandstråket leder utmed strandlinjen ända upp
till Löddeåns mynning.
Landsbygden utanför tätorterna karakteriseras
av den rätlinjiga struktur som är ett arv från enskiftet vid 1800-talets början. Spår efter enskiftet
ser man i nuvarande fastighetsstruktur, vägnät
och markanvändning. Syftet med enskiftet var
att varje gård skulle tilldelas en sammanhängande fastighet. Själva byggnaderna flyttades ofta
ut från den gamla bytomten för att istället placeras mitt på den nya ägan. Lantbruket har sedan
skiftet kontinuerligt effektiviserats, vattendrag
rätats/kulverterats och våtmarker dikats ut. Idag
präglas landskapet av storskalig drift med stora
sammanhängande fält och få inslag av grönytor
och naturmark. Nordväst om Borgeby avviker
landskapet något från detta mönster på grund av

42

UTVECKLINGSPLAN FÖR BJÄRRED OCH BORGEBY
Utställningsförlag 2014-11-19

att marken där är något mindre bördig, vilket visar sig genom mindre åkerarealer och en större
variation av odlade grödor.

Bebyggelse
Ny bostadsbebyggelse utanför tätorterna i kommunen bör undvikas såvida det inte finns synnerliga skäl för denna. Stora delar av kommunens
mark är högklassig jordbruksmark och där så
är möjligt bör denna mark inte användas för ny
spridd bebyggelse. Ny bebyggelse kan påverka
möjligheterna att driva ett effektivt jordbruk och
kan också inverka negativt på landskapsbilden.
Det stora bebyggelsetrycket som finns gör att
även enstaka nya bostäder bör omfattas av krav
på detaljplan för att mångsidigt belysa konsekvenserna av en eventuell exploatering. VA-frågorna är av särskild vikt i denna analys.

Kommunens ställningstaganden
• Samhällena Bjärred och Borgeby ska ej växa
samman till en gemensam tätort.
• Skyddet för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse bör förbättras, exempelvis genom
skyddsbestämmelser i detaljplaner.
• Kulturlandskapet bör i största möjliga utsträckning bevaras och i vissa fall återskapas.
• Det öppna landskapets karaktär ska bevaras. Nya byggnader och andra anläggningar
ska prövas restriktivt och bör normalt inte
medges. Undantag kan göras om särskilda
skäl föreligger och om byggnaderna/anläggningarna då anpassas till landskapet på ett
fullgott sätt.
• Gränssnittet bebyggelse – omgivande landskap ska ägnas stor omsorg vid planering
och byggnation.
• Trädrader och alléer i landskapet ska bevaras
och vid behov kompletteras och återplanteras.
• Nyplantering av gran bör undvikas.

Befolkning och boende
Befolkning
I den kommuntäckande översiktsplanen fastslås
att kommunens planering ska inriktas mot en befolkningsstorlek på 26 000 invånare i kommunen
år 2030. Detta innebär en tillväxt med i genomsnitt 1,0 procent per år. Huvuddelen av befolkningstillväxten i kommunen beräknas ske i den
södra kommundelen.

samhällena som Flädie, Fjelie och Haboljung, eller i någon av de mindre byarna eller på en gård
på landsbygden. Antalet invånare i den norra
kommundelen uppgår år 2013 till ungefär 10 400.
Folkmängden i den norra kommundelen förväntas att öka, dock måttligt, under de närmaste årtiondena för att år 2030 uppgå till cirka 11 200.
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Prognos för folkmängsförändringar i norra kommundelen

Folkmängden ökade kraftigt i den norra kommundelen under 1960- och 70-talen till följd av
en omfattande bostadsutbyggnad. Befolkningsutvecklingen har därefter varit ganska måttlig,
och folkmängden till och med minskade något
under 1990-talet. Nästan 95 procent av befolkningen i den norra kommundelen bor i Bjärred
eller Borgeby. Övriga bor i något av de mindre

Befolkningsökningar beräknas fram till år 2030
ske i åldersgrupperna 6-15, 16-24, 45-64 och 80-.
Den tidigare stora inflyttningen av unga barnhushåll förväntas att dämpas i framtiden.
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Förtätningsstudie
En förtätningsstudie har genomförts över Bjärred
och Borgeby med anledning främst att hitta alternativ till utbyggnad på jordbruksmark. Kartan
visar de områden som kommunen valt att för när44
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varande arbeta vidare med. Fortsatta studier får
visa vilka av dessa som är möjliga att bebygga,
och när detta i så fall kan ske. Möjligheterna att
bygga nya bostäder vid Bjärreds norra infart bedöms som särskilt goda och redovisas därför på
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Bostadsutbyggnad
1 Östra Borgeby
2021-2030: 100 lgh
2 Nordvästra Borgeby
2011-2020: 60 lgh
3 Bjärred centrum
2011-2020: 50 lgh
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Utbyggnadsområde för bostäder

kartan över utbyggnadsområden som ett enskilt
utbyggnadsområde. Övriga förtätningsområden
har markerats med en cirkel för att understryka
den osäkerhet som gäller för varje särskilt område. På denna karta har även södra delen av Tvär-

vägen lagts in som möjligt förtätningsobjekt.
Kartan över förtätningsstudien redovisar också
den aktuella markanvändningen. Totalt bedöms
förtätningsområdena kunna ge drygt 150 nya bostäder under perioden fram till 2030.
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Boende
En god boendemiljö med funktionella bostäder och bostäder av olika storlekar och typer i
en intressant och anpassad omgivning är viktiga
kvaliteter i ett attraktivt samhälle. Kommunens
översiktsplan anger de viktigaste utgångspunkterna och ställningstagandena vad gäller utvecklingen av nya boendemiljöer i olika delar av kommunen. Översiktsplanen har pekat ut de områden
i Bjärred och Borgeby som i första hand ska exploateras för bostadsändamål. Kartan på föregående sida anger de större utbyggnadsområdena
för bostäder i Bjärred och Borgeby.
I den norra kommundelen, vilken förutom
Bjärred och Borgeby inkluderar Flädie och Fjelie
byar med omgivande landsbygd, finns idag totalt
4 000 bostäder. Av dessa är knappt 300 lägenheter med hyresrätt (7 %), drygt 450 (12 %) bo-

10000
9000

stadsrättslägenheter och slutligen ungefär 3 300
småhus med äganderätt (81 %). Under de senaste
åren har det i den norra kommundelen uppförts
i genomsnitt 40-talet bostäder per år, vilket är
betydligt mindre än i den södra kommundelen.
Huvuddelen av de nya bostäderna har varit småhus med äganderätt. Det finns efterfrågan på alla
former av bostäder i Bjärred och Borgeby. Med
tanke på den stora dominansen av småhus med
äganderätt är det särskilt angeläget att planera
för flera flerbostadshus med såväl bostadsrätt
som hyresrätt. Det är viktigt att tillgodose behovet av särskilda boendeformer, som exempelvis
vårdboenden.
Både i befintliga och i nya områden är det viktigt
att beakta den gröna närmiljön och den sociala
boendemiljön.
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Kommunens ställningstaganden
• Tillse att dagens bostadsbestånd
kompletteras med lägenheter, gärna
hyresrätter, som passar för småhushåll för att
i första hand tillgodose de ungas och äldres
behov.
• Tillskapa boende för äldre samt verka för
att andra, särskilt anpassade bostäder för
kommunala ändamål i lämpliga lägen skapas
i den omfattning som krävs.
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• Vid nybebyggelse undviks i möjligaste mån
enplanshus för att minska ianspråktagandet
av grönområden eller högvärdig
jordbruksmark.
• Ny bostadsbebyggelse inom planområdet ska
i princip endast uppföras i direkt anslutning
till någon av orterna Bjärred eller Borgeby
för att bland annat värna åkermark och
landsbygdens karaktär.

Samhällsservice
och näringsliv
Bjärreds centrum

Borgeby verksamhetsområde

Det mesta av den kommersiella servicen finns
i Bjärreds centrum med verksamheter som till
exempel en större dagligvarubutik, restaurang,
mäklare och gym. Dessutom finns offentlig service i form av till exempel kollektivtrafik, vårdcentral och folktandvård samt bibliotek i den
närliggande Bjärehovskolan. Själva centrumbyggnaden fyller en funktion som en plats med
samlad service men uppfattas som stängd och
otillgänglig. Målet är att tillsammans med ägarna av centrumfastigheten arbeta för att utveckla Bjärreds norra centrum genom att öppna upp
centrumhuset, förnya och utöka butiksutbudet
inklusive den offentliga servicen samt att skapa
trevliga och inbjudande platser kring byggnaden.
Bensinstationstomten på den östra sidan av Norra Västkustvägen skulle i en sådan vision kunna
bli en del av en ny och attraktivare centrumplats.

I Borgeby finns ett verksamhetsområde i de norra
delarna. Det är ett område som tillåter en blandning av lättare tillverkning, service och handel.
Borgeby verksamhetsområde har på relativt kort
tid etablerat sig med en stark sällanköpshandel
med butiker som lockar kunder från andra orter än bara Bjärred och Borgeby, vilket är lite av
ett undantag när det gäller handel i kommunen.
Försäljning inom kläder, skor, kryddor, leksaker
samt ett hälsocentrum är exempel på verksamheter på området. Intresset är stort för att etablera
sig på Borgeby verksamhetsområde och marken
är slutsåld. I översiktsplan 2010 föreslås därför
en utökning av verksamhetsområdet norrut. En
faktor som komplicerar en sådan utvidgning är
att en stor kraftledning går rakt genom området.
Marken ägs dessutom inte av Lomma kommun.

En annan mindre central plats med viss kommersiell service återfinns vid korsningen av
Norra Västkustvägen och Lundavägen. Detta är
Bjärreds historiska centrum som med tiden blivit
mindre betydelsefullt för servicen på orten men
som fortfarande innehåller en del service som
lockar besökare, exempelvis en mindre dagligvarubutik och Medborgarhuset med lokaler för
föreningsverksamhet som fyller sitt syfte för
närområdet. De båda centrumen är geografiskt
skilda men genom planteringar, skyltning, belysning eller liknande åtgärder kan man arbeta för
att få dem att hänga samman mera i framtiden,
åtminstone visuellt.

Offentlig service
Den offentliga servicen i Bjärred och Borgeby
som kommunen tillhandahåller består av förskolor, skolor, fritidsgård, LSS*-verksamhet samt
särskilt boende. Förutom detta finns även i kommunal regi bibliotek, Medborgarhuset samt anläggningar för idrottsändamål. Många skollokaler används även för kulturella ändamål. Behovet
av lokaler och andra anläggningar för fritid och
kultur växer i takt med befolkningsutvecklingen.

* LSS = lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
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Tillkommande samhällsservice och verksamheter

Fritid
I södra delen av Borgeby ligger orternas idrottsplats med fotbollsplaner, en sporthall som invigdes 2011 och en stor tennishall. Tennisbanor
finns även utomhus vid Bjärreds Saltsjöbad. Fri48
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tidsområdet i Borgeby är samlingsplats för olika
friluftsaktiviteter och idrottsföreningar och har
stor social betydelse. I både Bjärred och Borgeby
finns även idrottshallar i anslutning till skolorna
som används både av skolan och av föreningslivet.

Förutom dessa platser där organiserad idrott
utövas finns även många mindre gräsytor som
kan användas av alla för olika former av spontanidrott. Dessa möjligheter till spontan aktivitet är
viktiga att bevara och skapa nya förutsättningar
för.
I dagsläget finns det inga planer på att utöka antalet anläggningar för idrottsändamål. Däremot
bör mark reserveras för allmänt ändamål och
framtida behov som uppstår när nya bostadsområden växer fram.

Inom vård och omsorg finns idag vårdboendet Jonasgården i Bjärred med 48 lägenheter. Kommunen bedriver även LSS-verksamhet i två gruppbostäder, på Idrottsvägen och Nordmannavägen,
med totalt 10 lägenheter. Förutom dessa särskilda
boendeformer finns, på Jonasgården, även social
träffpunktsverksamhet och Öppen mötesplats.
På Jonasgården erbjuds också korttidsvistelse
och avlösning för anhöriga. Bedömningen är, utifrån befolkningsprognosen, att en utökning av
lokaler för närståendestöd och sociala mötesplatser kommer att behövas i framtiden i den norra
kommundelen.

Förskola och skola
Det finns 10 förskolor, fem skolor och en öppen
förskola i den norra kommundelen. Den fristående grundskolan i Borgeby erbjuder utbildningsplatser för elever från förskoleklass till och med
årskurs 9. Stor inflyttning av inte minst unga
barnfamiljer har skapat ett ökat behov av fler förskole- och grundskoleplatser som i första hand
hittills har tillgodosetts genom anpassning av
befintliga lokaler och paviljonger. Antalet barn
inom den befintliga förskoleorganisationen är
stort och befolkningsprognosen visar en stor ökning av antalet elever inom grundskolan. Inom
ramen för kommunens utbyggnadsprogram avseende förskolor, skolor och vårdboenden planeras
därför utbyggnader av förskola och skola. I framtiden bör man i ett tidigt skede arbeta med att
planera för ytterligare lokaler och avsätta mark
för förskolans och skolans behov genom att till
exempel inom de föreslagna utbyggnadsområdena reservera mark för allmänt ändamål.

Vård och omsorg
Befolkningsökningar förväntas i en del åldersgrupper i den norra kommundelen, bland annat i
gruppen 80 år och äldre. Antalet personer i denna
åldersgrupp beräknas öka från 400 till 800 fram
till år 2030. En större andel äldre personer i kommunen, som dessutom lever längre än tidigare,
samt en ökning av antalet externa ansökningar
till vårdboende i kommunen gör att det finns ett
utbyggnadsbehov av alternativa boendeformer
samt vårdboenden i kommunen. Utifrån gällande
befolkningsprognos (2013) beräknas behovet, totalt i kommunen, vara en utbyggnad av två vårdboenden fram till och med 2025.

Ny begravningsplats
Fem alternativ till lokalisering av ny begravningsplats i Bjärred har utretts. Denna plan innehåller
inget förslag till ny begravningsplats, då det läge
som Bjärreds församling är intresserade av bedöms som olämpligt, dels på grund av närheten
till Öresund och därmed översvämningsriskerna,
samt att strandskydd gäller för detta område.

Kommunens ställningstaganden
• Vid planering av nya bostadsområden ska
behovet av mark för kommunal verksamhet
bedömas och vid behov reserveras.
• Kommunen ska arbeta för att utveckla servicen kring Bjärreds centrum, både den kommersiella och den offentliga.
• Kommunen ska särskilt arbeta för att handels- och servicenäringarna kan utvecklas i
de centrala delarna av Bjärred.
• Kommunen vill i samarbete med intressenter skapa förutsättningar för ökad köptrohet
inom kommunen.
• En strategi för att möta framtidens behov av
mark för verksamheter ska utarbetas.
• Nybyggnad av vårdboende i den norra kommundelen bör prövas i första hand i anslutning till Rutsborgskolan eller Bjärreds norra
entré.
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Trafik
Ett framkomligt, tillgängligt och säkert trafiksystem är en viktig del i ett väl fungerande samhälle. Kommunens översiktsplan anger de viktigaste
utgångspunkterna och ställningstagandena vad
gäller spårtrafik, bil-, cykel- och gångvägnät samt
kollektivtrafik. För kommunens del är det särskilt
viktigt att beakta pendlingens behov, då mycket
stor del av de boende i Bjärred och Borgeby dagligen reser till arbete och studier i Lund och Malmö. För trafiksäkerhetsfrågor finns en särskild
trafiksäkerhetsplan. Inom trafikområdet sker ett
nära samarbete med Trafikverket, Region Skåne
inklusive Skånetrafiken och grannkommunerna.

Spårtrafik
Lommabanan som går mellan Arlöv och Kävlinge är en enkelspårsbana med ett kort mötesspår i Flädie by. Den trafikeras i dag endast av
godstrafik i begränsad omfattning. I den nationella planen för transportsystemet 2014-2025
finns persontrafik på Lommabanan med som ett
objekt med start år 2020. Den planerade tåghållplatsen i Flädie by finns dock inte med i denna
första utbyggnadsetapp. Det är angeläget att en
sådan skapas snarast möjligt och med god koppling till samhällena Bjärred och Borgeby med bra
bussförbindelser och cykelvägar, samt bilparkeringsmöjligheter vid den nya hållplatsen.
I översiktsplanen finns ett kollektivtrafikreservat
markerat från Lomma i söder längs kusten via
Haboljung förbi Bjärred och Borgeby upp mot
Löddeköpinge. Dessutom finns ett reservat angivet från Bjärred i riktning mot Lund. Här ska det
50
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vara möjligt att i framtiden anlägga snabbspårväg eller annan teknisk lösning.

Vägtrafik
De viktigaste tillfartsvägarna till Bjärred och
Borgeby är väg 913 från Lund, Österleden (väg
1136) från trafikplats Borgeby och väg 908 från
Lomma. Den mest trafikerade vägen i samhällena är Västkustvägen genom Bjärred. Gjorda
prognosen pekar på att trafikmängderna kommer
att öka både på grund av en allmän ökning av
trafiken men också till följd av flera invånare i de
bägge orterna.
I den kommuntäckande översiktsplanen finns
förslag om att anlägga en väg mellan Österleden
och korsningen där Lundavägen mynnar ut i väg
913. Bedömningen är i denna fördjupning att en
sådan inte behövs, bland annat då någon utbyggnad öster om Alfredshällsområdet och i Ekehem
inte längre är aktuell. Det framtida bilvägnätet
kommer att behöva ses över i takt med att Bjärred
och Borgeby växer. Av trafiksäkerhetsskäl kan
det finnas orsak att särskilt studera trafiken genom Bjärred på Västkustvägen.

Buss på väg in till Bjärreds centrum
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Trafik

Kollektivtrafik
Det finns ett nationellt mål om att fördubbla resandet med kollektivtrafik från 2006 till 2020.
För att uppnå detta mål i Bjärred och Borgeby
krävs en fortsatt utbyggnad av busstrafiken med
framför allt bättre framkomlighet och bekvämlighet samt ökat turutbud.

Befintlig huvudhållplats för kollektivtrafiken vid
Bjärreds centrum kommer även i fortsättningen
att ligga kvar i centrum. Omkring år 2018 kommer linjerna 132 och 134 att läggas samman till
en gemensam linje med hög turtäthet. Den ska gå
via Lomma tätort och ny motorvägsanslutning i
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Gång- och cykeltrafik
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Trafikmängder i Borgeby
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Gångtrafikanternas situation kan också behöva
ses över i delar av de bägge samhälle. Detta gäller till exempel i samband med utvecklingen av
Bjärreds centrum.
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Bjärred och Borgeby är knutna till omgivande
orter med separata cykelvägar såväl mot norr,
som mot öster och mot söder. Ombyggnad för att
framför allt uppnå bättre trafiksäkerhet planeras
av cykelvägen mellan Bjärred och Flädie by. Det
kan finnas anledning att se över det finmaskiga
cykelvägnätet i Bjärred och Borgeby av både trafiksäkerhetsskäl och framkomlighetsskäl. Kartan
visar på befintligt och tänkt huvudcykelvägnät
med målpunkter och pendlingsstråk. Skyltning
av cykelvägar och cykelvägskartor är viktiga
inslag för att främja cykelresor. I Lomma kommuns miljömålsprogram anges också att ett trafikstrategiskt dokument som syftar till att bland
annat öka andelen cykelresor ska tas fram.
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Kommunens ställningstaganden
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• Verka för att kommande lokala persontåg på
Lommabanan år 2020 snarast möjligt kan
stanna vid en ny tåghållplats vid Flädie by.
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• Tills vidare bibehålla det nuvarande huvudbilvägnät i Bjärred och Borgeby.
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• Se över vägtrafiknätet med tanke på framkomlighet, landskapsbild, trafiksäkerhet och
buller.
• Se över kollektivtrafiknätet på sikt med avseende på linjenät, placering av hållplatser
och olika tekniska lösningar.
• Verka för att den nuvarande huvudbusshållplatsen vid Bjärreds centrum uppgraderas.

Trafikmängder i Bjärred
Lomma till/från Malmö. Sedan ett antal år tillbaka finns en överenskommelse mellan Skånetrafiken och Lomma kommun om att busstrafiken på
sikt ska flyttas från öster om Borgeby till nordväst om Borgeby.
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• Verka för att en sammanhållen och snabb
busslinje skapas längs kusten Löddeköpinge
– Borgeby – Bjärred – Lomma – Malmö.
• Utveckla ett gent och trafiksäkert cykelvägnät som ökar andelen cykelresor inom orterna och andelen cykelpendling.
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Teknisk försörjning
Dricksvatten
Lomma kommun har ingen egen dricksvattenproduktion. Sydvatten svarar för Lomma kommuns dricksvattenförsörjning och inpumpning
sker i tre punkter, varav en finns i Bjärred. Ledningsnäten i kommunen är sammankopplade för
att möjliggöra alternativa leveransvägar.

Spillvatten
Borgeby avloppsreningsverk som renar avloppsvattnet från Bjärred, Flädie, Fjelie, Önnerup
och den omkringliggande landsbygden är sedan
1993 dimensionerat för 11 000 personer. Eftersom Lomma kommun är en flack kustkommun
innebär det ett stort antal pumpningar av avloppet. Utbyggnad av avloppsförsörjning på landsbygden pågår. Mark för utökning av det befintliga reningsverket kommer att behövas som en
konsekvens av förändringar av lagstiftning och
villkor i kombination med eventuella utbyggnader i de norra kommundelarna. På grund av en
permanent havsnivåhöjning kan mark för ett
nytt reningsverk komma att behövas i ett längre
perspektiv. En översiktlig studie har gjorts 2011
för att belysa de tekniska och ekonomiska konsekvenserna av en successivt ökad belastning på
reningsverket. I studien ingår inte överväganden
kring miljöeffekterna utan utgångspunkten är att
såväl nuvarande reningsvillkor som slamhantering gäller och sker på samma sätt. Man kan dock
redan idag anta att viss skärpning av lagstiftningen och reningskraven kommer att ske men
är oberoende av belastningsgrad för ett renings54
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verk av denna storlek. Investeringsbehoven för
reningsverket beräknas komma vid tre tröskelvärden: 11 000 personer, 13 000 personer respektive 14 000 personer. Detta under förutsättning
att belastningsgraden är ungefär densamma per
person och att högre juridiska krav kommer om
hygienisering av slammet eller kvävereduktionsanläggning. Mycket snart nås det första tröskelvärdet på 11 000 personer där det blir nödvändigt
att bygga ut eller på annat sätt hantera de ökade
slammängderna.

Dagvatten
Mottagarna av dagvatten i kommunen är Lödde å, Höje å och Öresund. Utjämning av flödena
eftersträvas så nära källan som möjligt. Havets
nivåvariationer påverkar dagvattensystemen,
som kan säkras med backventiler vid utloppen.
Lomma kommun påverkas både av havets nivåförändringar och av inlandets flöden. Därför är
åtgärder mot klimatpåverkan viktiga.

Elförsörjning
Två energibolag äger elnätet inom Lomma kommun; Kraftringen Nät och E.ON. Inom den norra
kommundelen äger E.ON elnätet som innefattar
Borgeby och norra delen av Bjärred och Kraftringen Nät det övriga. När det gäller luftburna
elledningar kommer kommunen verka för att de
markförläggs och att en omläggning sker i den
norra kommundelen så att Borgeby inte längre
behöver beröras av dessa.
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med kraftvärmeverket. Återbruket i Lomma,
har inkommit från Kraftringen Nät. Dragningen
är preliminär och anslutningspunkten i Lomma
ännu inte fastställd.

Utrymme för en småskalig biogasanläggning
och plats för upplag av schakt-, fyll- och muddermassor samt grönavfall skulle kunna inrymmas
norr om Borgeby verksamhetsområde samt öster
om Borgeby reningsverk.

Avfallshantering
Hushållsavfall i kommunen sorteras vid varje
fastighet och samlas i särskilda kärl. Allt restavfall tas emot vid SYSAV:s (Sydskånes avfallsaktiebolag) anläggning Spillepeng där det förbränns
och omvandlas till el och fjärrvärme.
För en- och tvåfamiljshushåll har möjlighet till
fastighetsnära insamling av förpackningar och
tidningar införts. Övriga kan lämna sina förpackningar och tidningar på återvinningsstationer
i Bjärred på Mellanvångsvägen eller i Borgeby
vid Borgeby Idrottsplats. Utöver dessa återvinningsstationer kommer det att anläggas ytterligare en station i anslutning till Alfredshällsvägen. Den fördjupade översiktsplanen föreslår ny
bebyggelse vid entrén till Bjärreds centrum. Om
det genomförs kommer återvinningsstationen
vid Mellanvångsvägen inte att kunna vara kvar.
Bjärredsborna kommer i så fall att få använda sig
av återvinningsstationen vid Alfredshällsvägen,
återvinningsstationen i Borgeby eller en eventuell ny återvinningscentral vid trafikplats Flädie.
Dock är det önskvärt att återvinningsstationen
på Mellanvångsvägen ersätts av en liknande men
mindre station någonstans i närområdet.
Grovavfall och miljöfarligt avfall måste hushållen själva lämna vid någon av SYSAV:s återvinningscentraler. Kommunen i samarbete med
SYSAV prövar att etablera en återvinningscentral vid en ombyggd trafikplats Flädie, istället
för som tidigare planerats, norr om Borgeby
verksamhetsområde.

Återvinningsstationen vid LBTK-hallen i Borgeby
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Kommunens ställningstaganden
• Mark för utökning av befintligt reningsverk
alternativt nytt reningsverk kommer att behövas för att klara framtida behov.
• Kommunen kommer att arbeta för att de
luftburna elledningarna norr om Borgeby
markförläggs.
• Mark för en återvinningscentral bör reserveras vid en ombyggd trafikplats Flädie.
• Mark för en återvinningsstation reserveras i
verksamhetsområdet i norra Borgeby.
• Som ett led i att minska risken för översvämningar bör mark reserveras för dammar
och andra tekniska anläggningar som bidrar
till att minska riskerna. Vid nyexploatering
ska avrinningen från området inte öka och
dagvatten ska fördröjas inom det nya exploateringsområdet.
• Mark för en småskalig biogasanläggning
reserveras vid Borgeby reningsverk.
• Markområden lämpliga som tillfälliga översvämningsytor måste säkras i kommunen.
• Mark för upplag av schakt-, fyll-, och muddermassor samt grönavfall ska reserveras i
både norra och södra kommundelarna.

Klimataspekter
Enligt SMHIs senaste analyser har skyfallen ökat
i Skåne de senaste 40 åren. Samtidigt visar de
scenarier som gjorts för kommande klimatförändringar att vi kommer att få regnigare vintrar
i Skåne med ökande flöden i vattendragen. För
Lomma kommun innebär detta att översvämningar i landskapet kommer att ske oftare. Hela
Lomma kommun ligger långt ner i avrinningsområdenas vattensystem. Det innebär att vatten
avrinner från stora ytor i inlandet, via åar och
vattendrag för att slutligen nå havet. Problemen
med översvämningar som inte beror på högt
havsvattenstånd kan därför bero på att stora
mängder vatten kommer från inlandet på kort
tid, men även på att marken inte kan ta emot och
infiltrera vatten. Kommunens består till största
delen av lerjordar som efter långa perioder med
regn eller efter snösmältning vid tjäle uppvisar
samma vattenhållande förmåga som en asfaltsyta. För att öka landskapets vattenhållande förmåga behövs fler ytor för vatten. Detta kan antingen ske genom att nyskapa översvämningsytor
eller meandringar i åarna, nyskapa dammar eller
öka mängden beväxta ytor (se karta ”Åtgärder
för klimatanpassning”). Träd har en särskilt viktig funktion genom sin förmåga att ta upp stora
mängder vatten. För att nyskapa beväxta ytor i
fullåkerslandskapet och öka den vattenhållande
förmågan utan att göra avkall på produktionskapaciteten i jordbruket kan man utveckla de ytor
som kan ges flera funktioner i slättlandskapet.
Dessa obrukade småytor i jordbrukslandskapet
kan vara exempelvis våtmarker, kantzoner, buskiga ägogränser och bryn, bioträdor, åkerholmar,

trädmiljöer, märgelgravar, beväxta vägrenar,
markvägar och gröna obrukade stråk.
Kommunen har genomfört ett flertal översvämningskarteringar för att få ett bra underlag i
planering och riskbedömning. Den del av kommunen som behandlas i denna plan är relativt
förskonad från risker från stigande havsnivå och
översvämningar på grund sitt höjdläge, i alla fall
inom en rimlig tidsrymd. Det är dock viktigt att
eventuella kommande exploateringar i möjligaste
mån bidrar till att minska problemen för andra
områden.
I de scenarier som gjorts för kommande klimatförändringar i Skåne kommer också medeltemperaturen att stiga, värmeböljor under sommarhalvåret att bli vanligare och somrarna generellt att
bli torrare. För alla dessa konsekvenser är ovan
nämnda åtgärder också väsentliga för att minska
sårbarheten både på samhället och i landskapet.
Växtlighet bidrar till ett jämnare mikroklimat
och dammar kan även utformas som bevattningsdammar för jordbruket. I planläggning är det
viktigt att vid byggnaders lokalisering även ta
hänsyn till stigande temperaturer och mikroklimat, solinstrålning med mera.
Naturmiljön kommer också att drabbas och arter och livsmiljöer kommer att påverkas på olika sätt av klimatförändringen. Inom denna plan
behandlas utöver det som står ovan även reträttvägar för strandängar som ett sätt att handskas
med denna förändring. Se vidare under kapitlet
om Löddeåns dalgång
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Erosion
Erosion av sand vid våra kuster är en naturlig
process. Erosionen i Lommabukten har dock
förändrats på grund av utbyggnaden av Malmö
hamn och Spillepeng. En höjning av havsnivån
på grund av klimatförändringar kommer sannolikt att ytterligare öka problemen med strande58
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rosion längs kustzonen i och söder om Bjärred.
Stranderosion i Lommabukten sker inte kontinuerligt utan den största skadan sker under höstoch vinterstormarna då höga vågor i kombination
med högt vattentillstånd eroderar strandbrinken
och förflyttar sand vid kusten.
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Idag är cirka 3,3 kilometer (varav ca 700 meter
på privatägd mark) av kommunens 13 kilometer
långa kuststräcka erosionsskyddad. Områden där
behovet av erosionsskydd är som störst i Bjärred
är framför allt vid Strandvägen och Söder om
Bjersund.
Strandfodring, där ny sand förs på, är en teknik
som i övriga Europa används alltmer som ett
alternativ till hårda erosionsskydd av sten och
betong. Tillsammans med etablering av naturlig strandvegetation som ger ett skydd mot vinderosion kan strandfodring skydda och reparera
badstränder som är påverkade av kusterosion.
Vid strandfodring i Lommabukten är det viktigt
att sand inte hämtas från vattenområden med
revlar i bukten (se även ”Plankarta kustvatten”
i Översiktplan 2010) eftersom det då finns risk
att sandrevlar försvinner. Detta skulle medföra att erosionen ökar då revlarnas funktion som
vågdämpare försvinner. Det skulle även ha en
stor påverkan på de marina ekosystemen. För
tillfället finns inga tillstånd för sandtäkt till havs
i Sverige.
Erosionen vid Lomma kommuns badstränder har
medfört att sandpåfyllnad har utförts de senaste åren genom inköp av sand från olika platser i
Skåne. Hövder med flera andra åtgärder ute i havet har hittills inte visat sig som lämpliga för att
hindra erosion. Vilken typ av erosionsskydd som
kommer att byggas framöver får utredas och prövas i enlighet med bestämmelserna i miljöbalken.
För tillfället gäller att erosionsskydd som uppförs
inom vattenområde är vattenverksamhet enligt
MB 11 kap samt att erosionsskydd även utgör sådana anläggningar som kräver dispens i enlighet
med bestämmelserna i 7 kap § 13 miljöbalken.

Kommunens ställningstaganden
• Kommunen ska arbeta för att minimera såväl sin egen påverkan på klimatförändringen
som konsekvenserna av denna.
• Nödvändiga klimatanpassningsåtgärder ska
vidtas för att minimera skador på naturmiljön, människors hälsa och egendom. Detta
ska i möjligaste mån ske utan negativ påverkan på natur- och kulturvärden.
• I första hand ska åtgärder för anpassning till
ett förändrat klimat göras med mångfunktion, både inom tätbebyggelse och i landskapet.
• Även nödvändiga reträttvägar för naturtyper
som riskerar att annars försvinna på grund
av klimatförändringen ska reserveras i planeringen.
• För nybyggnation i kommunen gäller tre meter som lägsta höjd från havets medelvattenstånd till golv.
• Fördröjning av vatten bör ske högt upp i vattensystemen och nära vattnets ursprung.
• Större vattenutjämningsprojekt måste förläggas på marknivåer över högsta högvattenstånd i havet.
• Åtgärder för utjämning av dagvatten och naturvatten är lika viktiga ur flödessynpunkt.
• Åtgärder som syftar till att öka vattenflödet i
ytvattenförekomsternas avrinningsområden
ska undvikas.
• För att minska belastningen från befintliga
exploaterade ytor bör även möjligheter till
fördröjande åtgärder inom befintliga dagvattensystem identifieras och åtgärdas.
• Vid nyexploatering ska avrinningen från
området inte öka och dagvatten ska fördröjas
inom det nya exploateringsområdet, i möjligaste mån ska eventuella kommande exploateringar bidra till att minska avrinningsproblemen även för andra områden

Erosionsskydd vid Bjersund
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• Inom redan exploaterade områden ska hårdgörning minska.

Miljöfaktorer
Buller
Buller definieras som oönskat ljud och uppfattas
olika från person till person samt varierar med
tiden på dygnet. Buller som är skadligt för människors hälsa och som inte är tillfälligt anses som
en olägenhet enligt miljöbalken. För att bedöma
om buller är en olägenhet eller inte, finns framtagna riktvärden. Att människor upplever att de
blir störda innebär dock inte nödvändigtvis att
bullernivåerna överstiger de riktvärden för trafikbuller som finns.
De största trafikbullerkällorna i kommunen är
E6:an och järnvägen. Det förekommer även bullerproblem omkring mindre vägar. Företrädesvis
finns dessa problem inne i Bjärred samt utmed
Västkustvägen mellan tätorterna. Vid vissa tillfällen påverkas kommunen även av flygbuller
kopplat till flygningar till och från Kastrup. Buller från verksamheter som bedrivs på verksamhetsområden i kommunen kan, liksom trafiken,
föranleda att gällande riktvärden överskrids.
Bullerförhållandena i kommunen har utretts i en
bullerinventering och en bullerplan har gjorts.

Utsläpp till luft
Försämrad luftkvalitet beror på föroreningar och
partiklar omkring oss, vilka bland annat härstammar från trafik- och transportsektorn, uppvärmning och industriprocesser. Exponering av
många föroreningar och partiklar är förenade
med hälsoeffekter.

I Lomma kommun finns idag ytterst få punktutsläpp av luftföroreningar. De källor som främst
inverkar på luftkvaliteten är vägtrafiken, fartygstrafiken och olika uppvärmningsanläggningar.
I likhet med resten av sydvästra Skåne, berörs
dock kommunen också av utsläpp från exempelvis Malmö och Köpenhamn. För att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska överskridas
krävs ofta en kombination av flera företeelser.
Det kan till exempel vara intensiv fordonstrafik
eller punktutsläpp i anslutning till hög bebyggelse som ger slutna gaturum med dålig luftgenomströmning. I Lomma är intensiv fordonstrafik koncentrerad till E6. Bebyggelsen är relativt
låg och närheten till kust och öppna fält ger god
luftgenomströmning.
Det finns idag inga utförda mätningar av luftkvaliteten i kommunen, och därmed ingen kunskap
om huruvida några av de miljökvalitetsnormer
som finns för utsläpp till luft överskrids.

Utsläpp till vatten
I december 2009 fattade vattenmyndigheterna
beslut om miljökvalitetsnormer för vatten i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten. Dessa normer infogas i Miljöbalkens kapitel 5 och har samma status som övriga normer i Miljöbalken. Det
innebär att kommunen har skyldighet att säkerställa att dessa normer uppfylls och att normerna
ska iakttas vid planering och planläggning. Miljökvalitetsnormerna gäller för de vattenförekomster som kartlagts och klassificerats sedan 2006.
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Miljö- och riskfaktorer

Inom området för denna fördjupade översiktsplan finns sammanlagt 5 stycken vattenförekomster bestående av både ytvatten (”Höje å: Önnerupsbäcken – källa”; ”Kävlingeån: Havet-Bråån”),
grundvatten (”Alnarpsströmmen”; ”SV Skånes
kalkstenar”) och kustvatten (”Lommabukten”).
Alla vattenförekomsterna har statusklassificerats
och fått kvalitetskraven för miljökvalitetsnormerna satta och tidsfristerna bestämda. För båda
åarna är status otillfredställande ekologisk status,
för Lommabukten är status måttlig ekologisk status och för grundvattnet god kvanitativ och kvalitativ status. Miljökvalitetsnormerna som gäller
för vattendragen är att ”God ekologisk status”
ska uppnås till 2027, för Lommabukten ska ”God
ekologisk status” uppnås till 2021 och statusen
för grundvattenförekomsterna får ej riskera att
försämras. Utöver dessa fem vattenförekomster
finns ett par små egna avrinningsområden, bland
annat Bredbäck som rinner direkt till Lommabukten se karta.
Utsläpp av föroreningar till vatten sker från
många olika källor. Enskilda avlopp, lantbruk,

dagvatten från industri eller bebyggelse är några
exempel.
I Lomma kommun finns runt 150 enskilda avlopp vilket är relativt få i jämförelse med andra
kommuner med jämförbart invånarantal. Flera
av de enskilda avloppen uppfyller dock inte kraven i gällande lagstiftning. Normal skyddsnivå
är grundkravet för vad alla avloppssystem ska
klara av. Enskilda avloppsanläggningar hanteras
som tillsynsobjekt av miljöförvaltningen. Ambitionen är att nästan alla fastigheter under 2013
ska anslutas till det kommunala avloppsnätet och
att övriga ska uppfylla kraven i gällande lagstiftning. Det finns också ett 40-tal lantbruk i kommunen som genom utsläpp av näringsämnen och
bekämpningsmedel kan förorena yt- och grundvatten. Utsläppen kan härröra från djurhållning
och jordbruk. Tillförsel av näringsämnen leder
till övergödning med algblomning och andra
olägenheter som följd. För att minska dess negativa miljöpåverkan finns föreskrifter gällande
yrkesmässigt hantering och spridning av såväl
näringsämnen som bekämpningsmedel.
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Genom ett aktivt tillsynsarbete ska kommunen
verka för att gällande föreskrifter följs och att
miljökvalitetsnormerna uppfylls. Kommunen är
också medlem i flera vattenråd och andra vattensamarbeten för att bidra till åtgärder som minskar de diffusa utsläppen via dagvattenutsläpp
och annan ytavrinning.

I samband med planläggning för nya bostäder krävs en utredning om eventuell förekomst
av föroreningar i marken, samt om det tidigare
funnits någon form av miljöfarlig verksamhet
på platsen. Omfattningen av en sådan utredning
beror på den tidigare verksamhetens omfattning
och användningsområde.

Radon

Miljöfarliga verksamheter

Under 2008 uppdrog kommunen åt SGU att utföra en geologisk undersökning gällande radonrisken i marken. Undersökningen visar att kommunen ligger i ett låg- till normalriskområde
och därmed är risken låg för att markradon ska
kunna ge upphov till förhöjda radonhalter i hus.
Några analyser som visar på höga radonhalter i
dricksvatten har inte påträffats. Huvuddelen av
kommunens leror och svallsediment bedöms som
lågriskområden, medan moräner bedöms som
normal- till eventuellt lågriskområden. Grovkorniga sediment bedöms som normalriskområden.
Inget område har nu bedömts som högriskområde. Om det vid grävnings- och schaktarbetet påträffas alunskiffer i mer betydande mängd i jordlagren utgör dock detta ett högriskområde.

Även mindre verksamheter kan medföra olägenheter för människors hälsa eller skador på miljön
och räknas därför som miljöfarlig verksamhet
enligt miljöbalken. En verksamhet kan vara störande på flera olika sätt. Det kan handla om utsläpp av föroreningar till luft och vatten eller om
störande buller, skakningar, ljus och strålning.
Inom planområdet finns inga tillståndspliktiga
verksamheter (enligt miljöbalken) utöver Borgeby reningsverk.
Placeringen av nya verksamheter ska ske så att
inte störningar eller risk för hälsa och miljö uppkommer. Vid lokaliseringsprövningen tas även
transporter till och från verksamheten med i
bedömningen.

Kraftledningsnät
Två stora kraftledningar passerar genom kommunen. I norr löper de parallellt från Barsebäck
in i kommunen i norra kanten av Borgeby. Den
mindre ledningen, 130 kV, fortsätter rakt österut
in i Lunds kommun, medan den större, 400 kV,
viker av söderut och passerar mellan Hjärup och
Åkarp med fortsättning mot Malmö.

Tankställe (bensinstationer)
Kraftledningar i Borgeby

Förorenad mark
Förorenad mark kan vara en fara för människors
hälsa eller miljön och ibland vara ett hinder för
samhällsutvecklingen. Ett antal förorenade områden i kommunen har efterbehandlats och andra
är under utredning. Efterbehandling kan ske genom att förorenade massor förs bort, täcks över
eller på annat sätt behandlas.
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Av riskhänsyn ska tankställe inte ligga i närheten
av annan bebyggelse utan lokaliseras i anslutning
till större vägar och vid infarterna till kommunens samhällen. I Bjärred finns fortfarande två
tankställen inne bland bebyggelsen. Dessa ska på
sikt avvecklas.
Nya lägen för tankställe har översiktligt studerats i den norra kommundelen. Dessa lägen är
i första hand i anslutning till trafikplats Flädie,
vid Flädie by och i området mellan Bjärred och
Borgeby samhälle. Trafikverket planerar att inom
en nära framtid bygga om trafikplats Flädie med

pendlarparkering, och vägen mellan trafikplatsen och Lunds västra infart. Diskussioner förs
med Trafikverket om en eventuell placering av
ett tankställe vid den nya pendlarparkeringen
nordväst om trafikplatsen. Vid Flädie by kommer
ombyggnad, till bland annat plankorsning med
järnvägen, att ske av väg 913 mellan trafikplats
Flädie och Bjärred. Vid rondellen där väg 913
möter Västanvägen och Västkustvägen har olika
lägen för ett tankställe prövats i särskild utredning. Tankstället i Bjärreds centrum har under
2012 övergått till automatstation, som ett första
steg mot flyttning till annan plats. Av de ovan
angivna nya platserna förordnar kommunen en
placering vid trafikplats Flädie.

Kommunens ställningstaganden
• Förutsättningar för att hålla buller inom gällande riktlinjer ska särskilt belysas vid planläggning av utpekade utredningsområden för
bostäder.
• Landskapsvårds- och åtgärdsplanerna för
Kävlingeån och Höje å ska följas.
• Kommunen ska aktivt verka för att utsläppen
till vatten av övergödande ämnen eller andra
miljöskadliga ämnen minimeras och att god
ekologisk och kemisk status respektive god
kemisk och kvantitativ status uppnås i alla
kommunens vattenförekomster.
• Verksamheter som är olämpliga ur miljö- eller säkerhetssynpunkt ska flyttas från tätbebyggda områden.
• Kommunen ska verka för en nedgrävning av
de större kraftledningarna samt omläggning
i norra delen av kommunen så att Borgeby
samhälle inte längre ska beröras av ledningarna.

Tankställe i Borgeby

• För placering av exempelvis bostäder, lekplatser eller arbetsplatser i närheten till kraftledningar ska kommunen följa kunskapsläget
och de rekommendationer som följer med
detta.
• De två befintliga tankställena i Bjärreds centrum respektive vid Lundavägen ska på sikt
avvecklas alternativt flyttas till andra mera
lämpliga platser.
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Bebyggelse i östra Borgeby

Utvecklingsområden
Bjärreds norra entré
Bjärreds centrum
Bjärreds Saltsjöbad
Stranden vid BOJK
Löddesnäsparken
Stationsområdet
Borgeby Nordväst
Östra Borgeby
Nytt verksamhetsområde i Borgeby
Löddeåns dalgång
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Bjärreds norra entré
En förtätningsstudie som genomfördes under
hösten 2013 visar att det finns närmare 30 000
kvadratmeter byggbar mark i anslutning till Norra Västkustvägen och Flädievägen. Beroende på
exploateringsnivå kan det ge över 200 bostäder
i ett attraktivt läge i centrala Bjärred. Genom
ny bebyggelse kan den norra entrén till Bjärred
dessutom stärkas samtidigt som centrum utvidgas och bostadsbeståndet breddas.
Söder om Västanvägen breder två stora vegetationspartier ut sig på svagt kuperad mark. Områdena är tätbevuxna och svårgenomträngliga
med lövträd, buskar och fältskikt. Centralt i det
östra området ligger en återvinningsstation. Här
har även fornlämningar i form av en stenåldersboplats hittats, men en del redan har undersökts
och grävts ut.
Längre söder ut längs Norra Västkustvägen finns
en grönyta med träd och buskar i öster samt en
besöksparkering i väster. Norra Västkustvägen
kantas av gräsytor och cykelvägar. Vegetationen
gör att vägen ligger avskärmad från den angränsande bebyggelsen. Norr om Flädievägen finns
även en flack gräsyta med mindre träd- och busk-

planteringar, en mindre lekplats samt en boendeparkering med garage.
Bjärreds norra entré är idag otydlig, trots närheten till centrum. Orten har en skarp kant, där en
tät ridå av grönska möter åkermark. Norra Västkustvägen, som leder in till centrum, och Västanvägen möts i en cirkulationsplats. Det är lätt att
missa infarten mot centrum, då bebyggelsen inte
syns från cirkulationsplatsen.

Exempel på förtätning
Tre exempel på förtätning med olika exploateringsgrad för området har tagits fram. Ett där exploateringsnivån är hög, med flerfamiljshus i 2-4
våningar. Det andra alternativet innebär en mer
småskalig bebyggelse. Dessa alternativ kan kombineras på flera olika sätt och för att visa detta
finns ett mellanalternativ också med.
De värden som försvinner vid exploateringen bör
ersättas på annan plats. Exempelvis måste naturvärden kompenseras. Återvinningsstationen och
lekplatsen är andra exempel på sådant som bör
kompenseras eller flyttas till annan plats.

Förtäta med tät bebyggelse

Bjärreds norra entré
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Förslaget innebär att cirka 230-250 bostäder
byggs som flerfamiljshus i 2-4 våningar. En tydlig entré stärker ortens identitet och välkomnar
besökare till en tät stadsgata. Förslaget ger möjlighet att ha butiker eller andra verksamheter i
bottenvåningarna för att ytterligare förstärka

och radhus. Högre bebyggelse tillåts vid entrén
till centrum och längs med Norra Västkustvägen. Längre in i orten, norr om Flädievägen, är
den omgivande bebyggelsen tät och låg, och där
passar radhus bättre in. Vegetationen på Västkustvägens västra sida bevaras. Detta skapar en
dynamik mellan det gröna och den tätbebyggda
östra sidan. Den täta vegetationen skulle kunna
förändras och öppnas upp till ett rekreationsområde eller en park.
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Exempel på tät bebyggelse
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närheten till centrum. En annan möjlighet är att
bygga ett särskilt boende på platsen, som både
kan erbjuda både vackra vyer över landskapet
och närhet till centrum. En förskola skulle kunna integreras, vilket främjar möten över generationsgränserna och har praktiska fördelar som
exempelvis gemensamma lokaler och kök.
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De många flerfamiljshusen ger större variation
i Bjärreds bostadsbestånd, vilket gör det lättare
för ungdomar och äldre att bo kvar på orten. Den
höga exploateringen motiveras av närheten till
centrum med service och kollektivtrafik samt
möjligheten att skapa nya kvaliteter i centrum.

Exempel på låg bebyggelse

Förtäta med låg bebyggelse
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Förslaget innebär att cirka 60-80 bostäder byggs
som flerfamiljshus och radhus, i 1,5-2 våningar.
Husens skala speglar den omgivande bebyggelsen. Entrén till Bjärreds centrum blir något tydligare än idag. Radhus är en attraktiv bostadsform
och flerbostadshus ger större variation i Bjärreds
bostadsbestånd, vilket ger möjlighet för ungdomar och äldre att bo kvar på orten.
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Förtäta med blandad bebyggelse

2 vån
2 vån
2 vån
2 vån
2 vån

De två tidigare exemplen kan kombineras fritt.
Detta mellanalternativ skulle innebära att cirka 130-140 bostäder byggs som flerfamiljshus
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Bjärreds centrum
Enligt kommunens strategiska dokument ”Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014” ska ett
nytt och attraktivt centrum för boende, handel
och andra aktiviteter utvecklas i Bjärred.
Ur kommersiell servicesynpunkt består Bjärreds
centrum av två delar: den södra, och äldre, delen
kring korsning Västkustvägen – Lundavägen och
den norra, och nyare, vid köpcentrumet, busstationen och bensinstation.
Den kommersiella servicen i Bjärred (och Borgeby) har precis som i liknande orter minskat med

Centrumhuset
Bjärehovs
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Tankställe
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Medborgarhuset

tiden. Antalet butiker har blivit färre inom i stort
sett alla former av handel, och även annan serviceverksamhet har minskat. Till viss del har detta
kompenserats i den norra kommundelen genom
de handelsetableringar som skett i verksamhetsområdet i nordöstra Borgeby.
Även delar av den offentliga serviceverksamheten har minskat i Bjärred och Borgeby. Ett
mycket viktigt skäl till att servicen har begränsats är att många boende i den norra kommundelen väljer att utföra sina inköp och tjänster
utanför kommunen. Ur kommunens synpunkt är
det viktigt att stärka den lokala servicen i Bjärred
och Borgeby. Invånarna i kommunen ska utifrån
såväl ett allmänt serviceperspektiv som hållbarhetsynpunkt kunna erbjudas en bra både offentlig och kommersiell service inom kommunen. I
den kommuntäckande översiktsplanen (antagen
februari 2011) sägs följande: Kommunen ska särskilt arbeta för att handels- och servicenäringarna kan utvecklas i de centrala delarna av Lomma
(Lomma Centrum-Lomma Hamn) och Bjärred.

Södra centrum
Handel och annan kommersiell service har i
Bjärred historiskt sett vuxit fram längs den viktiga genomfartsleden Västkustvägen. En första
ambition att skapa ett centrum för Bjärred kan
anses ha skett under 1940-talet i anslutning till
korsningen mellan Västkustvägen och Lundavägen, då ett antal byggnader uppfördes med
butikslokaler i bottenvåningen och bostäder på
andra våningen. Från 70-talet fick denna del av

Bjärred konkurrens från det nybyggda inomhuscentrat vid Vikingavägen.

Ett utvecklat Bjärreds centrum

Med tanke på dagens lokalisering av centrumservicen i Bjärred och eventuella ”lediga” markytor”
är möjligheterna att utveckla servicen störst kring
Bjärreds norra centrum vid Vikingavägen. Det
förefaller inte möjligt att bygga ihop de båda delarna till ett sammanhängande centrumstråk med
hänsyn till möjliga lediga tomter och avståndet
mellan de bägge centrumdelarna. Möjligtvis kan
de olika delarna få olika funktioner där det södra centrumet har en viss inriktning mot kultur
med vissa inslag av kommersiell service, medan
mera storskalig kommersiell service lokaliseras
vid Vikingavägen.

Norra Västkustvägen byggs om och ges en bågform för att utöka och tydliggöra köpcentret samt
dämpa trafiken. En ny byggnad uppförs som
följer Norra Västkustvägens nya sträckning och
som med köpcentrets östra fasad omsluter ett
nytt gemensamt torg på cirka 2 000 kvadratmeter, den nya Vikingaplatsen. Det nya halvrunda
torget, som blir definierat av kringliggande bebyggelse, blir en trygg och attraktiv mötesplats
med uteservering och kvällssol sommartid. Den
nya torgbyggnaden uppförs i fyra våningar med
bostäder i de övre våningarna och kommersiella
lokaler i markplanet samt en terminalanläggning.
Busstationen flyttas och ersätts med en ny på
ömse sidor om Västkustvägen. En visuell kontakt
skapas med det gamla centrat genom en öppning
i markplanet i den nya byggnaden. Kollektivresenärerna som cyklar får en cykeluppställning
under tak intill busstationen. Den gamla centrumanläggningen kompletteras med bostäder i ytterligare ett plan. På den kommunala tomten norr
om Vikingavägen bevaras det befintliga huset
och en ny byggnad i tre plan för behovsprövat
boende uppförs i östra delen av denna tomt. Bensinstationen öster om vägen ersätts med radhus i
två plan.

Norra centrum
I början av 70-talet uppfördes inomhusköpcentrat vid Vikingavägen. Detta innebar ett stort
tillskott av lokaler för butiker och annan service
i det då snabbt växande Bjärred. Centrumanläggningen har genomgått en del förändringar under
åren, ombyggnader har skett och verksamheter
har bytts ut.

Ett nytt Bjärreds centrum kan innehålla följande:

Den nuvarande ägaren till centrumanläggningen
har ambitionen att utveckla byggnaden genom
bland annat tillbyggnad för nya verksamheter
och även bostäder på ett andra
våningsplan. Av tekniska skäl
Detaljerad skiss över förslag till nytt centrum
finns det vissa begränsningar
för påbyggnad av centrumhuset.
Statoil som äger bensinstationstomten mitt emot centrumanläggning avser att på sikt stänga
sin anläggning helt efter att
sommaren 2012 hektar tagit ett
första steg genom att stänga sin
butik. Kommunen äger fastigheten norr om torgytan framför
centrumanläggningen. Busstationen upptar en inte oväsentlig
del av torgytan i området och
vissa förändringar av stationens
utformning föreslås i denna
plan. Det finns således goda förutsättningar att på olika sätt utveckla och stärka detta område
N
inte minst från servicesynpunkt.
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Bjärreds Saltsjöbad
Nuläge
Bjärreds Saltsjöbad rymmer stora kulturhistoriska värden och potentiella naturvärden. Stationshuset i östra fonden av Parkvägen och de
praktfulla bokträden inom området minner om
tiden vid förra sekelskiftet då Bjärreds Saltsjöbad
anlades. Kvarlevor från tiden som saltsjöbad är
de stora bokarna, parkallén och trappor i slänten
mellan två av de västliga gångarna.
Ännu idag är området populärt för rekreation
och bad och rymmer flertalet möjligheter för aktivitet. Det finns olika typer av samlingsplatser;
i väster innan stranden breder ut sig, ligger en
lekplats skyddad mot vind av de hamlade pilarna
och i öster ligger tennisbanorna, den välbesökta
glasskiosken och stationshuset, allt inramat av
högresta ädellövträd. Den centrala delen av skogen genomkorsas av småstigar som väcker upptäckarlust, inbjudande klätterträd och en glänta
som förvandlas till festplats på Valborgsmässoafton. Västerut mot stranden finns en svårgenomtränglig, lågväxt dunge med ringa naturvärden,

Badstrand vid Långa bryggan

men höga sociala värden då dungen är mycket
välbesökt av barn för kojbyggen och skogskänsla. Det återuppförda kallbadhuset är naturligtvis
inte att förglömma, vilket har blivit en välbesökt
plats både för kallbadande kommuninvånare och
för gäster. Skogen med de magnifika lövträden
framstår som en lägivande, lummig pendang till
det öppna och mestadels vindpinade läge som
kallbadhuset har. Att erbjuda dessa kontraster, det
vilda och det rogivande, inom en armslängds avstånd är en tillgång som få platser har att erbjuda.

Lekplats öster om Bjärreds saltsjöbad
72

UTVECKLINGSPLAN FÖR BJÄRRED OCH BORGEBY
Utställningsförlag 2014-11-19

Mål och riktlinjer för
fortsatt arbete

Tillkommande naturreservat

Tillgången till allemansrättslig mark är en bristvara i denna del av Skåne vilket innebär att det är
extra angeläget att befintliga grönområden värnas. Därför är det av stor vikt att Bjärreds Saltsjöbad bevaras som en tillgång för allmänheten
även i framtiden.
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Analys
I en trädinventering som gjordes av Skogsstyrelsen under hösten 2013 dokumenterades och
bedömdes alla träden i skogen och en analys av
skogens fortlevnad gjordes vid möjliga utvecklingscenarier för parken. Skogsstyrelsen gav
också förslag på framtida förvaltning för att ge
de grova träden livskraft så länge som möjligt
och samtidigt ge efterkommande träd utrymme
för att kunna ta över på sikt. Analysen visade
tydligt att skogen inte skulle klara påfrestningar i
form av byggnation i närheten av något av de stora träden (se vidare ”Inventering och bedömning
av bokskogen vid Bjärreds saltsjöbad i Lomma
kommun”, 2013-12-19, Skogsstyrelsen på uppdrag av Lomma kommun).

I fortsatt arbete kommer därför förutsättningarna och utformningen av Bjärreds Saltsjöbad som
naturreservat att utredas och bebyggelse i parken
ska inte ske. Områdets utveckling av rekreationsvärden ska ske utan att äventyra trädens vitalitet.
Reservatsbildningen sker i en särskild process
med möjlighet till synpunkter på utformning, föreskrifter, avgränsning och syften.
Bokarna, parkallén och trapporna är historiska
spår som bör framhävas. De naturvärden som
finns bör bevaras och en utveckling av de skogliga värdena ska ske. Parkeringsplatsens lokalisering och utformning ska ingå i denna utredning.
För att kunna bilda naturreservat krävs ändring
eller upphävande av nuvarande detaljplan.

Bjärreds Saltsjöbads södra entré
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Stranden vid BOJK
Utbudet av matställen samt boenden för turister
och andra besökare är begränsat i Bjärred och
Borgeby. Denna plan ser en möjlighet att etablera
en mindre restaurangverksamhet i strandområdet i Öresundsvägens förlängning. Här bedriver
idag Bjärreds båtklubb och Bjärreds Optimistjolleklubb verksamhet. Optimistjolleklubben har en
del av sin verksamhet i ett antal lokaler nere vid
stranden. Några av dessa byggnader är i dåligt
skick.
Ungefär där den stora bryggan börjar skulle en
restaurangbyggnad i ett plan om cirka 200 kvm
kunna uppföras för att användas i första hand
under sommarsäsongen. Den skulle hamna i ett
attraktivt läge med närheten till vattnet och olika aktiviteter, men också i sig bidra till att höja
strandområdets attraktivitet. En översyn (nybyggnad/upprustning) kan även behövas av de
lokaler som optimistjolleklubben använder. Med

Visualisering av de nya byggnaderna vid stranden
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Situationsplan stranden vid BOJK

tanke på det unika läget är det synnerligen viktigt att nya byggnader anpassar väl till platsens
förutsättningar.

Löddesnäsparken
Ett ökat behov av skol- och förskoleplatser i den
norra kommundelen i framtiden är ett faktum och
ett behov av utbyggnad skapas. Då det finns begränsat med ledig mark kan en förtätning inom
befintlig bebyggelse och skolområden vara ett
lämpligt sätt att tillgodose dessa utbyggnadsbehov. Skol- och förskoleområdet Löddesnäs är ett
område där det kan finnas en möjlighet att förtäta
för att tillgodose framtida behov oavsett om behovet uppstår inom Löddesnäs eller inte.

Nuläge
Parken har både ett kulturhistoriskt och ett för
området miljömässigt värde. Kring parken dominerar idag radhusbebyggelse som ramar in
platsen. Löddesnäsområdet är tättbebyggt och
möjligheten till förtätning rent generellt inne
i bostadsbebyggelsen, utan att påverka några
grönytor, är liten. I enhet Löddesnäs ingår Löd-

desnässkolan, Löddesnäs förskola och Löddesnäsgårdens förskola. Alla byggnaderna, förutom
paviljongerna, har sitt ursprung i tidigt 70-tal
men har delvis byggts om eller till vid ett antal
tillfällen sedan dess.
Ytorna närmast kring Löddesnässkolan är asfalterade och till för lek och diverse bollspel och
utöver det finns det gräsytor i områdets östra
del med ett antal fotbollsplaner och en lekplats.
Den halvan av Löddesnäsparken som är närmast
skolområdet innehåller fotbollsplaner, tennisbanor, löparbana och längdhoppsgrop. Utemiljöerna för skol- och förskolebarnen är därför ganska
frikostiga.

Förtätning
En förtätning utförs för att öka exploateringsgraden inom befintlig bebyggelse genom att till

Löddesnäsparken, Löddesnässkolan, Löddesnäs förskola och Löddesnäsgårdens förskola
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exempel bebygga obebyggd mark, utöka antalet våningar på existerande byggnader eller riva
och ersätta med högre exploatering. Målet är att
tillgodose ett behov och skapa en tilltalande och
fungerande helhet.

området och den angränsande bostadsbebyggelsen men eftersom omkringliggande ytor är så stora skulle en våning till på skolan kunna fungera
utan att den nya byggnadskroppen skulle dominera för mycket.

Det finns alltid en risk att det är grönområden
som tas i anspråk vid förtätningar, särskilt i en
kommun som Lomma med brist på annan, obebyggd, kommunal mark. Därför bör man vid förtätningar alltid försöka gå så varsamt fram som
möjligt för att inte påverka de miljöer som finns
mer än nödvändigt. Det finns ett par olika alternativ till förtätning av förskolan och skolan på
Löddesnäs och viss påverkan på grönytan blir
det alltid oavsett förtätningsalternativ och dessa
förändringar måste man då kompensera för i efterhand enligt balanseringsprincipen.

Med en utbyggnad på höjden tar man inte mer
mark i anspråk rent fysiskt än vad lokalerna gör
idag men man måste ha i åtanke att en större skola
med fler elever och lärare troligtvis kräver större
utemiljöer i form av exempelvis utökad skolgård
och parkering. Förtätning innebär per automatik
ett högre tryck på befintliga friytor och därför
måste det troligtvis dels skapas nya och dels förbättra de existerande friytorna så att de blir mer
användbara och tål det hårdare slitaget. Ett förtätningsalternativ där man, genom utbyggnad på
höjden, minimerar ianspråktagandet av grönyta
såsom Löddesnäsparken, är att förespråka när en
bedömning görs av vilket förtätningsalternativ
som anses vara mest lämpat. Efter undersökning
av tekniska förvaltningen visade det sig att byggnaderna inte tål en påbyggnad på höjden och att
riva och bygga nytt inte heller är att rekommendera då befintliga byggnader har en beräknad
livslängd på ytterligare 20 år. Ett framtida behov
kommer därför att få avgöra hur och om skolområdet ska förändras.

Förtätningsalternativ
I dagsläget är alla lokaler på Löddesnäs i ett plan.
Detta påverkar och sätter en viss prägel på området. Skalan hålls nere och är i en jämn nivå med
omkringliggande bebyggelse. Ett alternativ till
att möta ett kommande utbyggnadsbehov är att
bygga ut befintlig skolbyggnad på höjden. Detta skulle förvisso kunna förändra den upplevda
skalan i området och rubba balansen mellan skol76
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Stationsområdet
Utbudet av matställen samt boenden för turister
och andra besökare är begränsat i Bjärred och
Borgeby. Denna plan ser en möjlighet att etablera
restaurangverksamhet och boende i det tidigare stationshuset vid södra infarten till Bjärred.
Stationshuset används i dag för kommunens fritidsverksamhet, men denna kommer på sikt att
flytta till Bjärehovskolans område.
Förslag till ny bebyggelse vid stationsområdet
Befintlig byggnad
Tillkommande byggnad

Enkla skisser visar att stationshuset skulle kunna rymma en restaurang på bottenvåningen och
fyra rum på det övre planet. I det aktuella området bör det finnas plats för ytterligare en mindre
byggnad. Exempelvis skulle en byggnad i två
plan med ungefär ytterligare cirka åtta boenderum kunna uppföras strax norr om det befintliga
stationshuset. Höga krav måste här ställas på anpassning till platsens förutsättningar, såväl historiska och som naturmässiga. För att knyta an till
områdets historia och för att ge ytterligare utbud
skulle ett antal sovvagnar kunna ställas upp på
det gamla spårområdet. Detta skulle ge ett rejält
tillskott till övernattningsmöjligheter i Bjärred.
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Visualisering av ny bebyggelse vid stationsområdet
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Borgeby nordväst
Områdesbeskrivning
Området Borgeby Nordväst är cirka 20 hektar
stort och är i dagsläget en blandning av åkermark
och större vegetationsområden. I det gamla agrarlandskapet finns det flera områden med vegetation intill bebyggelsen, vilket är en rest från
skiftesreformerna. Efter att den ursprungliga byn
vid Borgeby slott skiftades gjordes avstyckningar med tomter för egnahem på 1800-talet längs
med Norra Västkustvägen. Det skapade den radbykaraktär som finns i delar av dagens Borgeby.
Tidigare fanns bara något enstaka hus men vid
den tidpunkten växte en omfattande bebyggelse
upp på platsen. I modernare tid har bebyggelseutvecklingen främst skett öster om Norra Västkustvägen i området kring Rutsborgsvägen. Topografiskt är nordvästra Borgeby relativt flackt
med inslag av långsträckta markhöjningar. Lägre liggande delar i väster har i äldre tider delvis
utgjorts av våtängar. Tydliga trädrader ramar in
jordbrukslandskapet mot Lödde å och i området
finns stora naturvärden som är värda att bevara.
Det ges vida utblickar över jordbrukslandskapet
mot Lödde å.

Pumpaodling i Borgeby
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Inom planområdet finns flera fornlämningar som
är upptagna i Riksantikvarieämbetets register
över fornminnen, däribland en tydlig bevuxen
gravhög från brons- eller järnåldern, ”Svinhögen”, vilken dock uppvisar skador från en tidigare sandtäkt. Högen samt övriga fornlämningar
visar att ytterligare arkeologiska undersökningar
kan vara nödvändiga i området inför framtida
exploatering.

Områdesutveckling
Både Bjärred och Borgeby bör utvecklas utifrån
sina egna förutsättningar, gärna med en anknytning till orternas historia. För utvecklingen i
Borgeby är några punkter särskilt viktiga att betona. Småskalighet och diversifierade miljöer är
viktiga delar att sträva efter samt kontakten med
landskap och hav och bevarandet och utvecklingen av utblickar mot det omkringliggande landskapet. Borgebys karaktär mot omgivande marker bör bibehållas. En del av området Borgeby
Nordväst kräver fortsatta antikvariska undersökningar innan exploatering, främst utredningsoch förundersökningsgrävningar. Fornlämningen ”Svinhögen”, som ligger fritt och väl synlig,
ska omgärdas av ett skyddsområde på en radie
av 100-150 meter för att fornlämningens art och
betydelse ska förstås. Kring Svinhögen och övriga fornlämningar bör befintliga skogsdungar och
vegetationsridåer bevaras och nya grönområden
skapas. Bebyggelsen bör placeras på ett sätt så att
utblickar mot Svinhögen bevaras.

Gatunätet bör utformas så att biltrafiken leds
ut på huvudgatunätet. Ett sådant gatunät länkar
samman området men inbjuder inte till genomfartstrafik. Nya gång- och cykelvägar, som kopplas ihop med befintligt gång- och cykelvägnät,
bör skapas för att lättare nå målpunkter, såsom
hållplatser för kollektivtrafik, utan bil.
Utblickar bör behållas och befintliga grönområden kan i vissa fall förstärkas genom att små gröna platser skapas. Genom att behålla och förstärka
grönstrukturen kan det skapas boende i landskapet. För att knyta ihop Domedejla naturreservat
i söder med det kommande naturreservatet Augustenborg i norr, samt för att skapa en koppling
mellan trädraden i väst och skogspartiet i områdets östra delar, bör breda ekologiska korridorer
skapas i nord-sydlig och öst-västlig riktning. För

att fungera väl som stråk bör de ekologiska korridorerna ha en artrik och flerskiktad vegetation
av naturlig karaktär. Området Borgeby Nordväst
är ett av få inom kommunen där marken är sandig och därför bör stort fokus läggas på att skapa
sandiga naturmiljöer såsom torrhedar. Inom området förekommer dock rödlistade arter knutna
till tidvis översvämmade områden varför denna
typ av miljö också bör finnas. Dagvattenhanteringen kan ordnas i anslutning till grönstråken,
gärna med öppna diken. Ett område i väster bör
lämnas som översvämningsområde vid höga
vattenflöden.
Den kommuntäckande översiktsplanen från 2010
beskriver en möjlig utbyggnad med cirka 100
nya bostadslägenheter för nordvästra Borgeby.

Svinhögen
Bussgata
Busstråk i blandtrafik
Ekologisk korridor
Grönområde
Utbyggnadsområde bostäder
Offentlig service
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Förslag på utveckling av Borgeby nordväst
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Med hänsyn till grönstrukturens betydelse för
området samt de arkeologiska förutsättningarna
som råder är det rimligt att anta att en framtida utbyggnad kommer att ske med ett färre antal bostadslägenheter än vad som anges i översiktsplanen. Utbyggnaden måste tillskapas på ett
sätt så att den förenas med både naturvårds- och
kulturvårdsintressen.

Bebyggelsestruktur
Framtida bebyggelse föreslås främst i de områden där ingen grönstruktur planeras och där inga
betydande arkeologiska fynd gjorts eller där risken att göra nya fynd, enligt genomförda arkeologiska utredningar, anses vara som minst (se
karta). Småskalighet, varierad bebyggelse med
varierande exploateringsgrad, ska eftersträvas
och området ska kunna ge utrymme för olika boendeformer såsom flerbostadshus, radhus, parhus
och fristående villor. Utbyggnaden bör utformas
så att den lokala identiteten förstärks och relativt
hög täthet i kombination med låga hushöjder bör
eftersträvas. Med en genomsnittstäthet på mellan
10 och 15 lägenheter per hektar skulle det kunna
rymmas runt 60 nya bostäder. Cirka 10 av dessa
tomter bedöms kunna bli stycketomter. Högst exploateringsgrad, med tätare och högre bebyggelse på max tre våningar, föreslås i anslutning till
det framtida vårdboendet, skolan och idrottshallen. I de yttre delarna kan exploateringstätheten
sjunka och där bör två våningar vara maxhöjden.
Bebyggelsen föreslås ha en mjuk västlig avgränsning där landskapselement ska kunna flyta in i
området.

Trafik
Norra Västkustvägen genom Borgeby används
endast som en lokalgata för bil-, cykel- och
gångtrafik medans kollektivtrafiken och annan
genomfartstrafik idag går på Österleden. Kollektivtrafiken föreslås dock på sikt flytta till det i
översiktsplanen beskrivna kollektivtrafikstråket
väster om Borgeby. Det planerade kollektivtrafikstråket är tänkt att skapa ett bättre upptagningsområde för kollektivtrafiken och är i första
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hand ämnat för busstrafik men på sikt eventuellt
också spårtrafik. Beroende på hållplatsernas läge
och kollektivtrafikstråkets mer precisa dragning
kan delar av östra Borgeby komma längre än en
kilometer från närmaste hållplats men det västra läget flyttar tyngdpunkten på kollektivtrafikstråket mer centralt för Bjärred-Borgeby. Detta
västra kollektivtrafikstråk finns även beskrivet
i den fördjupade översiktsplanen från 1999 och
sträckningen är del i en avsiktsförklaring mellan
Lomma kommun och Skånetrafiken.

Reservera mark för offentlig
service i utbyggnadsområdena
Ytor för framtida utbyggnadsmöjligheter för
förskolan, Rutsborgskolan och Rutsborgshallen
visas i kartskissen. Skolans utvecklingsområde
begränsas i söder av Domedejla mosse, därför
är det viktigt att reservera mark inom ett av utbyggnadsområdena för eventuella framtida utvidgningar. Dessa ytor för framtida utvidgning
föreslås strax norr eller öster om nuvarande skolområde. Norr om Rutsborgshallen måste dock
ytterligare antikvariska undersökningar genomföras innan exploatering.
Det finns även framtida behov av nya vårdboenden, dagverksamhet för personer med demenssjukdom samt gruppbostäder inom LSS, i kommunen. Detta regleras i detaljplanearbetet som
boende, men Lomma kommun reserverar mark
framförallt för ett särskilt boende innehållande
36 lägenheter. Den yta som behövs för ett särskilt boende uppgår till cirka 2000 kvadratmeter.
Kopplingen till kommunikationer och samhällsservice är central. Detta behov av mark för utbyggnad markeras som offentlig verksamhet tillsammans med mark för skolans och förskolans
behov samt fritidsverksamhet i kartskissen.

Framtida planläggning
För att ytterligare utreda områdets förutsättningar och framförallt de arkeologiska aspekterna behöver ett planprogram tas fram innan detaljplanearbete kan påbörjas.

Östra Borgeby
Bakgrund

Föreslagen utveckling

Området Östra Borgeby har under de senaste decennierna funnits med i kommunens översiktliga
planering som framtida utbyggnadsområde för
bostäder. Området beläget precis söder om aktuellt område detaljplanerades 2003 och är nu i
princip fullt utbyggt.

Området föreslås planeras huvudsakligen för
bostäder. Dock kan avgränsningen mot norr,
närmast Desideravägen, även utgöras av icke
störande verksamheter. Den nordvästra delen av
området föreslås bebyggas med tätare bebyggelse, exempelvis rad- eller kedjehus. Ytan kan även
vid utökat behov av ytor för kommunal verksamhet användas för detta ändamål, det vill säga skola, förskola, eller något slags boende ordnat av
kommunen. I sydväst föreslås tätare bebyggelse
ansluta mot befintlig vegetation. I sydöst föreslås
att ett markområde norr om befintlig förskola reserveras för kommunalt ändamål. Detta får till
följd att förskolan vid behov kan byggas ut till
sex avdelningar. Mot mitten av området och även
i mötet med den befintliga bebyggelsen i Borgeby, föreslås glesare bebyggelse i form av enbostadshus, gärna på mindre tomter.

Förutsättningar
Området utgörs till största delen av jordbruksmark/vall med en klassificering 8 till 9. Eftersom området består av smala fastigheter, med
olika ägare, är brukningsenheterna små. I områdets norra del ligger två bostadshus med större
tomter samt en verksamhet med lagerlokal. I områdets södra del ligger en förskola inrymd i paviljonger samt ett enbostadshus. Området är helt
omslutet av detaljplaner och gränsar i söder till
ett grönområde. Söder därom
ligger bostadsbebyggelse med
en relativt tät 1,5-plansbebyggelse på tomter i storleken
400-800 kvadratmeter. I väster finns enbostadsbebyggelse
med hus i 1-1,5 plan på 600-1
200 kvadratmeter stora tomter
och i nordväst en skola. I norr
finns ett verksamhetsområde
där verksamheten är angiven
till icke störande industri och
verksamhet som kan ligga i
direkt anslutning till bostad.

Exempel på ny bebyggelse i Borgeby
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En grönkil mitt i området erbjuder rekreation och
utblickar mot det öppna landskapet i öst, i denna kil kan även en större fördröjningsdamm för
dagvatten med fördel anläggas. Skogen i områdets södra del tillåts expandera något norrut och
i väst ansluter en grön korridor i bebyggelseöppningen vid Ernst Norlinds väg.

Dagvattnet inom området bör så långt det är möjligt omhändertas lokalt. Svackdiken kan anläggas längs vägar med mindre trafik för att kunna
ta hand om och rena dagvattnet.

j
Hållplats (2014)
Tillkommande gc-stråk
Ekologisk korridor
Gröna strukturer
Ombyggnadsområde
bostäder
Offentlig service
Skyddszon

N
0
Förslag på utveckling av östra Borgeby
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Nytt verksamhetsområde
i Borgeby
Antalet arbetstillfällen i Bjärred och Borgeby är
avsevärt färre än den arbetande befolkning som
bor i dessa samhällen. Översiktsplanen bör därför medverka till att flera arbetstillfällen skapas
i dessa orter. Nya områden för verksamheter i
den norra kommundelen gör det också möjligt
för boende i denna del av kommunen att utveckla
egna företag i närområdet. En sådan utveckling
ger möjlighet till en bredare arbetsmarknad och
förutsättningar för minskad pendling.
Den kommuntäckande översiktsplanen pekar ut
ett område mellan Borgeby och motorvägen som
ett nytt verksamhetsområde i den norra kommundelen. Området används idag för odling och ägs
av Hushållningssällskapet Malmöhus. Marken
tillhör bördighetsklass 8. Området är cirka 20
hektar stort. Enligt den kommuntäckande översiktsplanen ska verksamheterna på detta område vara av icke störande karaktär, en blandning
av lätt tillverkningsindustri och service, dock ej
dagligvaruhandel. Konceptet för Borgeby verksamhetsområde bör stå som förebild.

Restriktioner i området är närheten till motorvägen samt de två kraftledningar med spänning på
400 samt 130 kV som går genom området. Området kan komma att begränsas till ytan med tanke
på behov av skyddsavstånd till motorvägen och
kraftledningarna.
Kommunen behöver hitta lämplig mark i anslutning till Bjärred eller Borgeby för placering av
återvinningscentral, småskalig biogasanläggning
samt plats för upplag av massor och grönavfall.
En biogasanläggning skulle kunna placeras vid
Borgeby reningsverk och/ eller inom verksamhetsområdet och en ny återvinningscentral antingen på detta verksamhetsområde alternativt
vid en ombyggd trafikplats Flädie. Plats för upplag av vissa massor och grönavfall skulle kunna
placeras inom verksamhetsområdet i anslutning
till en småskalig biogasanläggning.

Eventuell återvinningscentral
smäskalig
Lämplig plats för småskalig
biogasanläggning
Lämplig plats för upplag
av massor och grönavfall
Nytt verksamhetsområde

Förslag på nytt verksamhetsområde i Borgeby
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Löddeåns dalgång
Naturaspekter
Beskrivning
Sista sträckan av Kävlingeån, södra Skånes största vattendrag, kallas Lödde å. Kävlingeån avvattnar ca 121 000 ha ända från Ystad och Tomelilla
kommuner. Stora delar av avrinningsområdet består av odlad mark och vattnet är därför mycket

näringsrikt. Ån utgör en mycket viktig miljö i det
annars öppna odlingslandskapet och de angränsande strandområdena hyser ett väldigt rikt växtoch djurliv. Väster om E6:an, längs ådalens övre
del, löper jordbruks- och betesmark ända fram
till ån på Lomma kommuns sida. I dalgången ligger också Borgeby reningsverk. Längst ut vid utloppet ligger naturreservatet Löddeåns mynning.
Skyddat och värdefullt vatten

Strandskydd
Riksintresse för naturmiljövården
Naturreservat och
Natura 2000 enl fågeldirektivet
Riksintresse Kustzonen
Ekologiskt särskillt värdefullt havsområde
Riksintresse för yrkesfisket
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Värden och förutsättningar för
bevarande
Lödde å är känd för sina bestånd av stora gäddor
och abborrar, som fiskas framför allt i åns nedre
delar. För övrigt har ån en mycket artrik fiskfauna
och 28 olika arter har observerats. Vattenkvalitén
har under de senaste 20 åren förbättrats betydligt, vilket också bidragit till gynnsammare förhållanden för många fisk- och växtarter. Fritidsfisket är omfattande och fiskevattnet är vida känt.
Ån är fortfarande mycket näringsrik och därför
är det viktigt att fortsätta med de vattenvårdande åtgärder i avrinningsområdet som utförs i till
exempel Kävlingeå-projektet som numera kallas
”vattenvårdsprogram för Kävlingeån”. Detta arbete är också en del av det åtgärdsprogram som
i stor utsträckning ålagts kommunerna från vattenmyndigheten inom Sveriges arbete med EU:s
ramdirektiv för vatten. Målet är att allt ytvatten
ska uppnå god ekologisk och kemisk status och
att allt grundvatten ska uppnå god kvantitativ
och kemisk status. Anläggande av våtmarker,
skyddszoner, översilningsmarker med mera bidrar också till att öka den biologiska mångfalden
längs ån.
Längs ån finns en vegetationsbård som är viktig
livsmiljö för både fisk- och fågelfaunan. Även för
insekter i det annars hårt odlade landskapet utgör
åmiljön ett viktigt livsrum. Området runt dammen betas vilket minskar risken för igenväxning
och de flacka slänterna med välhävdad grässvål
ger en god förutsättning för vadarfåglar att trivas i området. På områden där bete sker ända ner
till ån bildas på sina ställen en växtfri zon längst
inne vid stranden, en så kallad ”blå bård”, som är
omtyckt av framför allt simänder som söker föda
i det grunda vattnet invid kanten.

Naturreservat Löddeåns mynning

Översvämningskartering
Vid Löddeåns utlopp till Lommabukten ligger
naturreservatet Löddeåns mynning. Reservatet
består av betade och obetade strandängar, sandstrand, trädsamlingar samt ett par större sammanhängande vassområden. Området förvaltas
enligt en skötselplan av länsstyrelsen och området omfattas av särskilda föreskrifter bland annat råder beträdnadsförbud under häckningstid i
delar av reservatet. Söderut, längs Bjärreds norra
bebyggelse, breder Gyllins ängar ut sig. Genom
ängarna, en bit upp från stranden, löper en markerad vall som markerar kustlinjen vid Littorinahavets tid, för mellan 3 000 och 10 000 år sedan.
Det är inte tillåtet att gräva i Littorinavallen eller på annat sätt skada vallen. Strandskydd råder
också i vattnet och längs hela dalgången och breder ut sig mellan 100 och 300 m från strandslinjen. Speciella regler gäller för strandskyddad
mark och strandskyddat vatten.
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3 meter höjdkurva
5 meter höjdkurva
Reträttväg strandäng

N
Kilometer
0

0,25

0,5

1

Utbredning av strandängar i ett förändrat klimat

Utpekade värden och skydd
Ån och dalgången är del av riksintresse för naturvård, men ån är också utpekad och prioriterad
som nationellt och regionalt särskilt värdefullt
vatten av Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Riksantikvarieämbetet. Strandskydd om 100-300 m gäller i dalgången och i
vattenområdena (se karta). Löddeåns mynning är
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utpekad som fredningsområde för fisk och den
marina delen ingår också i riksintresse för yrkesfisket. Området är både på land och i vattnet
ett Natura 2000-område och naturreservat. Det
finns också med i Länsstyrelsens program för
tätortsnära natur som prioriterat område.

Klimatförändringens
påverkan på naturvärdena

Borgeby reningsverk

Reträttvägar

Runt Borgeby reningsverk reserveras mark för
ett skyddsområde i närområdet till reningsverket. Detta för att långsiktigt säkra plats för olika skyddsåtgärder mot klimatförändringens
effekter. Vilka skyddsåtgärder som kommer att
behövas är i dagsläget inte analyserat. Mark för
utökning av det befintliga reningsverket kommer
också att behövas som en konsekvens av förändringar av lagstiftning och villkor i kombination
med eventuella utbyggnader i de norra kommundelarna. På grund av en permanent havsnivåhöjning kan mark för ett nytt reningsverk komma att
behövas i ett längre perspektiv.

En av de stora frågorna kring hur klimatförändringen kommer att påverka oss alla framöver är
förändringen av ekosystemen samt av arters livsmiljöer och utbredningsmöjligheter. Vi vet fortfarande ganska lite om detta och få analyser görs,
förmodligen på grund av de stora osäkerheter
som råder kring hur klimatet kommer att förändras. Vissa arter är mycket känsliga för temperatur, andra arter för låga vattenflöden och andra i
sin tur kommer att kraftigt öka sin utbredning. I
översiktlig planering är det viktigt att ge fysisk
plats för vissa naturtyper att förflytta sig, tex i
takt med att havet stiger. En sådan naturtyp som
är relevant i Lomma kommun är strandängar. Om
bebyggelsen tillåts närma sig låglänta strandängar kommer dessa på sikt att helt försvinna från
kommunen i takt med att havet stiger. Istället har
vi valt att undanta all mark under 5 m för ny bebyggelse i Löddeåns dalgång och på de platser
längs kusten som fortfarande inte är bebyggda.
Här lämnas rum för en reträttväg för strandängarna att förflytta sig inåt land i takt med att havet
stiger.

Friluftsliv och bro över ån

Skyddsområde för reningsverket

Stig längs Strandstråket

En gångbro i höjd med Borgeby reningsverk
har diskuterats mellan Lomma och Kävlinge
kommuner. En bro skulle leda till ökade rekreationsmöjligheter i området, men störningen både
i landskapsbilden och på djurlivet skulle bli betydande i denna del av ådalen med relativt lite
bebyggelse och få anläggningar. Förmodligen
skulle också grundläggningen av en bro på denna plats bli besvärlig och därför dyr bland annat
på grund av den stora mängd sediment som finns
i denna nedre del av ån. Av dessa skäl förordar
kommunen därför numera en bro vid Borgeby
slott uppströms E6:an istället. Området ligger
utanför denna plans avgränsning och redovisas
därför inte vidare.
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Kallbadhuset i Bjärred

Mark- och vattenanvändning
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N
Kilometer
0

Befintligt naturreservat

90

Jordbruksmark

Befintlig bebyggelse, tätort

Klass 10

Befintlig bebyggelse, landsbygd

Klass 9

övrig mark

Klass 8

Befintlig service

Klass 6

Befintlig verksamhetsområde

Klass 5
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0,5

1

Aktuell markanvändning

Befintlig korridor

Grönstruktur

0,25

Fördröjningsdammar
för dagvatten/våtmark

N
Kilometer
0

Ny hållplats för reservat
för kollektivtrafik

Eventuell
återvinningscentral
Lämplig plats för småskalig
biogasanläggning

Utvecklingsområde
Ny bussträckning
Reservat för
kollektivtrafik
Utbyggnadsområde
bostäder

Tillkommande
fördröjningsdammar
för dagvatten/våtmark

0,25

0,5

1

Plankarta Bjärred - Borgeby
Tillkommande ekologisk korridor

Tillkommande
marint reservat

Ny eller utvecklad ekologisk korridor
med kulturlandskapsfokus

Lämplig plats för upplag
av massor och grönavfall

Särskilt värdefullt
havsområde

Ny eller utvecklad bred ekologisk
korridor

Eventuell ny/flyttad
återvinningsstation

Hänsynsområde,
bad och friluftsliv

Reträttväg strandäng

Offentlig service

Hänsynsområde,
höga naturvärden

Kompensationsområde

Nytt verksamhetsområde

Skyddsområde
avloppsreningsverk

Tillkommande naturreservat
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Tillbyggnad av Alfredshällskolan

Genomförande
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Genomförande
Aktuella projekt
Område och
tidsperiod (år)

-2015

2016-2020

20212025

2026-2030

2031-

• Augustenborg
naturreservat

Grönstruktur,
vatten, landskap,
rekreation,

• Naturreservat Bjärred
Saltsjöbad
• Utveckling av
grönstråk

• Naturreservat
Plommonskogen
• Utveckling av alléer och
grönstråk
• Kompensationsområde mellan Bjärred och
Borgeby

• Kompensationsområde
söder om
Bjärred

• Bredbäck i dagen

• Östra
Borgeby

• Förtätningar
-Bjärreds norra
entré
-andra områden

• Förtätningar

• Spårväg mot
Löddeköpinge och
Lomma - Malmö

• Spårväg mot
Lund

• Vissa dagvattendammar
anläggs
• Nya bostäder i Bjärreds
centrum

Befolkning
och boende

Samhällsservice
och näringsliv

Trafik

Teknisk försörjning

Klimataspekter

• Nordvästra Borgeby
• Ombyggnad av
Bjärreds centrum
för handel och
annan service

• Nytt verksamhetsområde
nordost Borgeby

• Tydligare
gc-struktur

• Ny kustlinje med buss
längs Lommabukten

• Planskild gc-väg
under Fjelievägen/väg 913

• Upprustning och
utbyggnad av gång- och
cykelvägnät

• Investeringar
Borgeby avloppsreningsverk

• Utbyggnad
Borgeby
avloppsreningsverk

• Säkring mot
erosion

• Säkring mot
erosion i ett
förändrat
klimat

Miljöaspekter
94
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• Fortsatt om- och utbyggnad av Bjärreds centrum

• Utlokalisering av
bensinstationer

• Utbyggnad
Borgeby
avloppsreningsverk
• Säkring mot erosion i ett förändrat
klimat

• Säkring
mot höjda
vattennivåer

• Reträttväg
strandängar

• Reträttväg
strandängar

Fördjupningen av översiktsplanen för Bjärred –
Borgeby har samma tidshorisont som den kommuntäckande planen som antogs 2011, det vill
säga år 2030. Detta innebär inte nödvändigtvis
att planens mål till sin helhet har uppnåtts år
2030. Detta kan ha många orsaker; svårigheter
att hitta finansiering, aktuella markägare vill inte
medverka, tillstånd från berörda myndigheter ges
inte. Nya omständigheter och mer detaljerad kunskap framkommer också när detaljplanläggning
och annan prövning sker av olika projekt. Den
långa tidshorisonten för många åtgärder innebär i
sig att behov, efterfrågan och möjligheter förändras med tiden.

Startår

Område

2013

Bjärreds centrum

2014
2015
2015
2015-2016
2017-2019
2019-2020
2025-2030
2031-

Bjärreds Saltsjöbad
Stationsområdet
Stranden vid Bojk
Nordvästra Borgeby
Nordost om Borgeby
Östra Borgeby
Väster om Borgeby och öster om Bjärred
Mot Lund

Behov av särskilda utredningar
Följande utredningar eller studier bedöms lämpliga som stöd för fortsatt utveckling av Bjärred
och Borgeby
• Översyn av kollektivtrafiknätet avseende
linjenät, placering av hållplatser och olika
tekniska lösningar på sikt.

Plangenomförande
Många av ovan angivna projekt kräver att detaljplan upprättas. Nedanstående tabell redovisar en inriktning såsom den bedöms möjlig
och lämplig idag. En detaljplan beräknas ta 2
år att upprätta, såvida den inte är av enkelt slag.
Samtliga planer som föreslås påbörjas inom en
5-års-period bedöms inte kräva särskilt planprogram utan denna fördjupning av översiktsplanen
bör kunna fylla denna funktion.

Ändamål
Handel, kollektivtrafik, övrig service, boende och särskilt
boende
Fritid och rekreation (Troligen naturreservatsbildning)
Restaurang, hotell
Restaurang
Boende inkl vårdboende, rekreation, kollektivtrafik
Handel, kontor och enklare tillverkningsindustri
Boende
Kollektivtrafik – spårburen eller annan teknisk lösning
Kollektivtrafik – spårburen eller annan teknisk lösning

Generella utredningsbehov
• För att säkra boendemiljöer bör vid framtagande av detaljplaner för större områden,
exempelvis nordväst om Borgeby, kvalitetsprogram tas fram.
• Fortsatt behöver klimat- och översvämningsutredningar uppdateras i takt med att nya
rön framkommer.

• Översyn av vägtrafiknätet med tanke på
framkomlighet, landskapsbild, trafiksäkerhet
och buller.
• Fortsatt översyn av gång- och cykelvägnätet
med tanke på framkomlighet och trafiksäkerhet. (pågår)
• Utredning om placering av återvinningscentral i den norra kommundelen.
• Upprättande av plan för ekologiska korridorer och trädplanteringar i Bjärred och Borgeby
• Utredning avseende Borgeby reningsverks
möjliga placering i ett förändrat klimat.
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Rastplats vid naturreservatet Löddeåns mynning

Konsekvenser
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Konsekvenser
Bakgrund
Konsekvenserna av en översiktsplan ska vara lätta att utläsa enligt kraven i plan- och bygglagen
(PBL). Om översiktsplanen kan antas medföra
betydande miljöpåverkan (enligt 6 kap 11 § MB)
så ska planen miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas (enligt 6 kap
11-18 och 22 §§ MB). En översiktsplan bedöms
enligt förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (Svensk författningssamling (SFS)
1998:905) alltid medföra betydande miljöpåverkan. Om en fördjupning av översiktsplanen innebär ändring av de ställningstaganden som gjorts
i översiktsplanen ska sambanden med och konsekvenserna för översiktsplanen som helhet redovisas (enligt 3 kap 23§ PBL).

Integrerad konsekvens- och
miljökonsekvensbeskrivning
En tydlig konsekvensbeskrivning gör det lättare
för kommuninvånare och myndigheter att förstå
innebörden av planen. Kommunen väljer vad som
tas upp i konsekvensbeskrivningen, men såväl
miljö-, hälso- och hushållningsaspekter bör beskrivas liksom sociala och ekonomiska aspekter.
Miljöbalken (MB) innehåller sedan 2004 dessutom krav på att översiktsplaner ska miljöbedömas
med syftet att miljöaspekter ska integreras tidigt
i planen så att en hållbar utveckling främjas.
Miljöbalken ställer särskilda krav på hur miljöbedömningen går till. Samtidigt är det viktigt att både PBLs konsekvensbeskrivning och
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MBs MKB är tydliga och lättillgängliga. Både
MKB och konsekvensbeskrivningen ska ta upp
miljöaspekter vilket leder till upprepningar och
en otydlighet kring dokumentens syfte. Lomma
kommun väljer därför att integrera de båda dokumenten. Syftet med integreringen är att tydliggöra planförslagets alla konsekvenser. Det är dock
viktigt att kraven på miljöbedömningsprocessen
trots detta följs. Miljöbedömningen innebär vissa skillnader mot PBLs konsekvensbeskrivning.
Bland annat har kraven på redovisning av rimliga alternativ och hur miljöaspekterna integreras i planen stärkts. Kommunen måste också
motivera varför planförslaget valts i stället för
andra behandlade alternativ. En ”särskild sammanställning” ska redogöra för hur miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från samrådet beaktats. Kommunen måste också skaffa sig
kunskap om den betydande miljöpåverkan som
genomförandet av planen faktiskt medför.
Plan- och bygglagen syftar till att främja en samhällsutveckling som på lång sikt är hållbar. Därav måste ekonomiska, sociala och miljömässiga
aspekter, och samspelet dessa emellan, belysas
och bedömas. Folkhälsa, jämställdhet och integration är aspekter som den sociala hållbarheten
vilar på. Sociala konsekvensanalyser bottnar i
människors levnadsvillkor i staden, tätorten eller
landsbygden. Därför krävs analyser av en planerad förändring som upplevs fysiskt eller mentalt
av människor. Vidare kan sociala konsekvenser
vara direkta såväl som indirekta, positiva såväl
som negativa och avsedda så väl som oavsedda.

Avgränsning av MKB
Tidigt samråd med länsstyrelsen
Under det tidiga samrådet med länsstyrelsen
framkom att MKBn ska ha särskilt fokus på
markfrågor och planförutsättningar. Frågor av
annan karaktär (icke-fysisk) som redan finns beskrivna i översiktsplan 2010 för Lomma kommun
ska inte tas upp i denna konsekvensbeskrivning.
Frågor som rör mark- och planförhållanden men
som inte avviker från översiktsplanen ska dock
lyftas in för att planen ska kunna läsas självständigt. Länsstyrelsen bedömde att det är en primär
fråga att utreda varför man ska ta jordbruksmark
i anspråk för bebyggelse. Med anledning av detta har en förtätningsstudie genomförts, vilken
ligger till grund för delar av utvecklingsplanen.
Länsstyrelsen anser att ny jordbruksmark endast
bör ianspråktas för att tillgodose ett ”väsentligt
intresse”. Vidare anser Länsstyrelsen att det är av
yttersta vikt att redovisa hur planen syftar till att
minska biltrafik och öka kollektivtrafikresande.

Betydande miljöpåverkan
Konsekvenserna av den nu antagna kommunomfattande översiktsplanen ÖP 2010, har redovisats
i samband med dess antagande. I linje med det
som diskuterades på det tidiga samrådet med
Länsstyrelsen så är utgångspunkten i denna
MKB att övergripande frågor som tidigare behandlats i den kommunomfattande översiktsplanen inte kommer att tas upp på nytt. Konsekvensbeskrivningen inriktas istället på frågor gällande
fysiska åtgärder inom Bjärred och Borgeby där
översiktsplanens intentioner detaljeras och konkretiseras. För att konsekvensbeskrivningen ska
kunna bli lättillgänglig är ambitionen att frågorna ska sammanfattas i kortfattade beskrivningar
av förslagen tillsammans med dess konsekvenser. Mer detaljerade bakgrundsbeskrivningar redovisas i anslutning till förslagen i planen.
Miljökonsekvensbeskrivningens geografiska av
gränsning är det planområde som beskrivs i
planen, det vill säga huvudsakligen tätorterna
Bjärred och Borgeby samt norrut till Lödde å.
Vattenfrågor belyses utifrån ett avrinningsperspektiv och klimatfrågor utifrån en global problemställning. Planens tidsmässiga avgränsning
är plangenomförandeperioden, det vill säga fram
till cirka år 2030.

Miljökonsekvensbeskrivningens
detaljeringsgrad är anpassad till planens strategiska karaktär. Planens miljöpåverkan beskrivs därför på
systemnivå. Saklig avgränsning är de frågor som
har bedömts innebära betydande miljöpåverkan.
Dessa är:
- Markanvändning.
- Planens påverkan på natur- och kulturmiljöer
och rekreation.
- Trafikomläggningar i samband med utbyggnad av nya bostadsområden.
- Påverkan på kollektivtrafikresandet med avseende på ny trafikstruktur samt föreslagna
kollektivtrafiksleder.
- Risker relaterade till klimatförändringar
såsom översvämningar, höga flöden i vattendrag och stigande grundvattennivåer.
- Risker för vattenmiljöer
- Hälsorisker kopplade till buller och förorenad mark.
De sociala konsekvenser som analyseras är:
-

Arbete och försörjning,
Boende
Trygghet och säkerhet
Fysisk aktivitet
Livsmiljö
Delaktighet och inflytande.

Den sociala konsekvensanalysen har ett helhetsperspektiv och där samverkan mellan kön, ålder,
socioekonomi, etnicitet, religion, sexuell läggning och funktionshindrade behandlas integrerat
i de olika avsnitten. Vidare bygger analysen på
det material som presenteras i utvecklingsplanen
samt kommunens översiktsplan från 2010.

Alternativa utbyggnadsförslag
I miljökonsekvensbeskrivningen ska rimliga alternativ (med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd, MB 6:12)
till huvudalternativet redovisas. Här har vi valt
att redovisa tre alternativ (figur 1).
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Huvudalternativ – förtätning
I kommunens översiktsplan från 2010 beskrivs
att ny bebyggelse i kommunen i huvudsak ska ske
genom utbyggnad i och i anslutning till befintliga
tätorter. Utbyggnad enligt huvudalternativet går
i linje med kommunens ställningstagande om
förtätning i översiktsplanen. Däremot finns det
i översiktsplanen utpekade utbyggnadsområden
för bostäder i Bjärred och Borgeby som inte är
med i aktuell plan. Huvudalternativet innebär att
tätorterna Bjärred och Borgeby förtätats och nya
utbyggnader sker därmed till stor del i anslutning till redan befintlig bebyggelse. Planen medför även att dagens bostadsbestånd kompletteras
med flerfamiljshus och radhus. Vidare innebär
huvudalternativet att möjligheten att skapa ett
naturreservat vid Bjärreds Saltsjöbad utreds. Ett
nytt verksamhetsområde planeras norr om Borgeby. I dagsläget har kommunen pekat ut två aktuella förtätningsområden, norra Bjärreds entré

samt Bjärreds centrum. Vidare utreds ett antal
mindre förtätningsområden.
Kommunen har valt att arbeta vidare med huvudalternativet eftersom det innebär att värdefull
åkermark kan bevaras, då bebyggelsen sker genom utbyggnad i och i anslutning till befintliga
tätorter. Samtidigt innebär förslaget att kommunen planerar för ett mer varierat bostadsbestånd
vilket leder till att människor ur flera åldersgrupper kan bo på orten.
Det är detta alternativ som Lomma kommun valt
att arbeta vidare med och utgör det planförslag i
utvecklingsplanen för Bjärred och Borgeby och
som beskrivits i tidigare kapitel. Detta alternativ
kallas i miljökonsekvensbeskrivningen för ”huvudalternativet” och är detsamma som planförslaget i utvecklingsplanen.

Jämförelsealternativ - öster om Bjärred
I detta alternativa utbyggnadsförslag ingår inte
utvecklingsområdet Bjärreds norra entré. Istället
byggs ungefär samma mängd bostäder på åkermark öster om Bjärred (Alfredshäll och Ekehem).
Alternativet bygger på kommunens översiktsplan
från 2010. Med utbyggnaden öster om Bjärred
tillkommer även nya vägar.

Jämförelsealternativ - mellan Bjärred
och Borgeby
I ytterligare ett utbyggnadsförslag ersätts bebyggelsen i området Bjärreds norra entré av bebyggelse mellan Bjärred och Borgeby, vilket innebär
att orterna växer ihop. I övrigt följer detta alternativ huvudalternativet.

Nollalternativ

Markanvändning
Huvudalternativet
Jämförelsealt. öster om Bjärred
Jämförelsealt. mellan Bjärred & Borgeby

°

Kompensationsområde
Framtida spårbunden kollektivtrafik
0

0,5

Kilometer
1

Figur 1. Miljökonsekvensbeskrivningens olika utvecklingsalternativ samt
förslag på framtida spårbunden kollektivtrafik och kompensationsområde.
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Ett nollalternativ beskriver vad som sker om översiktsplanen inte antas. Eftersom den kommuntäckande översiktsplanen då gäller uppstår inte
några dramatiska konsekvenser. Vi har därför
valt att se nollalternativet som ett alternativ där
inga av förslagen i översiktsplanen genomförs.
Vi antar att viss förtätning och omvandling kan
komma att ske inom nuvarande bebyggelseområden. Dock antas inga nya utbyggnadsområden,
utöver redan detaljplanelagda områden, byggas
inom Bjärred och Borgeby. Inga nya vägar byggs

mellan Bjärred och Borgeby och persontrafiken
på Lommabanan och stationen i Flädie kommer
sannolikt inte till stånd.

Bedömningsgrunder
Planens påverkan och effekten av denna påverkan beskrivs i texten till respektive avsnitt. Konsekvenserna av effekterna beskrivs kortfattat om
så bedöms relevant och möjligt i text och som
en samlad bedömning i slutet av konsekvensbeskrivningen. Bedömningen görs utifrån Sveriges
nationella miljömål, miljökvalitetsnormer och
miljöbalkens hushållningsbestämmelser, samt
utifrån Sveriges nationella folkhälsomål, regeringens jämställdhetspolitiska mål, riksdagens
transportpolitiska mål, Förenta nationernas (FN)
konvention om barnets rättigheter samt plan- och
bygglagen.

Miljömål
Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den
svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Det
finns även preciseringar av miljökvalitetsmålen.
Preciseringarna förtydligar målen och används i
det löpande uppföljningsarbetet av målen. Länsstyrelserna ansvarar för att miljömålens mål
bryts ner på en regional nivå. I denna konsekvensbeskrivning använder vi oss av den nationella preciseringen för att bedöma hur respektive
mål påverkas. Av de 16 nationella miljökvalitetsmålen bedöms följande ha särskild relevans för
denna plan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Begränsad klimatpåverkan
Giftfri miljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalité
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Myllrande våtmarker
Ett rikt odlingslandskap
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett styrmedel
som syftar till att förebygga eller åtgärda ett miljöproblem. Alla verksamheter ska bedrivas så att
MKN uppfylls.

Buller
Miljökvalitetsnormen för buller syftar till att
omgivningsbullret inte ska medföra skadliga effekter på människors hälsa. Normen, som främst
innefattar kartläggning av buller omfattar dock
bara tätorter med mer än 100 000 invånare. Bullereffekter berörs dock i konsekvensbeskrivningen under separat del utifrån nationella riktlinjer
för buller.

Luft
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till
att skydda människors hälsa och miljön. Det
finns normer för bland annat kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid och partiklar (PM 10). Det
finns förslag om att införa en norm även för fina
partiklar (PM 2,5).
I Lomma kommun utförs inga luftkvalitetsmätningar då risken för att överskrida miljökvalitetsnormerna bedöms som liten. Trafiknivåerna i
tätbebyggda områden är förhållandevis låga och
bedöms inte ge höga halter av luftföroreningar.
Däremot kan en bostadsutbyggnad i kommunen
utan samtidiga satsningar på förbättrad kollektivtrafik medföra ökad bilpendling till Malmö, som redan idag på vissa gator överskrider
luftkvalitetsnormerna.

Vatten
Lomma kommun omfattas inte av miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten.
I december 2009 fattade vattenmyndigheterna
beslut om miljökvalitetsnormer för vatten i enlighet med Europeiska unionens (EU) ramdirektiv
för vatten. Dessa normer infogas i miljöbalkens
kapitel 5 och har samma status som övriga normer i miljöbalken. Det innebär att kommunen har
skyldighet att säkerställa att dessa normer uppfylls och att normerna ska iakttas vid planering
och planläggning. Miljökvalitetsnormerna gäller
för de vattenförekomster som kartlagts och klassificerats sedan 2006. Syftet med dessa normer är
att tillståndet i våra vatten inte ska försämras och
att alla vatten ska uppnå en bestämd miljökvalitet. I översiktsplanen anges att Lomma kommun
ska aktivt verka för att vattenkvaliteten håller
god ekologisk och kemisk status.
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Inom området för denna fördjupade översiktsplan finns sammanlagt 5 stycken vattenförekomster bestående av både ytvatten (”Höje å:
Önnerupsbäcken”; ”Kävlingeån: Havet-Bråån”),
grundvatten (”Alnarpsströmmen”; ”SV Skånes
kalkstenar”) och kustvatten (”Lommabukten”).
Alla vattenförekomsterna har statusklassificerats
och fått kvalitetskraven för miljökvalitetsnormerna satta och tidsfristerna bestämda. För båda
åarna är status otillfredsställande ekologisk status, för Lommabukten är status måttlig ekologisk
status och för grundvattnet god kvantitativ och
kvalitativ status. Miljökvalitetsnormerna som
gäller för vattendragen är att ”God ekologisk
status” ska uppnås till 2027, för Lommabukten
ska ”God ekologisk status” uppnås till 2021 och
statusen för grundvattenförekomsterna får ej riskera att försämras. Utöver dessa fem vattenförekomster finns ett par små egna avrinningsområden, bland annat Bredbäck som rinner direkt till
Lommabukten.
Alla delavrinningsområden redovisas på en karta
i avsnittet Miljöfaktorer under kapitlet Övergripande strukturer.

Folkhälsomål
Sverige har en nationell folkhälsopolitik med
elva målområden. De som bedöms vara relevanta
för denna konsekvensbeskrivning är:
•
•
•
•
•

Delaktighet och inflytande i samhället
Ekonomisk och social trygghet
Trygga och goda uppväxtvillkor
Sunda och säkra miljöer och produkter
Ökad fysisk aktivitet

Jämställdhetspolitiska målen
Regeringen har formulerat en vision som ska vara
vägledande i det strategiska arbetet för att uppnå
en ökad jämställdhet: ”Kvinnor och män skall ha
samma makt att forma samhället och sina egna
liv”. Fyra delmål styr huvudsakligen inriktningen för regeringens politik. Tre av dessa bedöms
vara relevanta för denna konsekvensbeskrivning:
• En jämn fördelning av makt och inflytande i
samhället.
• En jämn fördelning av det obetalda arbetet i
hem- och omsorgsarbetet.
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• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra och
kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha
samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Transportpolitiska målen
Enligt ett riksdagsbeslut från 2009 är det övergripande målet för transportpolitiken att säkerställa
en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt
hållbar transportförsörjning för medborgarna
och näringslivet i hela landet. Målet har delats
upp i två delar: funktionsmålet och hänsynsmålet.
Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och gods. Transportsystemets
utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt
bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt
ska transportsystemet vara jämställt, det vill säga
likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns
transportbehov. Transportsystemets utformning,
funktion och användning ska anpassas till att
ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska
också bidra till det övergripande generationsmålet för miljö och att miljökvalitetsmålen uppnås,
samt bidra till ökad hälsa.

Plan- och bygglagen
I plan- och bygglagen (2010:900) finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och
om byggande. Bestämmelserna syftar till att,
med hänsyn till den enskilda människans frihet,
främja en samhällsutveckling med jämlika och
goda sociala levnadsförhållanden och en god och
långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i
dagens samhälle och för kommande generationer.

FN:s konvention om barnets rättigheter
Riksdagen har beslutat att FN:s konvention om
barnets rättigheter (även kallad barnkonventionen) ska genomsyra samhällets alla verksamheter. Enligt regeringens strategi, för att stärka barnets rättigheter (Prop. 2009/10:232), ska barnets
bästa komma i främsta rummet vid alla åtgärder
som rör barn. Detta kräver kontinuerliga konsekvensanalyser av beslut som påverkar barns fysiska och sociala miljö.

Beskrivning av planens
miljökonsekvenser samt
sociala konsekvenser
Markanvändning
Huvudalternativ - förtätning
Alternativet innebär att merparten av byggnationen i Bjärreds tätort sker genom att redan ianspråktagen mark används. Marken består dels
av hårdgjorda ytor som parkeringar, dels av
grönytor.
Huvudalternativet innebär en utbyggnad i Borgeby inom ett markområde på cirka 20 hektar.
År 1974 graderades den skånska jordbruksmarken efter dess produktionsförmåga av landbruksnämnderna i före detta Malmöhus respektive
Kristianstads län. Jordbruksmarken graderades i
klasserna 1-10 där 1 är jordbruksmark av lägsta
kvalitet och 10 av högsta. Skogsmarken redovisas
i klasserna 1-3, där 1 har högsta kvalitet och 3 har
lägsta. Av kartan framgår att den mest produktiva jordbruksmarken är koncentrerad till västra och södra Skåne. Berörd jordbruksmark har
klass åtta eller nio (figur 2). Dock är dessa områden förlagda inom befintliga bebyggelseområden och kan därför anses vara väl placerade trots
nyttjande av jordbruksmark. Dessa områden ska
enligt ÖP 2010 rymma cirka 200 bostäder vilket
kan anses vara i underkant med tanke på att cirka 20 hektar mark kommer ianspråktas. I dessa
markanspråk ligger också att en stor del ska bevaras som naturmiljöer och gröna korridorer för
att stärka den biologiska mångfalden i området.
Verksamhetsområdet i norra Borgeby kommer
att ta i anspråk cirka 25 hektar jordbruksmark av
klass åtta och nio. Behovet av verksamhetsområde inom kommunen anses stort och omvandlingsbar mark i den omfattning som behövs saknas i denna kommundel.
Översiktsplanen föreslår också en del infrastrukturutbyggnad. Ett reservat för framtida yttre
godsspår redovisas, likaså ett reservat för kollektivtrafik med spårtrafik eller annan teknisk lösning. Dessa infrastrukturprojekt innebär en ökad
fragmentering av landskapet och att jordbruksmark tas i anspråk. Det är ur markanspråkssynpunkt viktigt att utformningen av dessa väg- och

Klassificering av
jordbruksmarken
10+
9
8

°

6
5

Kilometer

Figur 2. Klassificering av jordbruksmarkens kvalité inom planområdet.
År 1974 graderades den skånska jordbruksmarken efter dess produktionsförmåga av landbruksnämnderna i före detta Malmöhus respektive
Kristianstads län. Jordbruksmarken graderades i klasserna 1-10 där 1
är jordbruksmark av lägsta kvalitet och 10 av högsta.

järnvägsprojekt tar hänsyn till att ett fortsatt rationellt brukande av intilliggande jordbruksmark
ska kunna ske. Vägarna bör byggas ut på så sätt
att resande med kollektivtrafik gynnas.
En ökande befolkning kommer att kräva utbyggnad av Bjärred tätort. Antaget att befolkningen
ökar i kommunen så kommer krav på fungerande
samhällsinfrastruktur att öka och mark kommer
att behöva avsättas för verksamheter som kan
klassas som väsentliga samhällsintressen.

Jämförelsealternativ - öster om Bjärred
Alternativet föreslår en utbyggnad på ett 20 hektar stort område som primärt ligger på 10+ jordbruksmark (figur 2). Vidare innebär alternativet
att cirka 10 hektar av de 20 hektar föreslås bebyggas med bostadsområden och resterande ska
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antingen vara grönyta eller jordbruksmark. Hur
mycket mark som tas i anspråk för bostäder beror dock på vilket exploateringstal som används.
Detta alternativ innebär även ett antal nya vägförbindelser för att möjliggöra trafik till bostäder,
vilket kräver större markanspråk.

Jämförelsealternativ - mellan Bjärred
och Borgeby
Detta alternativ föreslår ett utbyggnadsområde
mellan tätorterna Bjärred och Borgeby. Området
är cirka 22 hektar stort där huvuddelen av jordbruksmarken är klassificerad som åtta. En del av
marken är redan ianspråktagen och idag nyttjas
som grönytor kring idrottshallen i Borgeby. Alternativet anger bostadsområden i anslutning till
befintlig bebyggelse och där markanspråk för
nya vägar är relativt lågt. Detta alternativ kräver
en strategi för hur gröna värden i området ska
tillvaratas, då bebyggelse föreslås i direkt anslutning till värdefulla miljöer.

Nollalternativ
Nollalternativet medför att ingen ny jordbruksmark tas i anspråk. Dock är det svårt att förutse
hur kommunen kommer att ställa sig till utbyggnad på befintlig mark om plan för utbyggnad saknas. Om exploatörer tar initiativet till var bostäder ska byggas måste kommunen agera reaktivt
vilket kan innebära förseningar i byggprocessen.
Vidare innebär avsaknaden av en plan att det blir
svårt för kommunen att bemöta förslag vilka strider mot kommunens grundläggande riktlinjer för
utbyggnad.

Konsekvenser och åtgärder
Huvudalternativ - förtätning
Huvudalternativet får små till medelstora konsekvenser för markanvändningen, då produktiv
jordbruksmark i klass 8 och 9 tas i anspråk. Marken kommer att hårdgöras och därmed kommer
dess funktion som jordbruksmark upphöra. Samtidigt sker merparten av tätorternas expansion
genom förtätning, vilket sparar högklassig åkermark. Grönytor, dock inte parkmark, berörs.

Jämförelsealternativ - öster om Bjärred
Planförslaget kommer att ha stora konsekvenser
framförallt för den produktiva jordbruksmarken
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som tas i anspråk. Produktiv jordbruksmark, huvudsakligen i klass 10+, tas i anspråk.

Jämförelsealternativ - mellan Bjärred och
Borgeby
Alternativet innebär medelstora till stora konsekvenser då produktiv jordbruksmark, huvudsakligen i klass 8, tas i anspråk.

Nollalternativ
Nollalternativet har inga eller små konsekvenser
för produktiv jordbruksmark och kan vara det
mest gynnsamma ur hushållningssynpunkt.

Förslag till åtgärder
Kommunen bör fortsatt utreda möjligheterna för
förtätning, med de platser som pekas ut på sidan
45 i Utvecklingsplanen som grund.

Biologisk mångfald och rekreation
Huvudalternativ - förtätning
Biologisk mångfald
Planen har stort fokus på att knyta samman gröna och blå strukturer inom planområdet genom
att dels anlägga nya gröna korridorer och dels
genom att skapa nya, större sammanhängande
naturområden. Detta innebär högre konnektivitet, vilket innebär att det finns en möjlighet till
spridning och fria passager för djur, växter, sediment och organiskt material och därmed fler
miljöer för hotade arters fortlevnad. De positiva
effekterna är till stor del knutna till kompensationsområdena eftersom dessa kommer att utgöra
nya habitat för arter knutna till det sydvästskånska landskapet. Utpekande av reträttvägar för
strandängar är också ett bra sätt att bevara naturvärden för framtiden, speciellt med tanke på
havsnivåhöjningar.
Vidare innebär alternativet att ädellövskogen vid
Bjärreds Saltsjöbad utreds för att bli naturreservat. Det skulle innebära att området skyddas från
exploatering och dess biologiska värden värnas.
Miljöer som ska skapas i anslutning till nya utbyggnadsområden planeras, alternativt utformas,
med naturmiljön i fokus och inte som parkmiljöer, vilket kommer att skapa förutsättningar för
ökad biologisk mångfald i området. Planerna lig-

ger i linje med miljöbedömning för nordvästra
Borgeby, vilken exempelvis tar upp att nya sandiga habitat bör anläggas i området, att alléer bör
kompletteras och att miljöer för funna rödlistade
arter nyskapas.

äventyras. Ett naturreservat skulle kunna innebära viss inskränkning på allemansrätten då
tillgängligheten till vissa delar av området kan
begränsas, i syfte att skydda naturmiljöer med
höga värden.

En stor del av de positiva effekterna för spridning
förväntas ske genom den planerade utbyggnaden
av grön- (blå-) stråket öster om Bjärred. Denna
korridor kommer att möjliggöra spridning av arter i nord-sydlig riktning.

Jämförelsealternativ – öster om Bjärred

En negativ effekt är att biotopskyddade områden
inom planområdet riskerar att hamna inom detaljplanelagt område och därmed tappa sitt skydd.
Kommunen måste därför i planskedet skydda
biotopskyddade miljöer och helst bör kommunen
ta fram en kommuntäckande plan för hur dessa
miljöer ska bevaras och knytas samman för att
planens positiva effekter ska realiseras.
Det finns dock en risk att befintliga naturmiljöer
upplever ett ökat tryck på grund av nya leder och
fler boende som utnyttjar de få grönområdena
som finns. Lederna kring Natura 2000-området
Löddesnäs kommer dock inte att göras mer tillgängliga med förslaget och därmed kan risken för
ökat slitage/störning i detta område anses liten.
Alternativet innebär att mindre grönytor kan
komma att tas i anspråk för förtätning. Ytorna
bedöms inte ha några större biologiska värden,
men kompensation bör ske.

Rekreation
I planen ingår att rekreationsleder byggs ut på
ett sätt som ger positiva effekter för friluftslivet.
Det ökade trycket på norra delen av planområdet,
utbyggnad av bostäder i Borgeby, kommer istället troligen tas om hand av de utbyggda rekreationsmöjligheter inom Augustenborgsområdet
och kompensationsområdet mellan Bjärred och
Borgeby som planen föreslår. Dessutom kan ett
tillkommande grönt stråk i väst-östlig led i norra
Bjärred förstärka tillgängligheten till havet där
det finns befintliga leder.
Omvandlingen av Bjärreds Saltsjöbad till ett
naturreservat innebär att områdets rekreativa
värden kan utvecklas utan att trädens vitalitet

Alternativet bedöms ge samma konsekvenser
som huvudalternativet.

Jämförelsealternativ – mellan Bjärred
och Borgeby
Utbyggnadsalternativet bedöms ha i stort samma
effekter som huvudalternativet med den skillnaden att den alternativa placeringen av utbyggnadsområdena har en potentiellt isolerande effekt
på Domedejla naturreservat och kan därför vara
sämre ur spridningssynpunkt än huvudalternativet. I övrigt lika som huvudalternativet.

Nollalternativ
Nollalternativet innebär att inga nya korridorer
eller områden kommer till och därmed bevaras
status quo i området. Detta innebär att det finns
få områden för arter knutna till sydvästskånska
jordbrukslandskapet och att spridningen mellan
dessa är fortsatt låg.
För Bjärreds Saltsjöbad finns det två möjliga scenarion. Ett är att inget byggs och därmed bevaras
värdena i området tillfälligt (skötselplan behövs
för att säkra på längre sikt). Det andra är att befintliga byggrätter i området utnyttjas och då
kommer en stor del av miljön att försvinna.

Konsekvenser och åtgärder
Huvudalternativ - förtätning
En utbyggnad kommer att öka förutsättningar
för hög biologisk mångfald inom planområdet.
Särskilt positivt är det för arter knutna till jordbrukslandskapets mark- och vattenhabitat.
Rekreation kommer att gynnas positivt genom
fler naturområden och nya leder till dessa, samtidigt som risken för negativa konsekvenser för
områden med höga naturvärden inte höjs med
ökande befolkning tack vare de tillkommande
områdena.
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Jämförelsealternativ – öster om Bjärred
I likhet med huvudalternativet kommer en utbyggnad enligt detta alternativ att öka förutsättningar för hög biologisk mångfald inom planområdet. Särskilt positivt är det för arter knutna till
jordbrukslandskapets mark- och vattenhabitat.

Jämförelsealternativ – mellan Bjärred och
Borgeby
Alternativet bedöms ge samma konsekvenser
för biologisk mångfald och rekreation som
huvudalternativet.

kvenser för Lomma kommun av klimatförändringen. Åtgärderna är uppdelade sektorsvis och
med ansvarsfördelning för varje förvaltning. De
sektorer som behandlas är kommunikationer,
tekniska försörjningssystem, bebyggelse, areella
näringar och turism, naturmiljön och människors
hälsa.
Modelleringar av översvämningsrisker har gjorts
för hela kommunen i samband med den kommuntäckande översiktsplanen.

Huvudalternativ - förtätning
Nollalternativ
Detta alternativ bedöms sammantaget varken ha
positiva eller negativa effekter.

Förslag till åtgärder
Nya vägar och byggnader riskerar att skapa nya
barriärer i landskapet och för att motverka dessa
måste anläggande av nya gröna miljöer föregås
av landskapsanalyser av saknade eller minskande ekologiska och funktionella värden.
Våtmarksområden i planområdet tillförsäkras
åtgärder för bevarande. Det vore lämpligt att i
planerande av området kräva att det görs en plan
för hur befintliga och tillkommande våtmarker ska skötas för att gynna biologisk mångfald
maximalt.
Kommunen bör i planskedet skydda biotopskyddade miljöer och ta fram en kommuntäckande
plan för hur dessa miljöer ska bevaras och knytas
samman.
Skötselplan ingår i reservatsbildandet (Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken med mera, 3§). Länsstyrelsen eller
kommunen ska fastställa en skötselplan för ett
naturreservats eller kulturreservats långsiktiga
vård. En skötselplan ska ingå i varje beslut om
bildande av ett naturreservat eller kulturreservat.
Om det finns särskilda skäl, får skötselplanen
fastställas efter det att beslutet om bildande av
reservatet har fattats.

Klimatanpassning
Kommunen håller på att anta en klimatanpassningsplan som innehåller analyser över konse106
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Området kring Bjärred och Borgeby ligger högt
jämfört med andra delar av kommunen. De större utbyggnadsområdena vilka ingår i huvudalternativet, så som förtätning av Bjärreds norra
entré och Bjärreds centrum befinner sig inte i
något riskområde för översvämning från kustlinjen eller närliggande vattendrag. Däremot
ställer en tätare bebyggelse högre krav på områdets dagvattenhantering, vilket kan utgöra en
översvämningsrisk.
I översvämningskarteringens värsta scenario
(hundraårsregn plus havsvattennivå +1,89 meter)
är det enbart ett fåtal områden inom huvudalternativet som berörs. Det är de 75 meterna närmast
kustlinjen som riskerar att drabbas. Bebyggelsen
vid stranden befinner sig inom ett område där det
finns risk för översvämning. Risken ska mötas
med åtgärder enligt klimatanpassningsplanen.
Modellen visar också att utvecklingsområdet
Löddeåns dalgång kommer att översvämmas vid
höjda havsvattennivåer, varför mark inom 5 meter från Lödde å undantas från bebyggelse. Inom
den zon som riskerar att översvämmas ligger
viss bebyggelse samt kommunens reningsverk.
Runt Borgeby reningsverk reserveras mark för
ett skyddsområde i närområdet till reningsverket. Detta för att långsiktigt säkra plats för olika
skyddsåtgärder mot klimatförändringens effekter. På sikt kommer dock en flytt av reningsverket
att krävas och det finns ett behov av att ta fram en
plan för hur kommunen ska lösa översvämningsriskerna för reningsverket. Kommunen har också
agerat proaktivt genom att peka ut reträttområden
för strandängarna kring Löddeåns dalgång. Det
bör dock påpekas att översvämningskarteringen

inte tar hänsyn till höjda vattenflöden i Löddeån
varför effekterna beskrivna här underskattar
möjliga översvämningar. Områdets topografi och
åns beskaffenhet i övrigt är dock sådana att denna underskattning av framtida översvämningar
inte antas vara betydande.

Jämförelsealternativ – öster om Bjärred
Området Alfredshäll och Ekehem befinner sig i
ett riskområde för översvämning. För utbygganden öster om Bjärred har kommunen därför låtit
utföra en specifik detaljerad studie av dessa områden. Denna studie modellerar översvämningsrisker vid hundraårsregn och havsnivåhöjning
med +3 meter (till skillnad från utredningen som
gjordes i samband med kommunens översiktsplan där scenariot som användes var hundraårs
regn plus havsnivåhöjning +1,89 meter). I detta
värsta scenario riskerar delar av utbyggnadsområdet att översvämmas, men inga byggnader
kommer att uppföras i område som riskerar att
drabbas av översvämningar.

Jämförelsealternativ - mellan Bjärred
och Borgeby
Jämförelsealternativet innebär att bebyggelse
mellan Bjärred och Borgeby är placerat något
upphöjt vilket innebär att eventuell bebyggelse
mellan de båda tätorterna skulle vara placerad i
ett lågriskområde för översvämning.

Nollalternativ
Framtida höjda havsnivåer antas inte ha några större konsekvenser för befintlig byggnation
förutom de i Löddeåns dalgång. Det inkluderar
alltså viss bebyggelse och reningsverket samt
strandängar i området.

Konsekvenser och åtgärder
Huvudalternativ - förtätning
Höjda havsnivåer riskerar att översvämma
Löddeåns dalgång med konsekvenser för boende
och för kommunens reningsverk.
Utvecklingsområdet stranden vid BOJK riskerar
att översvämmas vid översvämningskarteringens
värsta scenario.

Jämförelsealternativ – öster om Bjärred
Alternativ bostadsutbyggnad öster om Bjärred
är placerat på ett relativt lågt område i planområdet. Det finns därmed en risk i takt med att
klimatförändringens effekter uppstår att det kan
översvämmas, med stora ekonomiska och sociala
konsekvenser som följd. Förslaget har dock behandlats genom en särskild utredning.

Jämförelsealternativ – mellan Bjärred och
Borgeby
Vid utbyggnadsalternativet är det främst ovan
beskrivna konsekvenser för Löddeåns dalgång
som riskerar att infalla.

Nollalternativ
Vid nollalternativet är det främst ovan beskrivna
konsekvenser för Löddeåns dalgång som riskerar
att infalla.

Förslag till åtgärder
Kommunens klimatanpassningsplan bör antas
snarast. En utredning och plan för hur kommunen ska hantera reningsverket vid stigande havsnivåer bör tas fram.

Vatten
Huvudalternativ - förtätning
Effekter på ytvattenförekomster
Utbyggnad enligt huvudalternativet innebär ökade gröna och blå strukturer inom planområdet
dels genom anläggandet av nya gröna korridorer
och dels genom att skapa nya, större naturområden/kompensationsområden. Detta innebär
stora positiva effekter både på vattenflöden och
på närsaltsreducering genom att mängden växtmassa inom området ökar, men mängden växtnäringsämnen minskar också genom att arealen
intensivt brukad jordbruksmark inom planområdet minskar.
Ytan av bebyggda och hårdgjorda områden kommer att öka, med ökade dagvattenmängder som
följd. I Nordvästra Borgeby finns en befintlig
VA-plan som behandlar hur utbyggnadsområden i östra och västra Borgeby ska avvattnas. I
denna finns ett flertal planerade fördröjnings-
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Hur stor sannolikheten för infiltration till grundvattnet är beror till största delen på vilka jordarter
som finns (figur 4). Området med isälvssediment
i norra delen av området har pekats ut av SGU
(Sveriges Geologiska Undersökning) som att det
eventuellt kan innehålla visst grundvatten. Den
stora osäkerheten består av vart vattnet tar vägen
om det infiltreras genom de översta grundlagren.
Det betyder att inga verksamheter som kan riskera att släppa ut ämnen som kan infiltrera till
grundvattnet ska lokaliseras till det nya verksamhetsområdet norr om Borgeby.
I huvudalternativet föreligger mindre risk för infiltration av eventuella dagvattenföroreningar till
grundvattnet eftersom en större del av utbyggnadsområdena ligger på leriga jordar jämfört
med jämförelsealternativen.
Negativa effekter av dagvattenutsläpp ska motverkas genom fördröjningsdammar och andra åtgärder som till exempel en ökande grönstruktur.

Markanvändning
Huvudalternativet
Jämförelsealt. öster om Bjärred
Jämförelsealt. mellan Bjärred & Borgeby
Kompensationsområde

Grundvattenförekomster
Furulund norra
Furulund södra

°

Alnarpsströmmen
SV Skånes kalkstenar
0

1

Kilometer
2

Figur 3 Grundvattenförrekomster
Borgeby

dammar som finns redovisade i den fördjupade
översiktsplanen. I förtätningsområden (exempelvis Bjärreds norra entré) kan det vara svårt att få
plats med magasin för lokal fördröjning av dagvatten. Här används istället det befintliga dagvattensystemet, vilket innebär ökad belastning på
dess recipienter.

Risker och effekter på
grundvattenförekomster
Det finns fyra grundvattenförekomster i närheten av utbyggnadsområdena och det nya verksamhetsområdet. Längst ner i den sedimentära
berggrunden finns grundvattentäkten SV Skånes kalkstenar. Ovanför SV Skånes kalkstenar
på ungefär 50 meters djup rinner Alnarpsströmmen. Det finns även två ytliga grundvattentäkter
i jordlagren öster om FÖP (Fördjupning av översiktsplan) - området Furulund Norra och Furulund Södra (figur 3). Samtliga grundvattenförekomster har god kemisk och kvantitativ status.
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Bjärred

Markanvändning
Huvudalternativet
Jämförelsealt. öster om Bjärred
Jämförelsealt. mellan Bjärred & Borgeby
Kompensationsområde

Jordart
Organisk jordart
Lera
Silt
Sand
Grus
Isälvssediment, sand-block
Moränlera

°

Morän

Haboljung

Fyllning
0

Figur 4 Ytliga jordarter

0,5

Kilometer
1

Effekter på dikningsföretag i närheten av
bebyggelseområden

Risker och effekter på
grundvattenförekomster

Huvudalternativet berör fem dikningsföretag
(figur 5). Ambitionen för de vattenåtgärder som
föreslås i planen är att dikningsföretagen inte ska
få ökad belastning jämfört med dagens situation
och i hela östra Bjärred minskar belastningen genom att Bredbäck lyfts i dagen och vatten fördröjs i dammar längs detta stråk.

Alternativet innebär något mindre risk för infiltration till grundvattnet, då utbyggnadsområdet
Alfredshäll och Ekehem planeras på leriga jordar. Området rymmer mycket vatten- och grönstruktur, vilket bidrar positivt till uppfyllandet
av miljökvalitetsnormerna för Kävlingeån och
Lommabukten.

Övrigt

Effekter på dikningsföretag i närheten av
bebyggelseområden

Reningsverket försörjer den norra kommundelen och är sedan 1993 dimensionerat för 11 000
personer. En översiktlig studie har gjorts 2011
för att belysa de tekniska och ekonomiska konsekvenserna av en successivt ökad belastning på
reningsverket. I studien ingår inte överväganden
kring miljöeffekterna utan utgångspunkten är att
såväl nuvarande reningsvillkor som slamhantering gäller och sker på samma sätt. Man kan dock
redan idag anta att viss skärpning av lagstiftningen och reningskraven kommer att ske men är oberoende av belastningsgrad för ett reningsverk av
denna storlek. Investeringsbehoven för reningsverket beräknas komma vid tre tröskelvärden
på 11 000 personer, 13 000 personer respektive
14 000 personer. Detta under förutsättning att belastningsgraden är ungefär densamma per person
och att högre juridiska krav kommer om hygienisering av slammet eller kvävereduktionsanläggning. Mycket snart nås det första tröskelvärdet på
11 000 personer där behovet av att bygga ut eller
på annat sätt hantera de ökade slammängderna
blir nödvändigt.

Utbyggnadsalternativet berör fyra dikningsföretag (figur 5).

Övrigt
Utbyggnadsalternativets påverkan på reningsverkets utbyggnad är densamma som huvudalternativet.

Jämförelsealternativ – öster om Bjärred
Effekter på ytvattenförekomster
Ytan av bebyggda och hårdgjorda områden kommer att öka i ungefär samma utsträckning som
huvudalternativet. Öster om Bjärred behövs en
VA-plan för att utreda hur vatten ska tas omhand
inom bostadsområden. Utgångspunkten för denna är att Bredbäck ska lyftas i dagen och att vatten ska fördröjas i dammar i detta stråk.

Markanvändning
Dikningsföretag
Båtnadsområde
Framtida spårbunden kollektivtrafik

Mängden växtnäringsämnen minskar mer än
i huvudalternativet genom att arealen intensivt brukad jordbruksmark inom planområdet
minskar.

Jämförelsealt. öster om Bjärred
Jämförelsealt. mellan Bjärred & Borgeby

°

Huvudalternativet
Kompensationsområde
0

0,5

Kilometer
1

Figur 5 Dikningsföretag
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Jämförelsealternativ – mellan Bjärred
och Borgeby
Effekter på ytvattenförekomster
Utbyggnadsalternativet bedöms ge samma potential som huvudalternativet för möjligheten att låta
planens område bidra till att uppnå miljökvalitetsnormerna för Kävlingeån och Lommabukten.
Ytan av bebyggda och hårdgjorda områden kommer att öka i ungefär samma utsträckning som
huvudalternativet.

Risker och effekter på
grundvattenförekomster

kvarstår på de områden som fortsätter användas
som jordbruksmark.

Effekter på dikningsföretag i närheten av
bebyggelseområden
För vissa av dikningsföretagen kan en viss negativ effekt uppstå om planen inte genomförs då
inga åtgärder görs för att minska de ökande flöden som redan idag är ett problem.

Övrigt
Utbyggnaden av reningsverket behöver inte ske
för att möta de övre tröskelvärdena.

Alternativet innebär likartad risk för infiltration
till grundvattnet som huvudalternativet. En omvandling av jordbruksmark minskar samtidigt
risken för infiltration av bekämpningsmedel från
lantbruket.

Kustvattenanspråk

Effekter på dikningsföretag i närheten av
bebyggelseområden

Konsekvenser och åtgärder
Huvudalternativ - förtätning

Utbyggnadsalternativet berör lika många dikningsföretag som huvudalternativet (figur 5).

Övrigt
Utbyggnadsalternativets påverkan på reningsverkets utbyggnad är densamma som huvudalternativet.

De olika alternativen har ingen betydelse för
kustvattenanspråken eftersom avvägningarna i
kustvattnet är desamma som i den kommuntäckande översiktsplanen.

En utbyggnad enligt huvudalternativet kommer
att bidra positivt till att miljökvalitetsnormerna
för ytvatten kan uppnås.
Förtätning kan innebära ökad belastning på befintligt dagvattensystem och dess recipienter.

Jämförelsealternativ – öster om Bjärred
Nollalternativ
Effekter på ytvattenförekomster
Nollalternativet innebär att inga nya grönstrukturer kommer till stånd och att ytan av jordbruksmark är densamma som idag. Det innebär
att inga åtgärder inom planområdet kommer till
stånd som är tillräckliga för områdets bidrag till
att miljökvalitetsnormerna uppnås för Kävlingeån, Önnerupsbäcken och Lommabukten. Störst
negativ påverkan får dock detta på Bredbäck som
inte är en vattenförekomst enligt vattendirektivet, men som mynnar direkt i vattenförekomsten
Lommabukten.

Risker och effekter på
grundvattenförekomster
Inga tillkommande risker eller effekter från dagvatten tillkommer, men riskerna från lantbrukets
eventuella användning av bekämpningsmedel
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I likhet med huvudalternativet kommer en utbyggnad att bidra till att uppnå miljökvalitetsnormer för ytvatten, dock i något större utsträckning
än huvudalternativet.

Jämförelsealternativ – mellan Bjärred och
Borgeby
I likhet med huvudalternativet kommer en utbyggnad att bidra till att uppnå miljökvalitetsnormer för ytvatten.

Nollalternativ
Utan de åtgärder som föreslås i planen riskerar
området att inte bidra till att MKN för ytvatten
uppnås.

Förslag till åtgärder
En VA-plan behöver tas fram för östra Bjärred.
Investeringsbehov finns för reningsverket.

Transporter
Huvudalternativ - förtätning
Kollektivtrafik

Den planerade befolkningsökningen ger ett ökat
reseunderlag och därmed större möjligheter för
ett välfungerande kollektivtrafiksystem.

Busslinjetrafik – reservat för spårtrafik eller annan
teknisk lösning
Planerade förändringar i busslinjetrafiken syftar
till att bygga ett högklassigt busstråk längs kusten med minskade restider, utökat turutbud och
förbättrad fordonsstandard. Busstråket är ett första steg mot en framtida stadsbana med spårburen trafik eller annan teknisk lösning.

Förflyttning av hållplatser
Den fortsatta utbyggnaden av kollektivtrafiken innebär att nuvarande huvudhållplatser vid
Bjärreds centrum på sikt måste förändras. Enligt
huvudalternativet sker en förändrad placering
samt utformning av busshållplatserna. Det innebär att torgyta frigörs samtidigt som behoven för
ett ökat reseunderlag möts, vilket är positivt utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.

Under perioden fram till år 2015 är det främst
Borgeby som berörs av förändringarna. Under
perioden 2016 – 2020 får linjen en ny sträckning
väster om Borgeby med ny bussgata. Förändringarna innebär en förbättrad framkomlighet
för kollektivtrafiken och att stråket passerar mer
centralt genom Bjärred och Borgeby vilket förväntas få positiva konsekvenser på kollektivtrafiken genom ökad tillgänglighet. Omläggningen
bedöms enligt tidigare utredningar medföra en
tidsvinst på ungefär 4 minuter jämfört med dagens körväg. Samtidigt innebär omläggningen
att gångavstånden till hållplatserna ökar från de
östra delarna av Borgeby vilket är negativ utifrån
en tillgänglighetsaspekt.

Ny station vid Flädie
Återinförandet av persontrafik på Lommabanan
med station i Flädie bedöms få stor betydelse för
boende i Bjärred och Borgeby. Stationen i Flädie
blir belägen på cirka 3 kilometers avstånd från
Bjärreds centrum. Busslinjetrafiken Bjärred –
Lund, följer väg 913 och kan ansluta till stationen. En ombyggnad och förbättring av cykelvägen mellan Bjärred och Flädie by längs väg 913
ingår i översiktsplanen. Tillkomsten av en station
i Flädie, ombyggnaden av väg 913 och ny gångoch cykelförbindelse, kommer att väsentligt förbättra tillgängligheten till den regionala kollektivtrafiken för boende i Bjärred och Borgeby.

Under perioden 2026-2030 ersätts den regionala
busslinjetrafiken av spårtrafik eller annan teknisk
lösning, varvid sträckningen genom Bjärred flyttas till Alfredshällsvägen. Vid en övergång till
spårtrafik kommer korsningspunkten av E6:an
sannolikt att bli styrande för den fortsatta sträckningen. Det kan innebära negativa konsekvenser
för jordbruksmarken då mer åkermark kan behöva tas i anspråk än vad förslaget visar. Omläggningen från buss till spårtrafik innebär också
att befintligt och planerat verksamhetsområde i
norra Borgeby får längre gångavstånd till tänkbart hållplatsläge, vilket innebär negativa konsekvenser för kollektivtrafikens tillgänglighet.
Vidare innebär spårreservatet att den regionala
trafiken inte längre passerar Bjärreds centrum.
Att den direkta kontakten med Bjärreds centrum
försvinner kan innebära negativa konsekvenser
utifrån en tillgänglighetsaspekt, det dock kan vägas upp av att spårtrafik blir ett bekvämare och
snabbare transportmedel.

Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet
En ombyggnad och förbättring av cykelvägen
mellan Bjärred och Flädie by planeras längs väg
913. En översyn av det finmaskiga cykelvägnätet i Bjärred och Borgeby planeras av såväl trafiksäkerhetsskäl som av framkomlighetsskäl. I
översynen ingår en förbättrad skyltning av cykelvägarna. Trafiksäkerheten för gående kommer
att ses över bland annat i samband med utvecklingen av Bjärreds centrum. Genom att planerad
utbyggnad huvudsakligen sker genom förtätning
blir cykelvägnätet mer koncentrerat, vilket ger
bättre möjligheter för kommunen att hålla en hög
standard på de mest använda cykelbanorna.
Förbättringarna av cykelvägen mellan Bjärred
och Flädie bedöms ge ökad tillgänglighet till en
framtida station i Flädie vilket bidrar till att stärka resandet med kollektivtrafik.
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Biltrafik
Den nuvarande trafikstrukturen inom Borgeby
följer huvudsakligen intentionerna i den fördjupade översiktsplanen från 1999. Trafiknätet har
byggts ut enligt principen utifrånmatning i syfte
att minska genomfartstrafiken längs Norra Västkustvägen. Planeringen har delvis genomförts
genom utbyggnaden av Österleden.
Det nu föreslagna trafiksystemet medger inte genomfartstrafik mellan Österleden och Västanvägen, nordväst om Borgeby. Aktuella utbyggnadsområden inom denna del är tänkta att trafikmatas
mot norr respektive söder.
Trafikmatningen av den enligt huvudalternativet
planerade bostadsutbyggnaden inom nordvästra
Borgeby kan försvåra orienterbarheten för besökare. Delar av bebyggelsen bör kunna anslutas mot Norra Västkustvägen. En fördjupad trafikstudie behövs som underlag för den fortsatta
planeringen.
Planerad förtätning kan ge ökad biltrafik i
Bjärreds centrum. Ökningen bedöms dock dämpas något av att möjligheterna att resa med andra
trafikslag ökar i förslaget.

Jämförelsealternativ – öster om Bjärred
Kollektivtrafik
Detta jämförelsealternativ innebär att ny bebyggelse öster om Bjärred skulle få god tillgänglighet till det planerade busstråket/spårvägssträckningen och bidrar därigenom till att stärka
kollektivtrafiken.

Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet:
Bedöms lika som huvudalternativet.

Biltrafik
Inom östra Bjärred föreslås en förlängning av
Alfredshällsvägen mot norr med anslutning till
väg 913 samtidigt som Lundavägens anslutning
till väg 913 utgår.

Jämförelsealternativ – mellan Bjärred
och Borgeby
Kollektivtrafik:
Detta jämförelsealternativ innebär att den nya
bostadsbebyggelsen mellan Bjärred och Borge112
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by skulle få god tillgänglighet till det planerade
busstråket och spårvägssträckningen och bidrar
därigenom till att stärka kollektivtrafiken.
I övrigt bedöms konsekvenserna av spårutbyggnaden vara de samma som för huvudalternativet.

Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet
Bedöms ge samma konsekvenser som huvud
alternativet.

Biltrafik
Den nya bebyggelsen trafikmatas genom det
befintliga väg- och gatunätet vilket innebär god
hushållning med nedlagda investeringar. Alternativet bedöms i övrigt ge samma konsekvenser
som huvudalternativet.

Nollalternativ
Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet:
Genom att planerad cykelväg mot Flädie inte
kommer till stånd försämras trafiksäkerheten.

Konsekvenser och åtgärder
Huvudalternativ - förtätning
Utvecklingen av busstråket längs kusten och
den framtida spårtrafiken bedöms stärka kollektivtrafikresandet och bidra till ett mer hållbart
transportsystem.
Mellan Bjärred och Lomma innebär bussgata och spårutbyggnad dock att jordbruksmark
tas i anspråk och att nya barriärer skapas i
jordbrukslandskapet.
Förbättringarna av cykelvägen mellan Bjärred
och Flädie bedöms ge ökad tillgänglighet till
framtida station i Flädie vilket bidrar till att stärka resandet med kollektivtrafik.
Förtätningen av Bjärreds centrum innebär att
redan befintlig infrastruktur och kollektivtrafik
kan användas. Dock innebär det också att fler
människor kommer att använda sig av dessa resurser vilket ställer högre krav. Dock kan spårtrafikens dragning öster om Bjärred anses ligga
perifert i förhållande till övrig bebyggelse och
skapar en fragmentering av jordbrukslandskapet
samt att tillgängligheten till kollektivtrafiken försämras något.

Jämförelsealternativ - öster om Bjärred
I likhet med huvudalternativet bedöms alternativet stärka kollektivtrafikresande, där nya bostadsområden får god tillgänglighet till spårtrafik.
I övrigt är konsekvenserna likartade som för
huvudalternativet.

Jämförelsealternativ – mellan Bjärred och
Borgeby
Konsekvenserna är likartade som i huvudalternativet.

Nollalternativ
Nollalternativet innebär att resande med kollektivtrafik och framkomlighet med cykel inte
stärks.

Kulturmiljö
Huvudalternativ - förtätning
Huvudalternativet innebär att Bjärreds centrum
kommer att få en starkare ställning både visuellt och känslomässigt. Möjligheter skapas att på
klassiskt vis göra centrum till ett visuellt landmärke och bli den del av tätorterna som har tätast
trafik och flest besökare. Det är dock betydelsefullt att bevara och utveckla Bjärreds identitet.
Utbyggnadsområdena ligger i huvudsak utom
områden med registrerade fornlämningar (figur
6). En stenåldersboplats berörs av det föreslagna utbyggnadsområdet Bjärreds norra entré.
Boplatsen är placerad under mark och är delvis utgrävd och vidare utredningar av området
krävs. Även i området Borgeby nordväst finns
såväl gravhögar som spår efter tidigare boplatser.
Fornlämningarnas status och utbredning behöver
utredas vidare, genom en arkeologisk utredning.
Resultatet av den arkeologiska utredningen och
resultatet av samråd med länsstyrelsen kring
lämpligt respektavstånd till gravhögarna är avgörande för i vilken utsträckning området i framtiden kommer att kunna exploateras.
Spårreservatet är också en utbyggnad som riskerar att hamna inom kända fornlämningsområden
vilket måste beaktas i detaljplanen.
Utbyggnaden av ett blå-grönt stråk öster om
Bjärred innebär att den idag så tydliga gränsen

Markanvändning
Huvudalternativet
Jämförelsealt. öster om Bjärred
Jämförelsealt. mellan Bjärred & Borgeby

°

Kompensationsområde
Framtida spårbunden kollektivtrafik
0

0,5

Kilometer
1

Figur 6. Registrerade fornlämningar inom planområdet.

mellan bebyggelse och landskapet i öster mjukas
upp.

Jämförelsealternativ – öster om Bjärred
Utbyggnaden av Bjärred enligt detta jämförelsealternativ innebär att den idag så tydliga gränsen
mellan bebyggelse och landskapet i öster mjukas
upp. Bebyggelsen får i stället möta landskapet
gradvis och nya kvaliteter införs i form av växtlighet och dagvattenhantering.

Jämförelsealternativ – mellan Bjärred
och Borgeby
Redan i sitt ställningstagande i ÖP 2010 slog
Lomma kommun fast att Bjärred och Borgeby
inte bör växa ihop. Det ses som en viktig kvalitet
att byarna är tydligt skilda åt.
Stora delar av jämförelsealternativet ligger inom
områden där det troligtvis finns fornlämningar.
Både områdena i sydöstra Borgeby och västra Borgeby riskerar att bebygga fornlämningsområden.
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Nollalternativ
I nollalternativet planeras ingen bebyggelse på eller i anknytning till fornlämningsområden.

Konsekvenser och åtgärder
Huvudalternativ - förtätning
Förtätningen innebär att Bjärreds centrum får en
starkare ställning både visuellt och känslomässigt. Det är där av stor betydelse att kompletterande bebyggelse utformas så att den inte skadar
kulturmiljövärden i befintlig bebyggelse. Flera
kända fornlämningar kan komma att beröras.

Jämförelsealternativ – mellan Bjärred och
Borgeby
En stor del av utbyggnaderna riskerar att göras
på områden med registrerade fornlämningar och
därmed skada kulturvärden. Utbyggnad enligt
detta alternativ kommer i högre grad än huvudalternativet kräva arkeologiska undersökningar
för att kunna avgöra grad och utsträckning av
exploatering.
Sammanbyggnad av de två orterna bedöms ha en
negativ påverkan på de båda orternas respektive
identitet.

Jämförelsealternativ – öster om Bjärred

Nollalternativ

Utbyggnad riskerar att ske i område med registrerade fornlämningar inom Borgeby nordväst
och därmed skada kulturvärden. De andra utbyggnadsområdena bedöms inte ha några negativa konsekvenser.

Nollalternativet bedöms inte få någon påverkan
på kulturmiljön.

Utbyggnaden av området kring Alfredshäll och
Ekehem innebär att den idag så tydliga gränsen
mellan bebyggelse och landskapet mjukas upp
och nya kvaliteter införs.

Förslag till åtgärder
Utbyggnaden av Bjärreds norra entré och nordväst om Borgeby kräver att vidare arkeologiska
undersökningar genomförs. Utbyggnadsområdet
Borgeby nordväst bör begränsas efter att områdets möjliga fornminnen kartlagts.

Förorenad mark
Fram till planens författande har 14 MIFO-objekt (figur 7) identifierats inom planområdet varav två bedöms som att MIFO* steg 2 kan behövas: ett objekt inom planerat bebyggelseområde
(Statoilstationen, Norra Västkustvägen) och ett
som har en pågående studie om spridningsrisker
(Larsson i Bjärred Mekaniska Verkstads AB).
Övriga objekt klassas som låg riskobjekt. Fortsatt
inventering av möjliga objekt kommer att fortsätta framtill 2014. Resultat från dessa kompletterande inventeringar ska också tas med i framtida
planering.

Huvudalternativ - förtätning
Statoilstationen på Norra Västkustvägen

N
Kilometer
0

0,5

Figur 7. Karta över MIFO-objekt inom planområdet. Röda prickar
anger objekt med högre riskklass i länsstyrelsens initiala bedömning
än de turkosa.
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Huvudalternativet anger att området ska bebyggas med bostäder om macken flyttas, men någon
utredning rörande eventuella föroreningar har
inte gjorts i planarbetet. Det är därför av stor vikt
att en utredning av eventuella föroreningar och
hur dessa ska saneras påbörjas fortast möjligt.
* MIFO är en metodik för inventering vilket resulterar i
riskklassning av områden

Larsson i Bjärred Mekaniska Verkstads AB
En markföroreningsförstudie av Sweco har visat att området är kraftigt förorenat av klorerade
lösningsmedel (perkloretylen och trikloretylen).
Studien indikerar att spridningsområdet är begränsat till närområdet kring föroreningskällan
och att eventuell spridning verkar vara i sydvästlig riktning. Därmed bedöms inte denna förorening ha någon påverkan på de utbyggnader som
denna plan medger, oavsett valt alternativ.

Jämförelsealternativ – öster om Bjärred
Tankställe Storkvägen
Även om detta objekt inte ligger direkt inom utbyggnadsområde i detta jämförelsealternativ så
kommer en utbyggnad av området Alfredshäll
och Ekehem betyda att detta tankställe blir inbyggt i ett stort bostadsområde. I det skedet då
utbyggnad börjar bör området undersökas rörande eventuella föroreningar och deras spridning.

I övrigt antas alternativet inte ha några konsekvenser utöver de ovan identifierade för Bjärreds
centrum.

Jämförelsealternativ - mellan Bjärred och
Borgeby
Alternativet bedöms ge samma konsekvenser
som huvudalternativet.

Nollalternativ
Nollalternativet bedöms inte ge några konsekvenser.

Förslag till åtgärder
En plan för när samtliga MIFO-objekt i planområdet ska vara identifierade och riskklassade bör
upprättas.

Buller
Huvudalternativ - förtätning

Jämförelsealternativ – mellan Bjärred
och Borgeby
Alternativet bedöms ge samma konsekvenser
som huvudalternativet.

Nollalternativ
I nollalternativet görs inga saneringar och situationen kvarstår som idag.

Konsekvenser och åtgärder
Huvudalternativ - förtätning
Identifierade objekt kan innebära risker för
människors hälsa och bör därför snarast undersökas vidare. Samtliga identifierade objekt ligger
dock inom redan bebyggt området och utbyggnadsplanerna antas därmed inte medföra några
ytterligare konsekvenser för människors hälsa.
Undantaget är Bjärreds centrum där riskerna är
större då hus planeras uppföras på mark till en
före detta bensinstation. Marken måste saneras,
vilket medför positiva konsekvenser jämfört med
nollalternativet.

Jämförelsealternativ - öster om Bjärred
Alternativet medför att tankställe Storkvägen
blir inbyggt i ett stort bostadsområde.

Bullerutredningen som presenteras i detta dokument visar modeller från dagens trafiksituation.
Framtidens utbyggnader kommer att generera
mer trafik och därmed mer buller. Dessa utredningar visar att nybyggnation i Borgeby nordväst
inte kommer att påverkas nämnbart av buller från
centrala Borgeby. Dock finns det en risk att den
nya bussvägen kommer att generera en del buller
och kan därför påverka hur och var nya bostäder
ska placeras i Borgeby nordväst. I detaljplaneskedet måste en utredning avgöra hur stort problem
en bussgata kan innebära.
Beräkningar gjorda i en kompletterande studie på Österleden (Trivector) för boende i östra
Borgeby visar att ljudnivåerna vid de byggnader
som ligger närmast vägen, ca 35-45 meter från
vägen, klarar riktvärde för såväl ekvivalent som
maximal ljudnivå. Buller från motorvägen inom
utbyggnadsområde har beräknats till 45-55 dBA
ekvivalent från motorväg. Detta innebär att utbyggnadsområde i östra Borgeby riskerar att
påverkas av buller upp mot riktvärden och att
nybyggnation därför kräver att detta tas med i
fortsatt planarbete.
Bjärreds centrum och Bjärreds norra entré ligger
längs ett av de mer bullerpåverkade stråken och
vid byggnation kommer hus att uppföras i områUTVECKLINGSPLAN FÖR BJÄRRED OCH BORGEBY
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Figur 8 Bullermodell för planområdet. Karta till vänster anger ekvivalent ljudnivå och kartan till höger anger maximal ljudnivå.
Utredningen är gjord av Soundcon 2010

den som överskrider både ekvivalent och maxbuller med risker för boendes hälsa som följd.
Genom att hänsyn till bullerfrågan tas vid planering av områdena kan de negativa effekterna
minskas.
Verksamhetsområdet norr om Borgeby, med närhet till motorvägen, ligger inom ett mycket bullerförorenat område. Inga bostäder kommer att
uppföras varför detta inte kommer att medföra
några större hälsokonsekvenser. Starkt trafikalstrande verksamheter bör dock undvikas för att
inte riskera att öka bullerproblematiken i området. Det kan också vara en idé att låta bebyggelse
i området skärma av eventuellt buller som verksamheterna genererar.
En konsekvens av att orten växer är ökad trafik i
befintliga miljöer vilket kan leda till mer buller.

Jämförelsealternativ – öster om Bjärred
Utbyggnadsområdet Alfredshäll och Ekehem
ligger längs stora vägstråk och riskerar att drabbas hårt av buller då både ekvivalentvärden och
maxvärden är höga närmast vägarna (figur 8).
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Byggnation ska undvikas närmast Västanvägen
för att undvika konsekvenser för människors hälsa. Grönstråket längs Alfredshällsvägen och dess
förlängning kommer att innebära att nya byggnader öst om grönstråket kommer att uppföras
en bit bort från de mest bullerstörda områdena
och därmed minskar risken för bullereffekter.
Befintliga bostäder som ligger väster om den nya
dragningen av Alfredshällsvägen riskerar att få
betydligt mer buller än idag. Dessutom kommer
en förlängning av Alfredshällsvägen, fler boende
och en tillkommande spårväg genera mer buller
än det som redovisas i den utredning som gjorts
och detta måste tas i beaktande vid genomförande av plan.

Jämförelsealternativ – mellan Bjärred
och Borgeby
Den alternativa placeringen av bostadsområden
ligger nära ett område med mycket trafik och
buller. Främst drabbat är området längs Norra
Västkustvägen mellan Bjärred och Borgeby där
bostäder närmast vägen skulle bli bullerexponerade om inte åtgärder vidtas.

Nollalternativ

Huvudalternativ - förtätning

Kommunen har identifierat befintliga bullerstörda områden och bostäder och en åtgärdsplan är
på väg att utarbetas. Nollalternativet innebär inga
ökade risker för människors hälsa utöver de som
finns beskrivna i denna åtgärdsplan.

Enligt huvudalternativet finns flera förslag för
nya verksamhetsområden i de båda tätorterna.
I Borgeby planeras ett nytt verksamhetsområde
vilket skapar möjlighet för etablering av nya arbetsplatser såväl som att möjligheten för de boende att själva utveckla egna företag i närområdet.
Utbyggnaden av handel och service i Bjärreds
centrum, stranden vid BOJK, stationsområdet
och eventuella verksamheter i bottenplan vid det
föreslagna förtätningsområdet i Bjärreds norra
entré skapar också fler möjligheter för nya arbetstillfällen jämfört med nollalternativet. Huvudalternativet skapar på så sätt en grund för en
bredare arbetsmarknad med ett minskat behov
av arbetspendling. Samtidigt innebär fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken att nödvändig pendling underlättas, vilket är särskilt betydelsefullt
för personer som inte har tillgång till bil.

Konsekvenser och åtgärder
Huvudalternativ - förtätning
Måttliga negativa konsekvenser för hälsan för
boende i planerad bebyggelse i Bjärreds centrum.

Jämförelsealternativ – öster om Bjärred
Måttliga negativa konsekvenser för hälsan för
boende i föreslagna utbyggnadsområdena Alfredshäll och Ekehem samt Bjärreds centrum.

Jämförelsealternativ – mellan Bjärred och
Borgeby

Nollalternativ

Vidare bedöms förtätningen i huvudalternativet
skapa bättre villkor för den lokala handeln och
servicen, framförallt för att förtätningen leder
till ett ökat befolkningsunderlag men också eftersom fler människor har nära till verksamheterna.

Inga negativa effekter utöver de redan befintliga
som det idag finns en åtgärdsplan för.

Jämförelsealternativ – öster om Bjärred

Negativa konsekvenser för hälsan för boende längs Norra Västkustvägen och Bjärreds
centrum.

Förslag till åtgärder
Kommunen bör genomföra kompletterande
bullerutredningar för alla byggprojekt i utvecklingsområdet. Dessa utredningar ska leda till att
lämpliga åtgärder tas i beaktande i byggskedet.
Kommunen bör också se till att det i nya områden alltid finns en tyst sida.

Arbete och försörjning
Arbete och försörjning är grundläggande faktorer för människors livskvalitet. Därav påverkar
arbetslöshet individens fysiska såväl som psykiska hälsa och barns uppväxtvillkor. Enligt Lomma kommuns översiktplan bör fler arbetstillfällen skapas i Bjärred och Borgeby, då dessa är
betydligt färre än den arbetande befolkning som
bor i dessa samhällen. Kommunens ställningstagande i utvecklingsplan för Bjärred och Borgeby
utgår ifrån att kommunen ska arbeta för att utveckla den offentliga såväl som den kommersiella servicen.

Jämförelsealternativet bedöms inte ge lika stor
ökning av den lokala arbetsmarknaden som huvudalternativet, då färre lokaler för verksamhet
planeras.

Jämförelsealternativ – mellan Bjärred
och Borgeby
Jämförelsealternativen bedöms inte ge lika stor
ökning av den lokala arbetsmarknaden som huvudalternativet, då färre lokaler för verksamheter planeras.

Konsekvenser och åtgärder
Huvudalternativ - förtätning
Utbyggnad enligt huvudalternativet får positiva konsekvenser för människors möjligheter till
arbete och försörjning i Bjärred och Borgeby.
Utvecklingen av ett nytt verksamhetsområde i
Borgeby samt utveckling av handel och service i
Bjärred ökar arbetsplatstillfällena och skapar en
bredare arbetsmarknad.
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Jämförelsealternativ - öster om Bjärred
Detta jämförelsealternativ innebär att färre arbetstillfällen skapas jämfört med huvudalternativet.

Jämförelsealternativ - mellan Bjärred och
Borgeby
Detta jämförelsealternativ innebär att färre arbetstillfällen skapas jämfört med huvudalternativet.

Nollalternativ
Nollalternativet innebär en förändrad befolkningsstruktur, vilket kan ha betydelse för aspekten arbete och försörjning.

Förslag till åtgärder
Vid ytterligare förtätning bör kommunen verka
för att tillkommande bebyggelse har verksamheter i bottenvåningarna där det är lämpligt.

Boende
Huvudalternativ - förtätning
Idag består bostadsbeståndet i Bjärred och Borgeby av 81 % småhus med äganderätt, mot 12 %
lägenheter med bostadsrätt och 7 % lägenheter
med hyresrätt. I kommunens översiktsplan står
det att ett varierat och blandat bostadsbestånd
ska erbjudas redan bofasta såväl som nyinflyttade i kommunen genom att skapa valmöjligheter
mellan olika boendeformer. I utvecklingsplanen
för Bjärred och Borgeby uttrycks målet om att de
båda orternas bostadsbestånd ska kompletteras
med lägenheter som passar för småhushåll.
Inriktningen på bostadsbyggandet har en styrande effekt på ett områdes demografiska sammansättning. Ett förtätningsalternativ som följer
förslagen i huvudalternativet kan därmed bidra
till att människor från olika åldersgrupper gynnas samtidigt skapas möjligheter för en mer socioekonomisk blandad befolkningssammansättning i de båda tätorterna.
Det idag ensidiga bostadsbeståndet innebär
svårigheter för personer som önskar att bo i lägenhet, exempelvis ungdomar, äldre och personer
med lägre inkomster. Ett diversifierat bostadsbestånd är även betydelsefullt för möjligheten att
bo kvar på orten vid förändringar av en persons
levnadsförhållanden, så som pension, skilsmässa
eller när ungdomar önskar att flytta hemifrån.
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Genom att bygga attraktiva flerbostadshus kan
flyttkedjor frigöra billigare lägenheter (även om
utbudet av billiga lägenheter är litet på orterna)
vilket skulle gynna människor med lägre inkomster. Mer troligt är dock att villor och radhus
blir lediga, vilket inte gynnar dessa grupper på
samma sätt. På lång sikt ger ett ökat byggande av
lägenheter ett mer diversifierat bostadsbestånd i
Bjärred och Borgeby, jämfört med nollalternativet. Det ger större möjlighet att bo kvar på orten
genom livets alla skeden och bidrar till en mer
blandad befolkningssammansättning.
I huvudalternativet nämns även behovet av att
bygga nya särskilda boenden för äldre, vilket ytterligare ökar bostadsbeståndets mångfald.

Jämförelsealternativ – öster om Bjärred
Jämförelsealternativet bedöms innebära att färre lägenheter byggs jämfört med huvudalternativet, vilket gör att bostadsbeståndet fortsätter
att till stor del bestå av villor och radhus, vilket
innebär fortsatta svårigheter att möta behovet av
lägenhetsboende.

Jämförelsealternativ – mellan Bjärred
och Borgeby
Jämförelsealternativet bedöms innebära att färre lägenheter byggs jämfört med huvudalternativet, vilket gör att bostadsbeståndet fortsätter
att till stor del bestå av villor och radhus, vilket
innebär fortsatta svårigheter att möta behovet av
lägenhetsboende.

Konsekvenser och åtgärder
Huvudalternativ - förtätning
Huvudalternativet innebär att en mer diversifierad bostadsmarknad skapas i Bjärred och Borgeby, vilket ökar möjligheten att bo kvar på orten
genom livets alla skeden och bidrar till en mer
blandad befolkningssammansättning.

Jämförelsealternativ - öster om Bjärred
Detta jämförelsealternativ innebär att det idag
ensidiga bostadsbeståndet består och utökas, vilket försvårar möjligheten för exempelvis unga
och gamla att bo kvar.

Jämförelsealternativ - mellan Bjärred och
Borgeby

nativet, då dess förslag till utbyggnad inte ger en
lika blandad bebyggelse.

Detta jämförelsealternativ innebär att det idag
ensidiga bostadsbeståndet består och utökas, vilket försvårar möjligheten för exempelvis unga
och gamla att bo kvar.

Konsekvenser och åtgärder
Huvudalternativ - förtätning

Nollalternativ
I nollalternativet kommer befolkningsstruktur att
förändras, vilket kommer att förändra kraven på
områdets bostadsbestånd.

En utbyggnad enligt huvudalternativet bedöms
stärka tryggheten genom att tillgången på arbete
och olika typer av boende ökar samt att en mer
blandad bebyggelse skapar ett mer levande område under dygnets alla timmar.

Jämförelsealternativ – öster om Bjärred

Trygghet och säkerhet
Trygghet har flera dimensioner och kan handla
om allt ifrån tillit mellan människor, möjligheterna till egen försörjning eller att känna trygghet
och säkerhet vid rörelse på torg och i gatumiljö. En förutsättning för en god folkhälsa är ekonomisk och social trygghet, och i kommunens
översiktsplan nämns att trygghet och säkerhet
är grundläggande vid skapandet av en attraktiv
kommun. Utvecklingsplanen för Bjärred och
Borgeby behandlar flera aspekter vilka kan påverka tryggheten, exempelvis tillgången på bostäder, arbetsplatser och kollektivtrafik.

Huvudalternativ - förtätning
Enligt huvudalternativet kommer möjligheten
till försörjning och arbete att öka genom att nya,
olika, verksamhetsområden skapas jämfört med
nollalternativet. Fler flerfamiljshus gör att unga
och äldre kan bo kvar i sin hemort vilket kan öka
känslan av trygghet genom att sociala nätverk kan
behållas och en ökad känsla av samvaro och tillhörighet. Huvudalternativets utgångspunkt i en
mer blandad bebyggelse skapar ett mer levande
område under större delar av dygnet, vilket ökar
trygghetskänslan jämfört med nollalternativet.

Jämförelsealternativ – öster om Bjärred
Jämförelsealternativen bedöms inte ge ökad
trygghet i samma utsträckning som huvudalternativet, då dess förslag till utbyggnad inte ger en
lika blandad bebyggelse.

Jämförelsealternativ – mellan Bjärred
och Borgeby
Jämförelsealternativen bedöms inte ge ökad
trygghet i samma utsträckning som huvudalter-

I likhet med huvudalternativet ökar möjligheterna till arbete och försörjning på den egna orten.
Bebyggelsen blir dock fortsatt ensidig. Vidare
innebär jämförelsealternativet att unga och äldre
kan tvingas att flytta från orten.

Jämförelsealternativ – mellan Bjärred och
Borgeby
I likhet med huvudalternativet ökar möjligheterna till arbete och försörjning på den egna orten.
Bebyggelsen blir dock fortsatt ensidig. Vidare
innebär jämförelsealternativet att unga och äldre
kan tvingas att flytta från orten.

Nollalternativ
Nollalternativet innebär en förändrad befolkningsstruktur, vilket kan ha betydelse för aspekten trygghet och säkerhet.

Förslag till åtgärder
Vid planering av nya bostadsområden och trafikmiljöer bör trygghetsaspekter särskilt utredas.

Fysisk aktivitet
Huvudalternativ - förtätning
Fysisk aktivitet är en förutsättning för en god
folkhälsa och översiktplanen strävar efter ett
samhälle där förutsättningar för detta skapas.
En förtätning av Bjärred och Borgeby enligt huvudalternativet ger goda möjligheter till fysisk
aktivitet.
Huvudalternativets förslag på förtätning innebär
att resurser kan koncentreras till utvecklingen av
det befintliga gång- och cykelnätet jämfört med
de båda jämförelsealternativen vilka innebär det
motsatta. Ett större gång- och cykelnät innebär
UTVECKLINGSPLAN FÖR BJÄRRED OCH BORGEBY
Utställningsförslag 2014-11-19

119

större svårighet att upprätthålla god standard
samtidigt som avstånden blir större, vilket skapar
sämre förutsättningar för gång- och cykeltrafik.
Huvudalternativet innebär en kraftsamling av
gång- och cykelnätet vilket både innebär positiva aspekter för möjlighet till underhåll samtidigt
som det ökar förutsättningarna för vardagsmotion för områdets invånare.
Även utbyggnaden av kollektivtrafik med exempelvis ny tågstation i Flädie by ger tillsammans med ett förbättrat gång- och cykelnät ökade möjligheter till vardagsmotion, jämfört med
nollalternativet.
De tillkommande bostäderna placeras nära befintliga idrottsanläggningar. Detta är särskilt betydelsefullt när det gäller de mindre anläggningarna, som i högre grad används för spontanidrott.
Närhet till dessa anläggningar är direkt avgörande för hur mycket de används. Huvudalternativet
anger även att nya anläggningar ska etableras i
invånarnas närområden.
Huvudalternativet innebär även att nya rekreationsstråk ska tillskapas, vilket ger ökande möjligheter för fysisk aktivitet.

Jämförelsealternativ – öster om Bjärred
I detta jämförelsealternativ planeras nya näridrottsanläggningar att anläggs i utbyggnadsområdena, därför bedöms alternativet ge likartade
konsekvenser som huvudalternativet. Befintliga
anläggningar kan dock komma att utnyttjas sämre än i huvudalternativet.

Jämförelsealternativ – mellan Bjärred
och Borgeby
I detta jämförelsealternativ planeras nya näridrottsanläggningar att anläggs i utbyggnadsområdena, därför bedöms alternativet ge likartade
konsekvenser som huvudalternativet. Befintliga
anläggningar kan dock komma att utnyttjas sämre än i huvudalternativet.

Konsekvenser och åtgärder
Huvudalternativ - förtätning
Huvudalternativet innebär att goda möjligheter
till fysisk aktivitet skapas genom att närheten till
idrottsanläggningar. Skapandet av rekreations120
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stråk och en utbyggd kollektivtrafik är också positivt utifrån detta perspektiv.

Jämförelsealternativ - öster om Bjärred
Detta jämförelsealternativ bedöms vara jämförbart med huvudalternativet.

Jämförelsealternativ - mellan Bjärred och
Borgeby
Detta jämförelsealternativ bedöms vara jämförbart med huvudalternativet.

Nollalternativ
Nollalternativet innebär en förändrad befolkningsstruktur, vilket kan ha betydelse för aspekten fysisk aktivitet.

Livsmiljö
Vid analys av sociala aspekter av den fysiska
miljön är det centralt att studera hur platsens
uppbyggnad och funktion påverkar förutsättningarna för att få människors vardag att fungera. Därav blir aspekter som närhet, utformning,
tillgänglighet och kommunikation grundläggande. Lomma kommuns översiktplan strävar efter
att skapa goda livsmiljöer med kvaliteter för alla
grupper i samhället.
Generellt sett är städer och tätorter i många avseenden anpassade för resor med bil. De är dock
sämre anpassade för resor kopplade till hemmets
obetalda arbete, så som till förskola, matbutik och
servicemålpunkter. Dessa resor görs oftare med
gång, cykel och kollektivtrafik som huvudsakligt
färdmedel. Idag utförs hemmets obetalda arbete
i större utsträckning av kvinnor än av män. En
anpassning av staden så att den bättre uppfyller
de krav som ställs vid reproduktivt arbete (obetalt hem- och omsorgsarbete) är därför en viktig
jämställdhetsfråga.

Huvudalternativ - förtätning
I huvudalternativet är utgångspunkten att bygga
på redan bebyggd mark där avstånden är korta
och kommunikationer redan är utvecklade. Utvecklingen av Bjärreds centrum, med en ökad
lokal handel och service blir speciellt viktigt för
människor utan tillgång till bil. Det blir enklare att göra resor med flera stopp, exempelvis att

handla mat eller hämta barn på förskola på väg
från bussen. Det nya verksamhetsområdet i Borgeby ska inte omfatta dagligvaruhandel, vilket
innebär att det inte ställs lika stora krav på närhet
till bostadsbebyggelsen. Det är dock viktigt att
området blir tillgängligt till fots och med cykel.
Huvudalternativet innebär en vidgning av arbetsmarknaden och fler lokala arbetsplatser. Det innebär att fler människor kan arbeta på sin bostadsort, vilket i många fall underlättar vardagslivet.
Utbyggnaden av kollektivtrafiken gynnar äldre
och unga som ofta inte har tillgång till bil och
ökar deras möjligheter att själva ta sig till platser utanför hemorten. Huvudalternativet föreslår
buss i anslutning till centrum vilket underlättar
vid resor med flera syften och skapar större smidighet i vardagen. Det tänkta kollektivtrafikstråket löper dock i orternas utkant, vilket bedöms
försvåra för resor med flera syften.
Utifrån ett barns perspektiv är närhet mellan bostaden och förskola, skola och fritidsverksamhet
samt tillgång till platser för lek och naturområden centralt. Genom huvudalternativets fokus
på en tätare bebyggelse (utan att grönområden
bebyggs) är en fördel utifrån ett barnperspektiv jämfört med jämförelsealternativens mer utspridda bebyggelse. Skolvägar ska vara trygga
och säkra och det är därför viktigt att ta hänsyn
till hur mer trafikerade vägar påverkar barns trafikmiljö. En förtätning av Bjärreds norra entré
innebär en förändrad trafiksituation och är något
som bör studeras vidare utifrån barnperspektivet.
Bjärred och Borgeby är idag tätorter med en lugn
och trygg karaktär, vilket många invånare uppskattar. Vid förtätning är det särskilt betydelsefullt att dessa karaktärer bevaras och utvecklas.
Tillkommande bebyggelse bör anpassas efter
befintlig bebyggelse och dess skala. Utbyggnad
och förtätning av ett område i form av nya bostäder leder både till en befolkningstillväxt såväl
som till en förändring av ortens fysiska struktur.
Detta kan i sin tur leda till förändrade känslor
av tillhörighet och en förlorad identitet hos de
befintliga invånarna. Det är därför viktigt att ta
hänsyn till detta i utformningen av huvudalternativet. Men med rätt utformning kan tillskott i bebyggelsen stärka orternas karaktärer och platsens
identitet utvecklas.

Jämförelsealternativ – öster om Bjärred
Jämförelsealternativet innebär att möjligheterna till ett mer fungerande vardagsliv stärks i de
båda orterna, dels genom utbyggnaden av kollektivtrafiken. Även utvecklingen av Bjärreds
centrum bidrar till detta, dock inte lika mycket
som i huvudalternativet. I detta jämförelsealternativ är kopplingen mellan planerad spårväg och
utbyggnad bättre än i huvudalternativet, men om
utbyggnaden av spårtrafiken skulle utebli blir
kopplingen till kollektivtrafiken sämre än i huvudalternativet. Jämförelsealternativet innebär
också att färre lägenheter byggs vilket försvårar
möjligheten för unga och äldre att bo kvar på orten. Den mer utspridda bebyggelsen i detta alternativ är sämre ur ett livsmiljöperspektiv.

Jämförelsealternativ – mellan Bjärred
och Borgeby
Jämförelsealternativet innebär att möjligheterna
till ett mer fungerande vardagsliv stärks i de båda
orterna, dels genom utbyggnaden av kollektivtrafiken. Även utvecklingen av Bjärreds centrum bidrar till detta, dock inte lika mycket som i huvudalternativet. Jämförelsealternativet innebär också
att färre lägenheter byggs vilket försvårar möjligheten för unga och äldre att bo kvar på orten.
Den mer utspridda bebyggelsen i detta alternativ
är sämre ur ett livsmiljö perspektiv.

Konsekvenser och åtgärder
Huvudalternativ - förtätning
En utbyggnad enligt huvudalternativet bedöms
stärka möjligheten till ett fungerande vardagsliv,
även för personer som inte har tillgång till bil.

Jämförelsealternativ – öster om Bjärred
En utbyggnad enligt alternativet stärker möjligheterna till ett fungerande vardagsliv, dock inte
i samma utsträckning som huvudalternativet, på
grund av den mer utspridda bebyggelsen.

Jämförelsealternativ – mellan Bjärred och
Borgeby
En utbyggnad enligt alternativet stärker möjligheterna till ett fungerande vardagsliv, dock inte i
samma utsträckning som huvudalternativet, dels
på grund av den mer utspridda bebyggelsen.
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Nollalternativ
Nollalternativet innebär en förändrad befolkningsstruktur, och beroende på hur befolkningssammansättningen ser ut förändras kraven på
aspekten livsmiljö.

Förslag till åtgärder
Tillkommande miljöer bör utformas så att de blir
tillgängliga och användbara för personer med
såväl fysiska som intellektuella funktionshinder
och en plan för hur befintliga, enkelt avhjälpta
hinder ska byggas bort i befintliga miljöer bör
upprättas.
Vidare bör utformningen av tillkommande bebyggelse studeras ur ett barnperspektiv.

Delaktighet och inflytande
i samhället
Möjligheterna för delaktighet och inflytande i
samhället är viktiga mål för individ och samhälle. För att nå en god folkhälsa är delaktighet och
inflytande en grundläggande förutsättning och
vikten av delaktighet för att skapa ett hållbart
samhälle beskrivs i kommunens översiktsplan.

Huvudalternativ - förtätning
Utvecklingsplanens huvudförslag kommer att
engagera invånarna och kräver en större delaktighet än övriga alternativ, eftersom det kan påverka befintlig bebyggelse i större utsträckning.
Samtalet mellan kommunen och medborgarna
kommer därmed att bli viktigt och detta kan ses
som en demokratiövning för såväl ortsborna som
kommunen.
Huvudalternativet innebär en mer blandad bebyggelse, vilket ökar möjligheterna för en demografiskt blandad befolkning, jämfört med
jämförelsealternativet och nollalternativet. Därav
skapas ökade möjligheter för möten mellan olika
grupper i samhället, vilket kan stärka det demokratiska samtalet.
Utbyggnaden av mötesplatser så som Bjärreds
centrum, stranden vid BOJK och stationsområdet
kan stärka det demokratiska samtalet. Huvudalternativet innebär dock få nya icke-kommersiella
mötesplatser.
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Utbyggnaden av kollektivtrafik ökar tillgängligheten till demokratiska arenor utanför hemorten
även för dem som inte har tillgång till bil, inte
minst ungdomar.

Jämförelsealternativ – öster om Bjärred
En utbyggnad enligt detta jämförelsealternativ innebär troligtvis mindre engagemang från
invånarna i de båda tätorterna, vilket både
kan ses som positiv och negativt utifrån ett
delaktighetsperspektiv.
Vidare innebär jämförelsealternativet att en mer
ensidig bebyggelse byggs vilket leder till inflyttning av samma typ av människor med likartade
socioekonomiska förhållanden vilket leder till
att möten mellan människor från olika grupper
uteblir.

Jämförelsealternativ – mellan Bjärred
och Borgeby
En utbyggnad enligt detta jämförelsealternativ innebär troligtvis mindre engagemang från
invånarna i de båda tätorterna, vilket både
kan ses som positiv och negativt utifrån ett
delaktighetsperspektiv.
Vidare innebär jämförelsealternativet att en mer
ensidig bebyggelse byggs vilket leder till inflyttning av samma typ av människor med likartade
socioekonomiska förhållanden. Detta kan leda
till att möten mellan människor från olika grupper uteblir.

Konsekvenser och åtgärder
Huvudalternativ - förtätning
Huvudalternativet innebär troligtvis ett större engagemang bland invånarna vilket innebär
att samtalet mellan kommunen och ortsbor blir
centralt.
Huvudalternativet innebär att det skapas större möjligheter för möten mellan olika samhällsgrupper i Bjärred och Borgeby. Förslaget
innebär vidare att det sker en utbyggnad av offentliga mötesplaster vilket är positivt ur en
delaktighetsaspekt.

Jämförelsealternativ - öster om Bjärred
Jämfört med huvudalternativet är detta jämförelsealternativ något sämre då det medför att en mer
ensidig bebyggelse byggs.

Jämförelsealternativ - mellan Bjärred och
Borgeby
Jämfört med huvudalternativet är detta jämförelsealternativ något sämre då det medför att en mer
ensidig bebyggelse byggs.

Nollalternativ
Nollalternativet innebär en förändrad befolkningsstruktur, och beroende på hur befolkningssammansättningen ser ut förändras kraven på
vilka verktyg och metoder som behövs för att
möjliggöra för samtal människor emellan och
mellan kommun och invånare.

Förslag till åtgärder
Kommunen bör ta fram en strategi för hur
en medborgardialog med ortens invånare kan
genomföras.

Samlad konsekvensbedömning
Planen bedöms medföra både positiva och negativa konsekvenser inom planområdet. Förtätningen
i Bjärreds tätort förväntas medföra en större variation av bostadsformer, vilket gynnar den unga
och äldre befolkningen. Samtidigt tas grönytor
i anspråk vilket medför en negativ konsekvens.
Området runt Bjärreds Saltsjöbad utreds för att
bli ett naturreservat vilket är ett säkerställande av
befintliga grönstrukturer och rekreationsområden. Utvecklingen av strandnära verksamhet och
upprustningen av befintliga lokaler på stranden
vid BOJK måste dock ske varsamt så att allmänhetens tillgänglighet till stranden inte begränsas.

positivt att planen anger en satsning på att cykelresenärer ska kunna transportera sig till kollektivtrafik inom området samt underlätta för
cykelpendling.
Klimateffekter i form av havsnivåhöjningar är
inte något som berör förslagen i det presenterade huvudalternativet förutom utvecklingen av
stranden vid BOJK. Det är något som bör studeras vidare. Effekterna av havsnivåhöjningar i
Löddeåns dalgång, däribland för reningsverket,
hanteras inte lika utförligt. Separat utredning
för reningsverket kommer att behövas under
planperioden.
Planen bedöms påverka områden med registrerade fornlämningar och detta måste beaktas i
fortsatt planarbete. Särskilt gäller detta nordvästra Borgeby där området bör utformas efter var
dessa fornlämningar misstänks påträffas. Även
utbyggnaden vid entrén till norra Bjärred måste
beakta de fornlämningsområden som finns i närheten. Vidare måste även hänsyn tas till befintliga stadsmiljöer i Bjärred så att förtätningen av
tätorten inte skadar kulturmiljövärden i den befintliga bebyggelsen. I övrigt bedöms planen inte
ha en negativ inverkan på Bjärred och Borgebys
respektive identiteter.
Huvudalternativet väntas innebära positiva konsekvenser för människors möjlighet till arbete
och försörjning i Bjärred och Borgeby, då förslaget skulle leda till en bredare arbetsmarknad med
fler arbetstillfällen.

Vidare innebär förtätningsalternativet att omkringliggande åkermark kan bevaras.

Vidare medför huvudalternativet att de båda orterna skulle får ett mer diversifierat bostadsbestånd, då föreslaget innebär att fler lägenheter
med olika upplåtelseformer byggs. Ett mer varierat utbud av bostäder skulle leda till en mer
blandad befolkningssammansättning och möjligheten för unga och äldre att bo kvar på hemorten
ökar.

Tillkommande spårbunden kollektivtrafik innebär också att det blir möjligt för dessa, idag relativt bilburna orter, att förflytta sig kollektivt
då restiden till och från Malmö och Lund skulle
kortas avsevärt. I det kortare perspektivet är det
också positivt att busstrafiken prioriteras genom
satsningar på separata bussvägar. Det är också

En utbyggnad enligt huvudalternativet bedöms
stärka tryggheten utifrån flera aspekter. Genom
att tillgången på arbete och boende ökar stärks
känslan av trygghet. Huvudalternativet innebär
att bebyggelsen blir mer blandad vilket skapar ett
mer levande område och på så sätt stärks även
tryggheten.

UTVECKLINGSPLAN FÖR BJÄRRED OCH BORGEBY
Utställningsförslag 2014-11-19

123

En utbyggnad enligt huvudalternativet bedöms
stärka möjligheten till ett mer fungerande vardagsliv, även för människor utan bil. Genom att
tillgången på kollektivtrafik ökar och att mer resurser kan samlas till befintliga gång- och cykelvägar. Något som även är positivt för människors
hälsa.

Miljömålsuppfyllelse

Vid förtätning är det viktigt att ta hänsyn till orternas befintliga karaktär då det innebär en förändring av ortens fysiska struktur. Det är därför
centralt att ny bebyggelse anpassas efter befintlig
bebyggelse och dess skala. Annars finns en risk
att känslan av tillhörighet och identitet försvagas.
Det är därför viktigt att kommunen kontinuerligt
har en dialog med ortens invånare om det föreslagna huvudalternativet, vilket även värnar om
det demokratiska samtalet mellan kommun och
invånare.

Tabell

En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt miljöbalken innehålla en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål beaktas i planer. Nedanstående tabell innehåller en beskrivning av
hur denna utvecklingsplan påverkar de utvalda
miljökvalitetsmålen.

Mål - de mål som identifierats som påverkade
Nuläge – Bedömning om miljömålet bedöms
kunna uppfyllas inom en generation
Huvudalternativ, Jämförelsealternativ - Öster
om Bjärred och Jämförelsealternativ – Mellan
Bjärred och Borgeby – Alternativets påverkan på
möjligheten att uppfylla miljömålet

Utifrån sammanfattningen ovan anses huvudalternativet vara det mest gynnsamma utbyggnadsalternativet. Genom att förtäta ökar möjligheten
för både unga och gamla att bo kvar på orten.
Förtätningen innebär att värdefull åkermark kan
bevaras och ett mer levande centrum i Bjärred
skapas med möjlighet att stärka orternas karaktär. Satsningen på att utöka verksamhetsområden
och handel i centrum bidrar också till att fler arbetstillfällen skapas. Genom huvudalternativet
förbättras möjligheten till pendling både genom
kollektivåkande samt med cykel. Satsningen på
kollektivtrafiken och gång- och cykelnätet gynnar både uppsatta miljömål och människors
hälsa.

Mål

Begränsad
klimatpåverkan
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Nuläge

NEJ

Huvudalternativ
Utbyggnad av spårtrafik
har en stark positivt
inverkan på att minska
trafikens klimatpåverkan.
Satsningar på bussgata
förkortar restiden för
boende i Bjärred och
Borgeby och ökar
tillgängligheten till
kollektivtrafik.
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stark positiv påverkan
positiv påverkan
ingen eller liten påverkan
negativ påverkan
stark negativ påverkan

Jämförelsealternativ
Jämförelsealternativ
– Mellan Bjärred och
– Öster om Bjärred
Borgeby
Samma som
huvudalternativet.

Samma som
huvudalternativet.

Samma som för
huvudalternativet.

Samma som för
huvudalternativet.

Mål

Nuläge

Huvudalternativ
Ny bebyggelse som
planeras i Östra Borgeby
kommer att få långt till
hållplatser i framtiden
och kommer därmed
leda till att hushållen blir
bilberoende.
Planen hanterar inte hur
kommunen ska tillse
reningsverkets funktion vid
stigande havsnivåer.

Giftfri miljö

Ingen
övergödning

NEJ

NEJ

Levande sjöar
och vattendrag

NEJ

Grundvatten
av god kvalité

NEJ

Hav i balans

NEJ

Myllrande
våtmarker

NEJ

Jämförelsealternativ
Jämförelsealternativ
– Mellan Bjärred och
– Öster om Bjärred
Borgeby

Samma som för
huvudalternativet.

Samma som för
huvudalternativet.

Samma som
huvudalternativ.

Samma som
huvudalternativet.

I huvudalternativet placeras
Samma som i
resecentrum bland
huvudalternativet.
bebyggelse.

Samma som i
huvudalternativet.

Små positiva effekter av
att flytta ut tankställen
ur tätort och att sanera
förorenad mark.

Samma som
huvudalternativ.

Samma som
huvudalternativet

Gröna och blå strukturer
i landskapet bidrar till
att öka upptaget av
växtnäringsämnen.

Något mer positivt för
målet än huvudalternativet
eftersom andelen intensivt
jordbruk minskar och fler
gröna och blå strukturer i
landskapet ökar upptaget
av växtnäringsämnen.

Något mer positivt för
målet än huvudalternativet
eftersom andelen intensivt
jordbruk minskar och fler
gröna och blå strukturer i
landskapet ökar upptaget
av växtnäringsämnen.

Samma som för
huvudalternativet.

Samma som för
huvudalternativet.

Samma som för
huvudalternativet.

Samma som för
huvudalternativet.

Samma som för
huvudalternativet.

Samma som för
huvudalternativet.

Samma som för
huvudalternativet.

Samma som för
huvudalternativet.

Planerade
översvämningsområden
för omhändertagande
av dagvatten inom
planområdet leder till
färre översvämningar
och potentiellt mindre
föroreningar nerströms.
Risker för
grundvattenförekomster
vid byggnation i Borgeby
men det ska hanteras i
byggskede.
Positiva effekter av
zonering av användning.
Små positiva effekter av
att skapa nya vattendrag,
främst då öster om
Bjärred. Även positivt
att skötseln på befintliga
våta områden planeras
utformas mer mot fokus på
biologisk mångfald.
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Mål

Ett rikt
odlingslandskap

God bebyggd
miljö

Ett rikt växtoch djurliv
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Nuläge

NEJ

NEJ

Huvudalternativ
Andelen jordbruksmark
minskar, även om
huvuddelen av
utbyggnaden sker genom
förtätning.
Positivt att naturmiljöer
kopplade till
odlingslandskapet ökar.

Negativt att andelen
av mycket värdefull
jordbruksmark (10 + jord)
minskar.

Negativt att andelen
värdefull jordbruksmark
minskar.

Samma som
huvudalternativet.

Samma som
huvudalternativet.

Utvecklingen av centrum
anses stärka platsens
ställning både visuellt och
känslomässigt.

Samma som för
huvudalternativ, men något
Samma som för
mindre positiv påverkan
huvudalternativ, men något
på grund av att centrum
mindre positiv påverkan.
inte utvecklas i lika stor
utsträckning.

Huvudalternativet är
positivt då det möjliggör
för ett mer varierat
bostadsbestånd.

Jämförelsealternativet
Jämförelsealternativet
bidar till att det ensidiga
bidar till att det ensidiga
bostadsbeståndet byggs ut. bostadsbeståndet byggs ut.

Rätt utfört kan förtätning
tillföra nya kvaliteter i
Bjärred och Borgeby.

Utbyggnaden av Alfredshäll
Sammanbyggnad anses
och Ekehem anses föra
negativt för respektive orts
in nya kvalitéer i Bjärred
identitet.
med möjlighet till ett mer
varierat boende.

Planen ökar möjligheterna
till rekreation nära
bostaden.
Kommunen agerar
proaktivt genom att
avsätta mark för framtida
behov.
Nya områden och
vägar riskerar att öka
bullerproblematiken i
kommunen om tillräckliga
åtgärder inte tas.
Stora positiva effekter av
nyskapande av naturmiljöer,
naturreservatsbildningar
och ekologiska korridorer.
Planerade reträttvägar
för strandängar är mycket
positivt för den biologiska
mångfalden över tid.
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Jämförelsealternativ
Jämförelsealternativ
– Mellan Bjärred och
– Öster om Bjärred
Borgeby

Samma som för
huvudalternativet.

Samma som för
huvudalternativet.

Samma som för
huvudalternativ.

Samma som för
huvudalternativ.

Samma som för
huvudalternativ.

Samma som för
huvudalternativ.

Samma som för
huvudalternativet.

Samma som för
huvudalternativet.

Samma som för
huvudalternativ.

Samma som för
huvudalternativ.
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