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Kustzonen 
Fördjupad översiktsplan för området mellan Lomma 
och Bjärred 
 
 
Förord 
Den fördjupade översiktsplanen för kustzonen mellan Lomma och Bjärred 
ansluter till motsvarande planer för de två tätorterna, antagna 1999 respek-
tive 2003. Därmed finns en sammanhållen fördjupning och konkretisering 
av den kommuntäckande översiktsplanen för merparten av områdena inom 
kommunen utefter kusten – den kust som är en av kommunens viktigaste 
tillgångar vad gäller rekreation och bostadskvalitet. 
 
Även om fördjupningen för det nu aktuella området inte är en utbyggnads-
plan är det mer än en bild av ett mellanrum. Kustzonen mellan tätorterna 
rymmer utöver stranden några av de viktigaste landskapliga tillgångarna i 
kommunen och är på mer än ett sätt en länk mellan orterna, bl a för kom-
munikationerna. 
 
Planen har utarbetats i ett nära samarbete mellan företrädare för olika sek-
torsintressen i kommunen och konsulter. Arbetet bygger också på kontakt 
med företrädare för olika intressen inom området, bl a boende, jordbruket, 
ungdoms- och friluftsorganisationer, verksamhetsutövare inom golfklub-
ben och campingplatsen.  
 
Kommunens arbetsgrupp har bestått av följande tjänstemän: 
Anders Nyquist, Kommunledningskontoret, sammankallande, beställare 
Cecilia Backe,                      ” 
Emma Olvenmyr, Miljö- och byggförvaltningen 
Stefan Andersson, Förvaltningen för utbildning, kultur, kost och fritid 
Lars Nordhemmer, Tekniska förvaltningen 
 
Konsultgruppen har bestått av: 
Klas Brunnberg, FOJAB arkitekter AB, ansvarig 
Karin Fagerberg,              ” 
PG Andersson, Trivector Traffic AB 
Ylva Pålstam, Ramböll Sverige AB. 
 
Samråd har genomförts under hösten 2005 och utställning under våren 
2006. Denna utgåva är produkten av en bearbetning efter utställningen 
såsom förslag till antagande. Den fördjupade översiktsplanen är i likhet 
med den kommuntäckande rådgivande och har inte någon rättsverkan. 
Den är vägledande för kommunens agerande i plan- och bygglovsfrågor 
men ger inte upphov till t ex byggrätt. 
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Bakgrund 
Kustzonen mellan tätorterna Lomma och Bjärred har en nyckelroll i sam-
spelet mellan de två orterna. Det gäller såväl kommunikationer som själva 
landskapsrummet som både skiljer och förenar de två orterna. 
 
För både Lomma och Bjärred har den kommuntäckande översiktsplanen 
konkretiserats i form av fördjupade översiktsplaner. De anger i likhet med 
den kommuntäckande översiktsplanen framtida bebyggelseområden och 
sådana områden som bör hållas fria för bebyggelse men går längre i detal-
jering och i sättet att beskriva villkoren för framtida förändringar. 
 
Det finns anledning att på liknande sätt konkretisera kommunens syn på 
området mellan tätorterna. Dess roll som tillgång av ett annat slag än tätor-
terna för inte minst naturvårds- och rekreationsintressena innebär att det är 
angeläget att belysa utvecklingsmöjligheterna i området – särskilt i relation 
till dess roll som produktiv mark för den ännu aktiva jordbruksnäring, som 
är kommunens upphov.  
 
Som överordnat intresse framträder ambitionen att bibehålla det öppna 
landskapet mellan tätorternas bebyggelse – för den parallella användning-
en som jordbruks- respektive rekreationsmark. Planen har alltså inte som 
syfte att ange utbyggnadsområden. Däremot är intresset starkt att tillgodo-
se områdets roll som länk mellan tätorterna, d v s som kommunikations-
stråk för olika trafikslag.  
 
Samtidigt är en utgångspunkt att bebyggelsetrycket på området är starkt 
såsom ofta i attraktiva kustområden. Det ställer stora krav på kommunens 
bygglovprövning att på ett så begripligt sätt att det respekteras redovisa 
grunden för den restriktivitet som är befogad när det gäller ansökningar 
om bostadsbyggande. Dessa är vanliga i lägen som vill nyttiggöra det fria 
läget med vackra utblickar över vatten – dessutom med bra läge i en region 
med livaktig arbetsmarknad. Utbyggnad även i liten skala utgör alltid ett 
hot mot de värden som kännetecknar en miljö av detta slag. Ackumulerade 
små förändringar utgör till slut en avgörande kvalitativ förändring. Detta är 
en annan anledning att upprätta fördjupad översiktsplan för området. 

Kustzonen – viktig länk mellan tätorterna 
Lomma och Bjärred är ungefär jämnstora orter och tillsammans domine-
rande i kommunen. Även om Lomma på flera sätt står för uppgifterna som 
centralort med kommunala förvaltningar och ett större utbud av kommer-
siell service, dessutom med en längre tradition som tätort, är det ett faktum 
att kommunen består av två tydliga poler. De övriga orterna – Borgeby och 
Flädie – är väsentligt mindre. Det finns inget intresse att ifrågasätta denna 
huvudstruktur, att upphäva identiteten hos de två stora orterna, och ännu 
mindre att låta dem växa ihop. Däremot är ambitionen att främja goda 
kommunikationer inom kommunen, d v s mellan orterna.  
 
Även om både Bjärred och Lomma har nära kontakter med det överordna-
de vägnätet med kopplingar till motorvägen E6 skall kommunikationerna 
ha tillräcklig kvalitet och attraktivitet på det vanliga vägnätet inom kom-
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munen. Om man bor i Bjärred ska man inte behöva röra sig på motorvägen 
för att utnyttja den kommunala eller kommersiella servicen i Lomma. Mo-
torvägen ger båda tätorterna högklassig kontakt med bl a Malmö.  
 
Men goda kommunikationer handlar inte bara om bilvägen mellan tätor-
terna. En högklassig kollektivtrafik mellan orterna är också en del av den 
goda miljön i kommunen liksom förutsättningarna för gång- och cykeltra-
fik. Det nuvarande busslinjenätet förbinder orterna sinsemellan och båda 
med Malmö och ger också varje ort dess direkta kontakt med Lund. Med 
den framtida trafikeringen av Lommabanan med persontåg mellan Malmö 
och Kävlinge förändras mönstren och Lomma station blir på ett annat sätt 
knutpunkt för kollektivtrafiken i kommunen. Det aktualiserar en förbätt-
ring av kollektivtrafiken mellan Lomma och Bjärred med förlängning till 
Löddeköpinge.  
 
Den kommuntäckande översiktsplanen anger reservat för kollektivtrafik-
stråket förbi Haboljung med en sträckning som medger såväl busstrafik 
som, på sikt, spårtrafik, företrädesvis med lätta spårvägslika system. Den 
första länken i detta stråk anläggs genom Lomma Hamn. Det är en viktig 
uppgift att fördjupa studierna av reservat för detta stråk – placering med 
hänsyn till både bebyggelse och landskap, konflikter resp samspel med 
annan trafik, hållplatslägen, restidsstudier etc.  
 
Sträckan mellan Lomma och Bjärred är inte längre än att villkoren även 
för cykeltrafik och gångtrafik måste säkras för vardagsbruk, vad gäller 
gångtrafiken åtminstone sett till dess rekreationsvärden.  
 
Kommunikationerna för alla trafikslag mellan Bjärred och Lomma är en 
av de viktiga uppgifterna för den fördjupade översiktsplanen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flygbild över den södra delen av planområde . Till vänster i bild den nuvarande cam-
pingen Lomma norra som planeras ersättas av Haboljungs camping 
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Jordbrukslandskapet, naturvärdena                                 
och rekreationsintressena 
Det öppna landskapet mellan tätorterna är ett fortfarande aktivt jordbruks-
landskap, präglat av fortlöpande produktion under olika former sedan ur-
minnes tid.  
 
Men det är också i denna egenskap det kulturlandskap som formar bilden 
av Lomma som ort och som med sina egenskaper som landskapsupplevel-
se bekräftar de unika kvaliteterna i platsens förutsättningar, där mötet mel-
lan åker och hav förmedlar en särskild dramatik och kvalitet. Att marken 
fortfarande är brukad är en förutsättning för att dessa kvaliteter har kunnat 
vidmakthållas. Att det inte byggs igen under det bebyggelsetryck som 
finns på området är också ett villkor för att det ska behålla sina kvaliteter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vy österut över åkerlandskapet  
 
Såväl det brukade landskapet som de obrukade och obebyggda partierna 
rymmer väsentliga naturvärden som utöver sina upplevelsevärden är vik-
tiga förutsättningar för vidmakthållande av flora och fauna. Furet, stran-
den, trekantsdammen och alkärret är några av de inslag som måste värnas 
från denna synpunkt. En bibehållen grönstruktur som binder samman de 
viktiga lokalerna sinsemellan och med Höje å-dalen är en förutsättning för 
att upprätthålla den biologiska mångfalden.. 
 
Slutligen är det brukade landskapet en tillgång som rekreationsmiljö – 
redan i sin nuvarande form men med ytterligare potential att utvecklas i 
samklang med fortsatt jordbruk. Allmänna vägar, markvägar och beväxta 
kantremsor kring vattendragen är viktiga promenadstråk i kanten av åkrar-
na, som med små insatser kan utvecklas ytterligare till ett sammanhängan-
de nät. Ridsporten har redan en stark ställning i området, såväl i landskapet 
som på gårdarna. Golfbanan är ett framträdande inslag och en stor tillgång 
i kommunens utbud av idrotts- och fritidsanläggningar. Den innebär emel-
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lertid vissa inskränkningar i rekreationsmiljön i övrigt genom att begränsa 
kontaktmöjligheterna för promenadvägar i området. Dess önskemål om 
expansionsmöjligheter kan, utöver att behöva lösas på mark som idag är 
brukad, samtidigt innebära att sådana kontakter lättare kan skapas.  
 
Haboljungs fure är en uppskattad lunga i det annars öppna landskapet, 
också som kontrast till och tillgång i anslutning till de tätt bebyggda områ-
dena i kommunen. Den används för alla slag av rekreation och verksamhet 
inom fritidsorganisationerna.  
 
Men den avgörande tillgången för rekreationsmiljön i området, som alla 
andra tillgångar samspelar med, är stranden med betydelse för hela kom-
munen och stora delar av regionen. Närheten till Sundet sätter sin prägel 
även på jordbrukslandskapet och bidrar till dettas värde som rekreations-
tillgång. Kommunens intresse som bostadsort vilar i hög grad på dess kust-
läge. Här är det redan planerade strandstråket mellan Bjärred och Lomma 
ett viktigt inslag med ännu vissa frågetecken för genomförande. De delar 
av stranden som är av intresse för badlivet ligger till stor del utanför plan-
området men åtminstone en viktig strand är belägen vid campingplatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kusten i höjd med dammarna, en regional tillgång för rekreation 
 
Campingplatsen är i sig ett viktigt inslag i rekreations- och naturmiljön 
genom att vara öppen för såväl övernattning som badbesök och promena-
der i en vackert anlagd naturlig miljö. Här finns också de bästa förhållan-
dena för vindsurfing.  
 
Att värna om de rekreationstillgångar som finns inom området och ge des-
sa bra förutsättningar för utveckling är en andra viktig anledning att stude-
ra sammanhangen i en fördjupad översiktsplan. Ambitionen är att den för-
djupade översiktsplanen skall återge ett helhetsperspektiv, d v s där olika 
intressen vägts mot varandra. 
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Fördjupad översiktsplan för att värna dessa intressen 
Denna bakgrund anger två utgångspunkter som viktigare än andra för den 
fördjupade översiktsplanen – kommunikationerna mellan Bjärred och 
Lomma respektive rekreations- och jordbrukslandskapets betydelse. Det är 
således inte exploateringsfrågor som är i fokus till skillnad från de flesta 
planarbeten av detta slag. Vissa bostadsutbyggnadsfrågor i anslutning till 
Haboljung diskuteras men i övrigt berör planen dessa frågor mer i form av 
en diskussion om lämpliga sätt att snarare begränsa utbyggnaden av bostä-
der för att värna landskapskvaliteterna. 
 
I anslutning till frågorna kring rekreations- och jordbruksmiljön faller det 
sig naturligt att behandla de natur- och kulturmiljöintressen som finns och 
som i första hand stöder dessa användningssätt men som i något fall också 
innebär en konflikt med t ex en utvidgad campingverksamhet och golfba-
na. Även om denna fördjupade översiktsplan i första hand syftar till att 
utveckla tillgångar och möjligheter innebär situationen att även formella 
begränsningar måste tas upp och diskuteras såsom rekommendation till 
den fortsatta planläggningen för att detta värnande skall vara effektivt. 
Hela regionen präglas av extremt litet bestånd av allemansrättligt tillgäng-
lig mark och detta förhållande är särskilt påtagligt i dess sydvästra del. 
Flera av naturtillgångarna, t ex kusten som maritim biologisk miljö, är 
ömtåliga och förutsätts av statsmakterna ges fungerande skydd. 
 
Den fördjupade översiktsplanen har inte rättsverkan, d v s den styr inte 
förändringar eller bevarande i form av bestämmelser. Den innebär ett åta-
gande av kommunen att den skall fungera som utgångspunkt för fortsatt 
planarbete i andra former och kan också ligga till grund för prövning av 
bygglov. Avsikten är sammanfattningsvis att den ska vara uttryck för 
kommunens aktuella bedömningar och ställningstaganden. 
 
En fördjupad översiktsplan behandlas politiskt på samma sätt som en 
kommuntäckande översiktsplan med samråd med länsstyrelsen, allmänhe-
ten och andra intressenter, därefter, och efter ev bearbetning, utställning 
och slutligen antagande. 
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Landskapsbildsanalys  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exempel på framträdande vägsträckningar: Södra Västkustvägen resp Lerbäcks väg 
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Området idag 
Det följande avsnittet är en beskrivning av hur dagens område har vuxit 
fram ur historien. Den är disponerad så att den speglar de olika delområ-
den som planområdet består av och som samtidigt är uttryck för olika an-
vändningssätt. Denna disposition blir då också i huvudsak kronologisk.  
 
Landskapet har en övergripande karaktär av öppet jordbrukslandskap. Det 
kan i sin tur delas in i fem olika delområden (karaktärer):  

• jordbrukslandskapet som fortfarande har en stark prägel av enskif-
tet men med golfbanan som modernt inslag 

• kustvägen och dess omgivning  
• havet och strandzonen – ursprunglig miljö för näringar sida vid 

sida med fritidslivet  
• Haboljungs fure – planterat i modern tid 
• Haboljung – sommarsamhälle som blir villakvarter 

 
De olika karaktärerna har uppstått vid olika tid och får därför vara länkar i 
en utvecklingskedja som leder fram till dagens landskap.  
 
Avsikten är att i detta huvudsakligen historiska avsnitt i första hand spegla 
hur området har fått sitt utseende idag men rymmer därmed också några av 
de frågeställningar som är planens huvudändamål att belysa och diskutera. 

 Jordbrukslandskapet – då och nu  
Landskap handlar om relationen mellan människa och plats. Markanvänd-
ning, jordbruksmetoder och bebyggelsestruktur har alltid präglats av sam-
spelet mellan naturgivna förutsättningar, kulturella, sociala och politiska 
förhållanden samt ekonomiska konjunkturer. Landskapet är ett resultat av 
hur dessa olika komponenter verkar tillsammans och upplevs av oss män-
niskor.  
 
Landskapet mellan Lomma och Bjärred, Lommas kustzon, är präglat av 
mångtusenårigt brukande av jorden. I dagens landskap kan vi se strukturer 
som går långt tillbaka i tiden. Speciellt tydligt är den struktur som skapa-
des genom enskiftet under de två första decennierna av 1800-talet. 

Då… 
Kommunens historia går tillbaka till tiden vid isavsmältningen för 16 000-
17 000 år sedan. De första invånarna var renjägare som följde isens av-
smältning. En boplats från denna tid har bl a funnits vid Segebro söder om 
Lomma. För ca 7000 år sedan, under den yngre stenåldern, som också kal-
las bondestenåldern, skedde en övergång från jägarkultur till bondekultur. 
Bebyggelse fanns då vid de platser som skulle bli Flädie by och Borgeby.   
 
Under medeltiden inträffade en kraftig folkökning och århundradena kring 
1000-talet skedde en omfattande bybildning på den skånska slätten. I nu-
varande Lomma kommun var bebyggelsen vid den här tiden samlad i by-
arna Lomma, Vinstorp, Karstorp, Fjelie, Flädie, Önnerup och Borgeby. Ett 
särdrag för flertalet av de kustnära byarna var de avlånga vångarna som 
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sökte sig från bytomterna ner mot Lommabuktens strand. Bytomterna var 
som regel placerade i den östra delen av bymarken, tydligt indragna från 
kusten. Vångens mest högavkastande åkrar med de mest arbetsintensiva 
grödorna låg närmast bytomten medan de mer perifera jordarna användes 
för lågintensiva och mindre krävande grödor. Den kustnära fäladsmarken, 
som sträckte sig längs hela Lommabukten, utgjorde vid sidan av Romeleå-
sens fäladsmarker de enda större sammanhängande betesmarkerna i syd-
västra Skåne. Den gamla landsvägen mellan Malmö och Helsingborg, nu-
varande Västkustvägen, har sitt ursprung i denna tid. Mellan Lomma och 
Borgeby löpte vägen mellan inägorna och strandzonens fälad.  
 
Under 1100-talet, efter övergången till den kristna tron, infördes en soc-
kenorganisation. Kustområdet tillhörde då Lomma, Flädie och Fjelie sock-
nar. Sockenindelningen var en kyrklig indelning. Landskapet var också 
indelat i rätts- och förvaltningsområden som kallades härader. Häradsgrän-
sen mellan Torna och Bara härad går rakt genom nuvarande Haboljung. 
Bara och Torna härader kan spåras tillbaka till 1231. 
 
Det medeltida brukningssättet i långa och smala tegar innebar ett oratio-
nellt brukande av jorden. Genom olika skiftesreformer i slutet av 1700-
talet och början av 1800-talet sökte man förhindra den omfattande ägo-
splittringen samt rationalisera och effektivisera jordbruket. I Lomma, Fje-
lie och Flädie socknar genomfördes enskiftet under 1800-talets två första 
decennier. Genom enskiftet fick varje gård sin mark samlad kring en enhet 
med gården i mitten, den tydliga zoneringen i landskapet försvann och 
flera bebyggelseenheter i strandzonen tillkom. Enskiftet medförde en ny 
vägstruktur med vägar i ägogränserna mellan de utskiftade husen. De nya 
infartsvägarna planterades ofta med träd och vid boningshusen anlades en 
trädgård. 
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Gårdar och vegetation med kulturhistoriskt värde 
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Skånska rekognosceringskartan från 1815 - lägg märke till kustvägen 
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På Skånska Rekognosceringskartan 1815 finns ett antal gårdar nära var-
andra norr om korsningen mellan Tolvevägen och Södra Västkustvägen. 
Det är tre gårdar, ursprungligen i Önnerups by, för vilka ägarna år 1790 
begärde att de skulle flyttas ut till strandmarkerna. Där kom de att benäm-
nas ”Bjergårdarna” och blev både ursprunget till Bjärred och den första 
bebyggelsen vid Västkustvägen. Två av dessa ligger kvar på platsen. 
 
Genom skiftesreformerna formades det landskap vi kan se idag vad gäller 
jordbrukets bebyggelse. Brukningsenheternas bebyggelse fick sin plats där 
de ligger idag och med både byggnader och omgivande växtlighet ger sin 
huvudprägel åt de glest bebyggda partierna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allé in mot gården Stora Bennikan 
 
De tätare partierna har däremot fortsatt att utvecklas in i vår tid. De första 
större samlingarna av bostäder utanför gårdarnas är en följd av jordbruks-
utvecklingen under 1800-talet med uppodling av ny mark, intensivare 
bruk, befolkningsutveckling och därmed hemmansklyvning och bildandet 
av grupper av gatehus i anslutning till de större gårdarna. En kulmen i 
denna utveckling nåddes under 1850- och 60-talen, varav många har för-
svunnit. Bl a finns en grupp idag försvunna gatehus norr om Tolvevägen 
på en karta från 1860. 
 
En annan men senare bebyggelsegrupp av liknande slag, idag inordnad i 
bebyggelsen i Haboljung, är ett antal gatehus utefter Södra Västkustvägen 
i höjd med korsningen med Lerbäcks väg, sannolikt avstyckade från Stora 
Bennikan. 
 
De följande stora utbyggnaderna av bostadshus, som får den nuvarande 
bebyggelsen utefter Södra Västkustvägen att mer likna ett samhälle än ett 
inslag i jordbrukslandskapet, skildras i andra avsnitt. Det gäller både den 
första bebyggelsen av stora sommarvillor kring sekelskiftet 1900 söder om 
Bjärred och de från början anspråkslösare sommarstugorna i Haboljung 
med början under 1930-talet (se nedan). 
 
En annan viktig förändring av landskapsbilden som skett är fullföljandet 
av planteringen av tallskog för att förhindra sandflykt. Haboljungs fure 
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tycks ha planterats i ganska sen tid, d v s under tiden efter andra världskri-
get (se nedan).  

…nu 
I dag finns två gårdar kvar som härstammar från tiden före enskiftet: den 
gamla fyrlängade gården, Kommungården, Lomma 11:35, som ligger på 
Lomma gamla bytomt, samt Habo gård, som eventuell har rötter i 1400-
talet. Bostadshuset är uppfört 1847. Den gamla kustvägen, kungsvägen 
från medeltiden, är fortfarande synlig i dagens vägnät.  
 
Många jordbruksfastigheter som bildades vid 1800-talets enskifte har sla-
gits samman till större enheter och jordbruket bedrivs rationellt i ”industri-
liknande” former. Våtmarkerna har dikats ut och bäckar har förlagts i raka 
diken eller kulverterats. Trots detta präglas landskapet i dag fortfarande av 
enskiftet och den bebyggelse som då tillkom. Huvuddelen av de linjära 
strukturerna, vägnätet med alléer samt den fastighetsindelning som fastla-
des vid denna tid är synliga i dag. Häradsgränsen är synlig genom att den 
fortfarande delvis utgör en ägogräns.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beteshage invid Lilla Bennikan 
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Den helt dominerande delen av landskapet är intensivt brukat eller ian-
språktaget för bebyggelse eller verksamheter. Ett mindre parti i höjd med 
Lilla Bennikan är ett undantag i form av en bevarad låglänt betesmark med 
stora naturvärden. Karaktäristiskt för landskapet är samspelet mellan de 
öppna brukade partierna och distinkt avgränsade bebyggelsepartier omgiv-
na av hög grönska – antingen i form av enskilda gårdsplatser eller såsom 
större sammanhängande bebyggelsepartier med luckor emellan. Utblickar-
na genom dessa luckor är en av områdets viktiga särdrag och tillgångar, 
som i det följande ägnas stor uppmärksamhet. 

Golfbanan – en del av det öppna landskapet 
Att inordna golfbanan i jordbrukslandskapet kan synas utmanande och inte 
särskilt rättvisande. Det finns emellertid motiv att nämna den i detta sam-
manhang – liksom att behandla den i sammanhang med jordbrukslandska-
pet i den del av planen som redovisar ställningstaganden. Den har en an-
nan karaktär än det omkringliggande äldre jordbrukslandskapet men är 
ändå en del av det öppna landskapsrummet. Den är till skillnad från åkrar-
nas årstidsväxlingar grön året om och har en annan topografi och typ av 
vegetation än åkerlandskapet. Likväl befinner den sig i samspel med det 
omgivande landskapet på flera sätt – anlagd på tidigare jordbruksmark 
och, om den önskade expansionen kan förverkligas, med endast jord-
bruksmark som möjlig tillgänglig mark.  
 
Golfbanan är anlagd under 1990-talet på de sandiga markerna öster om 
furet. Verksamheten drivs i föreningsform med stor andel medlemmar i 
kommunen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tydlig gräns mellan golfbana och jordbruksmark med flera komponenter (vall, vatten, 
träd) 
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Banan är trång och omfattar 27 långa hål och 18 korta hål på ett område 
om 94 ha. Den gränsar till Höje å där ett hål ligger så nära det framtida 
stråket utefter ån att konflikter kan uppstå. Banan omges för övrigt av 
planteringar mot åkern och mot diken och andra vattendrag vilka på andra 
sidan är några av de promenadstråk som korsar jordbruksmarken.  
 
Det saknas emellertid möjligheter att passera banan för andra än spelare, 
vilket kan upplevas som en barriär i promenadlandskapet där det annars 
skulle varit naturligt att korsa i nord-sydlig led från åkrarna till Habo-
området/Höje å. Det finns inte heller möjlighet att passera mellan banan 
och järnvägen för motsvarande kontakt.  
 
Både mot bakgrund av det trånga läget och en expansiv verksamhet önskar 
golfbanan större utrymme. Det gäller i första hand en mindre övningsbana 
och, på längre sikt, ytterligare en slinga om 9 hål. Dessa två expansions-
önskemål svarar mot behov av nya ytor i två olika storleksordningar, d v s 
en mindre expansion för en övningsbanan och en större för en ny slinga.  

Västkustvägen – historisk riksväg 
I beskrivningen av jordbrukslandskapet ovan framgår att sträckningen för 
riksvägen mellan Malmö och Halland-Bohuslän-Norge, under den svenska 
tiden därefter främst mellan Malmö och Göteborg, kan följas genom hela 
den historiska utvecklingen.  
 
Sträckningen utefter kusten är naturlig eftersom den återkommande passe-
rar orter vid åmynningarna och med kontakt med havet. Vägen har själv-
fallet haft såväl strategisk som kommersiell betydelse och därutöver up-
penbarligen ett symboliskt värde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utsnitt av Västkustvägen med havskontakt 
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På den berörda sträckan har sträckningen av allt att döma inte förändrats 
genom tiderna utöver eventuella justeringar som faller inom kartografins 
felmarginaler. Söder om planområdet har sträckningen vid Brohus ändrats 
i modern tid men norr därom och söder om Bjärred synes den ligga kvar i 
det historiska läge man med stöd av t ex Skånska Rekognoceringskartan 
från 1800-talets första decennier kan bedöma att den haft länge. 
 
Bebyggelse orienterar sig naturligt efter vägar men en riksväg av detta slag 
har möjligen inte förrän i sen tid haft uppgiften att också förbinda byarna 
eller enskilda gårdar. Den har t ex inte passerat Lomma bycentrum vid 
kyrkan. Bebyggelsen har i stället givit upphov till eller legat utefter det 
vanliga lantliga vägnätet.  Strandområdets magra marker, dit vägen är för-
lagd, kan också ha medverkat till avsaknaden av bebyggelse. 

Bebyggelse och verksamheter vid vägen 
Det är först med den tidigare nämnda utflyttningen kring sekelskiftet 1800 
av tre gårdar från Önnerup till ”Bjergårdarna” som bebyggelse uppstår i 
anslutning till riksvägen och därmed också embryot till Bjärreds samhälle. 
 
De fortsatta förändringarna i jordbrukets ekonomiska och sociala former 
ger upphov till nästa generation bebyggelse i form av avstyckade gatehus 
med mer eller mindre stark knytning till huvudgården. Vid riksvägen gäll-
er det ny bebyggelse vid Stora Bennikan som uppförs från mitten av 1800-
talet och framåt med anslutning till denna i stället för till nuvarande Ler-
bäcks väg. Det gäller också strandsidan av vägen där kustfisket med be-
gynnande självständighet från gårdarnas traditionella ensamrätt kan bedö-
mas ha utvecklats med bas i dessa bostäder. På liknande sätt har sannolikt 
husgruppen vid Fiskarehusvägen norr om Fyrkantsdammen växt fram  
under senare delen av 1800-talet. 
 
Nästa generation bebyggelse har sin upprinnelse i förra sekelskiftets badliv 
och utvecklingen av stadsborgerlighetens boende i egna sommarvillor.  
Sommarvillorna strax söder om Bjärred i planområdets nordligaste del, där 
den ståtliga Villa Haga från 1897 omnämns som den andra i Gamla Bjär-
red, utgör en bebyggelsekaraktär som framträder tydligt både genom sina 
byggnadshöjder och sin arkitektur som skiljer sig från den vardagligare 
jordbruks- och gatehusbebyggelsens. Kring sekelskiftet 1900 anlades ock-
så ”Nya badanstalten” i höjd med Pilevägen. 
 
Järnvägen, egentligen spårvägen, från Lund anlades på tillskyndan av bl a 
byggherren till Villa Haga, konsul Wilhelm Westrup, med trafikering från 
1901. Den var den avgörande faktorn för den fortsatta utvecklingen av 
Bjärred som bad- och sommarsamhälle och sedermera villasamhälle för 
permanentboende med orientering mot Lund. Den är ett framträdande in-
slag, fortfarande synligt, i det nya samhällets kommunikationslandskap, dit 
också den alltmer betydelsefulla riksvägen hör.  
 
Ungefär samtidigt (1905) redovisades ett annat järnvägsprojekt, som inte 
förverkligats men som har intresse för oss idag – en förbindelse mellan 
Lomma och Löddeköpinge via Bjärred, till stor del i anslutning till Södra 
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Västkustvägen. Projektet finns dokumenterat i ett bevarat och donerat 
kartmaterial i kommunens ägo men bakgrunden till projektet är hittills 
okänd. Sannolikt har även i detta projekt privata intressenter varit aktiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banvallen utgör idag golfbanans gräns i öster 
 

Den ”nya” vägen   
Under mellankrigstidens depression blev denna ett av exemplen på Arbets-
löshetskommissionens nödhjälpsarbeten för att möta den omfattande ar-
betslösheten. ”AK-vägar” brukar kännetecknas av nya, raka och rationella 
sträckningar – i efterhand beskrivna ofta som ”piskrapp i landskapet” – 
men Södra Västkustvägen kom att moderniseras i stort inom ramen för sin 
ursprungliga sträckning. Till skillnad från många andra AK-vägar, som 
ofta permanentades med smågatsten, blev ”riksväg 2” en av landets första 
vägar som belades med den nyutvecklade betongtekniken. Skarvarna i 
vägen har, som på andra, de flesta nu asfalterade, liknande vägar skapat 
ljudminnen hos resenärer och närboende som har blivit lika klassiska som 
dunket från skenskarvarna på tåget förr. Vid vägombyggnaden före andra 
världskriget kom också den lika klassiska trädraden av oxlar till.  
 
Som berättats tidigare har vägen, som en gång låg för sig själv vid sidan 
om det bebyggda landskapet, mer och mer kommit att inramas av hus. 
Sommarstugorna i Haboljung började komma på plats på 1930-talet i en 
andra våg av utvecklat badliv – nu med en tonvikt på inte lika burgna fa-
miljer som i det förra sekelskiftets sommarvillor i Gamla Bjärred. Det är 
framförallt denna bebyggelse som har tätnat efterhand och också perma-
nentats på olika avstånd från vägen som idag ger bilden av passage av ett 
villasamhälle när man rör sig utefter vägen. På stora delar av vägen ligger 
tomterna tätt intill vägområdet. På ett stycke i södra delen av Haboljung 
har tydligen trafiken, när tomterna uppläts, ökat så mycket att en bredd-
ning blivit aktuell och en remsa av allmän plats reserverats mellan vägen 
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och fastigheterna. Den har i allmänhet tagits i anspråk och skötts av fastig-
hetsägarna och ser ofta ut som en del av tomten. 
 
Det är inte all mark utefter vägen som har bjudits ut för bebyggande. Söder 
om Haboljung vidtar Haboljungs fure. Fram till tiden efter andra världs-
kriget har detta parti mager jordbruksmark, att döma av flygbilder från 
denna tid, fortfarande varit odlat och vägens omgivning således präglad av 
öppet landskap. Dagens situation, med en rytmisk växling mellan 
omslutenheten i höjd med furet och öppenheten vid de gamla täktområde-
na i Habo strax söder om planområdet, är således relativt modern. 

Den moderna trafikutvecklingen – dagens situation 
Vägtrafikutvecklingen måste ha upplevts som explosiv för närboende un-
der tiden från andra världskriget fram till mitten av 1960-talet. All över-
ordnad trafik i nord-sydlig led mot Malmö passerade på denna väg under 
en period där bilismens utveckling framstår som proportionellt den största 
i historien. Såsom riksväg med de anspråk på framkomlighet och hastighet 
för en resa från Göteborg till Malmö som kan ställas måste trafiktempot ha 
varit exceptionellt i den täta miljön och dessutom ojämnt med inslaget av 
lokal trafik.  
 
Bygget av motorvägen E6 i mitten av 1960-talet måste ha upplevts som en 
befrielse som radikalt ändrat vägens status och karaktär. Utvecklingen av 
biltrafiken i samhället har dock fortsatt, om än inte i samma takt, och, för 
att jämföra med andra vägar som ersatts på motsvarande sätt, har trafik-
mängden på den gamla vägen idag måhända nått nivåer som liknar de som 
rådde när ersättningsvägen byggdes.  
 
I alla händelser finns önskemål om ett lugnare trafiktempo och ett mindre 
inslag av störningar samtidigt som det är angeläget att funktionen av hu-
vudväg mellan kommunens två huvudorter kan upprätthållas. Planer som 
tidigare har diskuterats med en ny huvudväg öster om bebyggelsen och 
nära motorvägen – att jämföra med de östliga lederna förbi Borgeby, Bjär-
red och Lomma – har inte aktualiserats i senare års planläggning (t ex ÖP 
2000) och utgångspunkten är att Södra Västkustvägen på detta parti har 
den angivna funktionen. Önskemål om bättre trafiksäkerhet kan också 
komma att överensstämma med önskemålen om en smalare vägsektion för 
att bättre signalera den lokala funktionen och en lämpligare hastighet – 
detta också med antagandet att vägen i så stor utsträckning som möjligt 
bör vara kollektivtrafikens huvudstråk.  

Havet och stranden  
Havet har präglat mer än den i våra moderna ögon lustfyllda stranden. Ha-
vet har självfallet varit landskapsformare alltsedan istiden och därvid givit 
upphov till hela det brukade slättlandet. Mer påtagligt är markformationer-
na närmare den nuvarande strandlinjen: höjdryggen, på vilken Södra Väst-
kustvägen löper och sandområdena i anslutning till denna. Påtagliga är 
också de partier av lera i anslutning till främst åmynningarna som givit 
upphov till tegelindustrin och, i vår tid, de kvarlämnade lertäkterna som 
idag visar sig som strandnära dammar. 
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Hur strandfisket har varit organiserat här kan bara bedömas utifrån den 
normala utvecklingen i strandnära jordbruksområden, där gårdarnas 
strandrätter i olika utsträckning lämnat plats för fiske som självständigt 
näringsfång med bas i en uppkommande bebyggelse nära stranden. Något 
tydligare fiskeläge har inte uppstått på den sträcka som behandlas här – 
ungefär vid Lomma centrum söder om området anges på Skånska Rekog-
noceringskartan 1812-20 däremot en husgrupp som benämns Fiskarehus, 
på detta sätt den första bebyggelsen i Nedre Lomma, d v s den nuvarande 
tätorten. 
 
Som redan beskrivits etablerades en del av det sena 1800-talets bebyggelse 
av gatehus väster om Södra Västkustvägen och närmast stranden. Till-
sammans med senare tillkommen sommarbebyggelse, till stor del för per-
manentboende idag, har de mer sammanhållna raderna av bebyggelse utef-
ter stranden vuxit fram.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stranden strax söder om Bjersund. De grunda vattnen är viktiga lekplatser för fisk 

Badlivets strand 
I främst norra delen kom dessförinnan de första större sommarvillorna till 
stånd vid förra sekelskiftet som ett uttryck för den nya tid som inte ser 
stranden i första hand som ett näringsfång utan som en källa till hälsa och 
rekreation – det badliv som stranden framförallt är symbol för idag.  
 
Den långgrunda stranden har krävt bryggor och som vi sett har mer omfat-
tande badanläggningar med bryggor både tillkommit och försvunnit under 
seklet. Kring sekelskiftet 1900 anlades ”Nya badanstalten” med badbrygga 
med omklädningshytter i höjd med Pilevägen. Platsen där bryggan nådde 
land utvecklades till nöjesplats med krog, dansbana och tivoli. Bryggan 
och därefter dess efterträdare från ca 1920 fanns kvar till någon av isvint-
rarna under 1940-talet. 
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Bad- och sommarlivet utvecklades senare under 1900-talet när semester-
lagstiftningen och idealen kring sol och friluftsliv spreds i samhället och 
då i andra former än de högreståndsmässiga som rått i början av seklet. 
Mer normala sommarstugor började byggas i Haboljung under 1930-talet 
när Habo gård började sälja av mark. Fram till 1950-talet byggdes de van-
ligen som små hus med klar sommarstugekaraktär, ofta med liggande trä-
panel som signatur. Livet i Haboljung har varit välorganiserat med villafö-
rening som stått för både praktiska gemensamma frågor och organiserande 
av midsommarfirande. Föreningen har också i någon mån varit ställföre-
trädande för kommunen och i egen regi haft hand om frågor som elektrifi-
ering och gatubelysning. Som framgår av senare avsnitt har sommarstu-
gorna, liksom på andra håll i Skåne, allteftersom blivit permanenta bostä-
der, vilket kommit att prägla såväl karaktären som planeringsfrågorna som 
uppstått. 

Camping  
Camping, som tidigare varit ett fritt tältliv, kom under 1950-talet att ut-
vecklas på ett sätt som krävde mer ordnade former med högre grad av ser-
vice. Lunds kommun, som tidigare drivit sommarkoloni i Habo med bad-
plats vid Haboljung, avvecklade i början av 1970-talet verksamheten och 
badplatsen kunde övergå till en användning som välordnad campingplats 
med allmän badplats. Koloniverksamheten hade byggts ut under 1950- och 
60-talen och de nuvarande byggnaderna härrör från denna tid. 
 
Campingen i kommunens ägo drivs idag av en enskild arrendator. Verk-
samheten utvecklas och önskemål finns om möjligheter till en ytterligare 
utbyggnad. Detta aktualiseras inte minst av ambitionen att Lomma norra 
campingplats söder om planområdet avvecklas på sikt. Anläggningen har 
ett strategiskt läge och gott renommé och vårdar inriktningen mot familje-
camping. Den är välkomnande gentemot såväl långliggare som tillfälliga 
övernattningar med tält och sysselsätter vid full beläggning 4-5 personer. 
Att badplatsen är öppen även för andra än campinggäster, bl a vindsurfare, 
ses som en kvalitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flygbild över dammarna och Haboljungs camping 
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Naturvärden vid stranden 
Campinganläggningen är granne till naturvärden i både norr och söder. Ett 
stycke norr om anläggningen ligger ett fuktigt landskapsparti, Alkärret, 
med bl a en sumpalskog. Den är inventerad och uppvisar en sällsynt artri-
kedom vad avser både växt- och djurliv och av ett slag som är knutet till de 
speciella egenskaperna hos platsen. Campinganläggningens expansions-
önskemål har aktualiserat frågan om dess störningskänslighet. Djur- och 
växtlivet här bedöms behöva tillräckligt avstånd till mänsklig verksamhet 
för att inte störas och skyddsområdet anger således tydliga gränser för ut-
byggnadsmöjligheterna för campingplats. 
 
Liknande naturkvaliteter har Trekantsdammen söder om området. Det är 
en av de större dammar som är rester av den omfattande tegelproduktionen 
i Lomma fram i modern tid. Trekantsdammen, men framförallt den an-
gränsande Fyrkantsdammen söder om planområdet, var lertäkter under 
tegelframställningens senare skeden, där Fyrkantsdammen med sin geome-
tri vittnar om de rationaliserade och så småningom storskaliga formerna 
för upptagning av lera. Båda dammarna ingår i det stora fastighetskomplex 
som av CA-Fastigheter förvärvades av ett av de sista verksamma tegelbo-
lagen och som också omfattar hela Habo-fältet och norra delen av det 
framtida Lomma Hamn. F n diskuteras ett kommunalt förvärv av Tre-
kantsdammen mm.  
 
Fyrkantsdammen har genom åren varit föremål för en mängd idéer om 
användning för fritidsändamål medan Trekantsdammen berörts mindre av 
önskemål om ett nytt utnyttjande. Den har tvärtom hävdats såsom värde-
fullt naturområde och har t ex pekats ut med högsta värdering i kommu-
nens naturvårdsplan 1997. Trekantsdammen är en viktig häckningsplats 
vilket gör att t ex fiske inte är lämpligt här. Den anger således också en 
gräns för campinganläggningens expansion, där markformen runt dammen 
utgör den naturliga skyddande gräns som saknas vid Alkärret. 
 
Även på strandområdet i övrigt finns mer allmänna naturvärden att hävda. 
Strandvallens växtlighet är ömtålig. Skötseln av stranden för badlivet med 
bl a bortstädning av ilandfluten tång är en verksamhet med maskiner vars 
former bör prövas mot bakgrund av bedömningar av påverkan på växt- och 
djurliv. 

Strandstråket 
Strandområdet har kommit att framstå som en självklar tillgång för även 
vardagligt friluftsliv vid sidan om det intensiva sommarlivet. Stranden 
erbjuder enastående kvaliteter för en promenad och planerna på en enkel 
och naturenlig men formellt säkrad strandpromenad har aktualiserats. På 
större delen av sträckan är det möjligt att röra sig på allmän eller allemans-
rättsligt tillgänglig mark men på andra partier går de hävdade tomterna ner 
till vattnet eller längre och förutsätter uppgörelse mellan kommunen och 
fastighetsägaren för att en säkrad strandpromenad skall kunna förverkligas.  
 
Frågan om strandstråket är nära kopplad till frågan om erosionsskydd av 
stranden. Strandens och havsbottens form i den grunda Lommabukten gör 
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att strandlinjen är starkt utsatt. Behovet av erosionsskydd är stort och på 
sina ställen akut.  

Havet som naturmiljö 
Även om stranden som vy och plats för friluftsliv är det som faller främst i 
ögonen är havet som plats för biologiskt liv väsentligt och i förlängningen 
en förutsättning för landskapskaraktären på land. Från allmän naturvårds-
synpunkt kan inte bortses från detta även om denna fördjupade översikts-
plan inte omfattar några andra ställningstaganden vad gäller skyddet av 
vattenområdena än att utgå ifrån oförändrad användning. Avsikten är att 
även vattenområdena ska ingå i det framtida naturmiljöprogrammet. De 
aktiviteter, bl a vind- och kitesurfing, som använder de aktuella vattenom-
rådena måste bedömas vad avser deras eventuella påverkan på det biolo-
giska livet i vattnet och en sådan bedömning ligga till grund för ställnings-
taganden i naturmiljöprogrammet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idag finns ett otal varianter av erosionsskydd längs stranden, tillkomna på privat initiativ 
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Planteringen av Haboljungs fure 
Tallskogsplantering för att hindra sandflykt har en lång tradition i Skå-
nes kustområden. Redan Linné propagerade för detta under sin skånska 
resa när han såg effekterna av det skogfattiga – hårt uppodlade och kal-
huggna – landskapet. Många skogsplanteringar av detta slag kom till 
vid förra sekelskiftet, bl a Kyrkfuret nära Lomma kyrka. Haboljungs 
fure är däremot ett ungt inslag i landskapet. På flygbilder från 1940-
talet kan man konstatera att de sandiga partierna mellan riksvägen och 
den leriga åkermarken längre inåt land fortfarande användes för pota-
tisodling – vid sidan av de sommarstugor som börjat växa upp här.  
 
Furet har trots att det är planterat i modern tid hunnit utvecklas till en 
tätortsnära skog med stora kvaliteter och med flitig användning av såväl 
organisationer för friluftsliv, skolorna i kommunen och av enskilda, 
som ser furet som en tillgång för friluftsliv. Växtligheten består mest av 
tallskog men här finns också många viktiga småbiotoper och hedartade 
områden med rik moss- och lavvegetation. Spillror av ljunghedsvegeta-
tionen finns kvar med t ex hedblomster och spenslig ullört. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett öppet och ljust utsnitt av Haboljungs fure 
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De tillgångar i furet utöver skogsmiljön i allmänhet som är av intresse 
för friluftslivet är framförallt nätet av stigar av olika slag – gångstigar 
såväl som ridstigar, och inte minst för hästsporten har furet stort intres-
se. Genom Haboljungs fure går också den överordnade gång- och cy-
kelvägen mellan Lomma och Bjärred, asfalterad och försedd med be-
lysning. För ytterligare förbättrad trygghet och säkerhet finns önskemål 
om luckor i växtligheten för bättre kontakt med vägmiljön kring Södra 
Västkustvägen. 
 
Vad avser belysning framhålls annars att en av de stora tillgångarna hos 
furet är avsaknad av belysning. Genuint skogsmörker är i sig en upple-
velsekvalitet i en urban region som sydvästra Skåne men också en till-
gång för t ex övningar i scoutorganisationernas verksamhet. 
 
Det finns stora utvecklingsmöjligheter hos Haboljungs fure inom ramen 
för en bibehållen kvalitet som naturområde, där den idag relativt ensar-
tade planteringen skulle kunna berikas med större urval arter av buskar 
och träd. Det som kan förbättras avser främst upplevelse- och använd-
ningskvaliteterna. Furet har redan idag stora värden för både flora och 
fauna som förutsätter vård och skydd av miljön.  

Sommarbyn blir villasamhälle – bebyg-
gelsetryck i Haboljung och i hela området 
Haboljungs bebyggelse av sommarstugor har på liknande sätt som många 
liknande bebyggelseområden på naturligt sätt blivit ett attraktivt alternativ 
för permanent boende. De från början små och sommarpräglade stugorna 
har i stor utsträckning från 1960-talet och framåt ersatts av eller byggts om 
till större vanliga villor. Även om spåren av sommarbyns arkitektur fortfa-
rande kan skönjas så kan denna bedömas vara utsatt för risken att försvin-
na. 
 
Kommunens kulturmiljöprogram redovisar de viktigaste inslagen av beva-
randevärd arkitektur i området. Det finns emellertid även andra kvaliteter 
som är kännetecknande för den ursprungliga miljön som kan gå förlorade 
vid en fortsatt förändring. Med större bostadshus förtätas bostadsmiljön 
och delar av luftigheten och grönskan kan gå förlorad. I än högre grad 
gäller detta om förtätningar genom avstyckningar aktualiseras.  
 
Det bebyggelsetryck som framförallt kommer till uttryck i Haboljungs 
bebyggelse gäller också för övriga bebyggelsestråk inom området utefter 
Södra Västkustvägen. I alla partier har husen efterhand blivit större genom 
ombyggnad och tillbyggnad och intresset för att ta i anspråk luckor i be-
byggelsestråken är stort.  
 
En större samlad utbyggnad kommer nu till stånd i området, nämligen i 
anslutning till Haboljung. Det är partiet öster om den tidigare bebyggelsen, 
d v s mellan denna och golfbanan. Den är resultatet av en avstycknings-
plan från 1937, som kommit att förverkligas först nu. Den nya bebyggel-
sen har fått en disposition som i så stor utsträckning som möjligt tar hän-
syn till den ursprungliga miljön genom siktstråk över gemensamma grön-
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ytor etc. För bebyggelsen inom området – den nya såväl som den befintli-
ga - har också antagits riktlinjer för byggnadsutformning (Miljö- och 
byggnadsnämnden § 81/2004). Dessa syftar bl a till att bibehålla lummig-
heten och luftigheten i bebyggelsen och att den nuvarande bebyggelseka-
raktären bevaras. De innefattar och bekräftar också de riktlinjer som läm-
nats i kulturmiljöprogrammet. 
 
Även andra propåer om utbyggnad av mer än enstaka hus har gjorts. Pro-
påer av det sistnämnda slaget är idag en vanlig företeelse, där kommunen 
av hänsyn till servicetillgången och kvaliteterna hos helheten visar en re-
striktiv hållning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F
u 

lygbild över bebyggelsen i Haboljung som visar väl uppvuxen vegetation och individellt 
tformad bebyggelse men i en sammanhållen helhet 
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Kommunens mål och planer; 
formella förutsättningar 
I olika planer och beslut har kommunen tidigare gjort uttalanden om ut-
vecklingen inom planområdet för den nu aktuella fördjupade översiktspla-
nen. Den följande resumén syftar till att ge en bakgrund till de övervägan-
den som görs i detta planarbete. Syftet är också att ge en möjlighet att be-
döma överensstämmelsen i huvuddragen mellan den fördjupade översikts-
planen och tidigare ställningstaganden liksom vad gäller de enstaka frågor 
där den nya planen avviker. 

ÖP 2000  
Den kommuntäckande översiktsplanen, antagen 2001-05-03, anger det 
aktuella planområdet som huvudsakligen odlingslandskap och grönytor. 
De områden för bebyggelse som anges är de som nu är bebyggda. Det kan 
noteras som en avvikelse från översiktsplanen att den nu aktuella utbygg-
naden av Ljunghuset i Haboljung inte är noterad som bebyggelseområde.  
 
De förändringar inom området som anges i översiktsplanen är dels utveck-
lingen av stråket utefter Höje å, dels två reservat för kollektivtrafikstråket 
Lomma-Bjärred-Löddeköpinge – det ena i anslutning till Södra Västkust-
vägen och öster om bebyggelsen i Haboljung, det andra som avlänkning 
från Lommabanan vid Önnerup och vidare mot nordost och Bjärred. Båda 
stråken mynnar i en sträckning öster om Bjärreds tätort. 
 
Av intresse för det aktuella planområdet är också noteringen om Haboom-
rådet söder om detta såsom utredningsområde. Detta syftar på förändringar 
bl a med utgångspunkt i planeringen för Lomma Hamn. 

Övergripande mål och riktlinjer 2003-2006. 
Övergripande mål och riktlinjer för kommunens verksamhet för perioden 
2003-2006 har fastställts av kommunfullmäktige 2003-06-05. Utöver all-
männa mål för verksamhet, boende service och miljö poängteras, med 
syftning på det aktuella planområdet, särskilt följande: 

• att markområdena för rekreation och naturupplevelser utökas och 
att Habo-området vidareutvecklas som fritids- och friluftsområde 

• att kommunen verkar för ett bestående och livskraftigt lantbruk och 
bevarad landskapskaraktär 

• att möjligheterna till rekreationsstråk i det öppna jordbruksland-
skapet tas tillvara och att de fria siktstråken i åkerlandskapet beva-
ras 

• att planeringen för strandstråksvisionen fortsätts.  

FÖP tätorterna 
Den fördjupade översiktsplanen för Bjärred-Borgeby, antagen 1999-06-17, 
anger motsvarande reservat för kollektivtrafikstråk som den kommuntäck-
ande översiktsplanen. Planen illustrerar också möjligheterna till en ut-
byggnad av Bjärred österut på ett sådant sätt att kollektivtrafikstråket öster 
om den nuvarande tätorten omges av bebyggelse. I planen prövas också 
frågan om bebyggelse i södra delen, d v s söder om Carl Olssons väg, med 
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slutsatsen att en sådan utbyggnad inte bör aktualiseras. Detta har givit en 
naturlig avgränsning av den nu aktuella planen. 
 
Den fördjupade översiktsplanen för Lomma tätort, antagen 2003-01-30 
berör det nu aktuella planområdet genom att också omfatta en del av re-
kreationslandskapet kring Habo och Höje å. Planen bekräftar och utvecklar 
synen på ett rekreationsstråk utefter ån som på sikt kan sträcka sig hela 
vägen till Lund och berör något konflikten med ett av hålen på golfbanan. 
Denna plan omfattar också det parti av området mellan gamla Lomma och 
Höje å, d v s norr om Kommungården, som också fått ingå i den nu aktuel-
la fördjupade översiktsplanen. I den fördjupade översiktsplanen för Lom-
ma tätort anges Habo som område för utveckling av rekreationsmiljöer 
med syftning på Habovisionens (se nedan) tankar om ett framtida nytt id-
rottsområde. Som ett inslag i den framtida utvecklingen av såväl östra 
Habo som Pråmlyckan söder om ån föreslås nya broar för gång- och cykel-
trafik över ån i anslutning till Pråmlyckan och Kommungården, vilket ökar 
tillgängligheten från tätorten till det aktuella planområdet. 

Naturvårdsplan 1997 
Den nu gällande Naturvårdsplanen redovisar ett urval av naturområden 
som bedöms vara särskilt värdefulla. Inom planområdet finns områden av 
klass 1 och 2. För området vid kustdammarna, alkärret och Haboljungs 
camping föreslås att ett naturreservat inrättas, vilket också överensstämmer 
med Länsstyrelsens rapport ”Närmare naturen i Skåne”, utgiven 2003, där 
området anges som ett sammanhängande område ihop med Höje å-stråket 
och strandstråket. För Haboljungs fure föreslås att skötseln inriktas på att 
en naturlig föryngring kan ske och att de öppna ytorna röjs med jämna 
mellanrum.  

Naturmiljöprogram – uppdrag 
Uppdrag har lämnats att upprätta ett kommuntäckande naturmiljöprogram. 
I uppdraget anges att relevanta delar ur miljöplan1990, grönplan 1990 
samt handlingsprogram för Agenda 21 inryms i ett nytt kommunalt natur-
miljöprogram. Arbetet med det nya naturmiljöprogrammet pågår parallellt 
med detta planarbete och beräknas vara klart 2007. 

Plan för vattenvården - uppdrag 
Uppdrag har lämnats att upprätta marin naturvårdsplan för Lommabuktens 
vattenområden med en kartering av det maritima biologiska livet inom 
området. Projektet påbörjas under våren 2007. 

Strandskydd 
Strandskydd gäller för kuststräckan och för marken närmast Höje å. Ut-
sträckningen framgår av karta. 
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Strandskydd och naturvärden inom området 
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Kulturmiljöprogrammet 
Arbete med ett kulturmiljöprogram för kommunen har antagits hösten 
2005. Programmet består av tre delar. Del ett är en historisk översikt för 
hela kommunen som beskriver utveckling från förhistorisk tid fram till 
slutet av 1900-talet. Del två består av fyra separata åtgärdsprogram (för 
tätorterna Lomma och Bjärred/Borgeby, ett för byarna resp ett för offentli-
ga miljöer) där skyddsvärda miljöer identifieras och beskrivs närmare. Del 
tre är tänkt att innehålla råd och riktlinjer till fastighetsägare att tillämpas 
vid ombyggnader och förändringar.  
 
Åtgärdsprogrammet innehåller inte bara beskrivningar av värden hos be-
byggelsen utan berör också skifteslandskapet och vägarna. De slutsatser 
och förslag som redovisas i den fördjupade översiktsplanen överensstäm-
mer till stor del med de riktlinjer som anges i kulturmiljöprogrammet. 

Riksintressen, fornlämningsområden, landskapsbilds-
skydd etc 
Området ligger i sin helhet inom ett större riksintresseområde för kustzon 
med särskilda bestämmelser enligt Miljöbalken till skydd för zonens natur- 
och kulturvärden. Partier av det grunda havet utefter området omfattas 
därutöver av ett nyligen reviderat riksintresse för yrkesfisket. Lommaba-
nan utgör vidare järnväg av riksintresse. Inom området finns ett antal fasta 
fornlämningar och fornlämningsområden. 

Fornlämningar
Förekomsten och typ av fornlämningar inom kommunen beskrivs i det 
Kulturmiljöprogram som antogs i november 2005. Där beskrivs bronsål-
dershögarna som de mest påtagliga förhistoriska monumenten i dagens 
landskap  De flesta förhistoriska fornlämningar ligger emellertid dolda 
under jord. Den arkeologiska detaljkunskapen om kommunen är tämligen 
låg i jämförelse med omgivande kommuner t ex Malmö. Omfattningen av 
kända fornlämningar ovan och under mark redovisas på karta, hämtad ur 
Kulturmiljöprogrammet. Som nämnts inledningsvis är hela landskapet 
påverkat av långvarig hävd och flera äldre vägsträckningar finns kvar i 
dagens landskap. 

Landskapsbildsskydd
Landskapet kring Höje å omfattas av landskapsbildsskydd (se karta). På 
samma karta redovisas ett område kring Höje å som landskapsbildsskyd-
dat. Detta är en äldre form för skydd av landskapsbilden med stöd av Na-
turvårdslagen i dess lydelse före 1 januari 1975. Syftet är att begränsa möj-
ligheten att anlägga bebyggelse, vägar och annat som kan påverka land-
skapsbilden negativt. Även om begreppet inte finns i Miljöbalken gäller 
fortfarande bestämmelserna inom de olika landskapsbildskyddade områ-
dena så länge Länsstyrelsen inte beslutat om något annat. Bestämmelserna 
inom ett landskapsbildskyddat område reglerar inte anordningar för jord- 
och skogsbrukets behov men för att till exempel bygga ett nytt bostadshus 
krävs dispens. 
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Kartor ur Kulturmiljöprogrammet, inkl redovisning av landskapsbildsskydd 
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Karta ur Kulturmiljöprogrammet med det äldre vägnätet i kommunen 
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Habovisionen  
2002-04-02 antog dåvarande Fritidsnämnden en vision om framtida an-
läggningar och verksamhet som skulle resultera i ett av Europas främsta 
områden för fritid och rekreation. Visionen utarbetades i anslutning till 
planarbetet kring Lomma Hamn och den fördjupade översiktsplanen för 
Lomma tätort och återges också i dessa planer. 
 
Utgångspunkten är dels behovet att få större utrymmen för spel och aktivi-
teter än de nuvarande anläggningarna, t ex nuvarande idrottsplatsen, kan 
erbjuda, dels att bidra till utvecklingen av en aktiv användning av de stora 
resurser för fritid och rekreation som det lågt utnyttjade Habo-området kan 
erbjuda.  
 
En huvudpunkt i visionen är möjligheten att anlägga en ny idrottsplats på 
östra Habo (d v s strax söder om planområdet), dock nödvändig att se på 
längre sikt tills såväl formella som tekniska markfrågor på de tidigare de-
poniområdena lösts. I övrigt omfattar dokumentet, aktualiserat 2005-02-
14, visioner för verksamheter och anläggningar inom hela kommunen, 
varav några har särskild aktualitet inom området för den fördjupade över-
siktsplanen för kustzonen. Här kan nämnas övernattningsmöjligheter i oli-
ka former, fortsatt utveckling av Lommas badstränder, utökad golfbana, 
bevarande och utveckling av kommunens grönytor samt anläggning av 
strandstråket och stråket utmed Höje å. Det kan också krävas att service-
byggnader för idrottsområdet av geotekniska skäl måste läggas utanför det 
tidigare antagna området, vilket kan påverka planområdet. 
Visionen mynnar också i ambitionen att upprätta en särskild plan för fort-
satt utveckling av gång-, rid-, cykel- och motionsleder samt aktivitetscent-
rum för spontan fritidsverksamhet. 

Lomma Hamn 
Planeringen för omvandlingen av tidigare Industrihamnen till stadsdelen 
Lomma Hamn är det tydligaste uttrycket för ambitionerna att stärka Lom-
ma som attraktiv bostadsort i regionen. Planeringen kommer till uttryck i 
Planprogrammet, antaget 2003-01-30, med bl a konsekvensbeskrivning 
och kvalitetsprogram som bilagor. Planprogrammet har bekräftats i hittills 
två detaljplaner för utbyggnad och arbete pågår med ytterligare detaljpla-
ner.  
 
Lomma Hamn omfattar vid full utbyggnad ca 1200 bostäder i området, 
inklusive en stor del av västra Habo. Planprogrammet omfattar den tidiga-
re industrihamnen men gör utblickar över hela Haboområdet på ett sätt 
som bekräftar detta som central rekreationstillgång för hela kommunen, bl 
a den ovannämnda idrottsplatsen, och som också anger att kustzonen, som 
behandlas i den aktuella fördjupade översiktsplanen, i framtiden integreras 
tydligare i den södra delen med tätortens mer ordnade stadsbyggande – 
detta utan att ändra förutsättningarna för dess gröna huvudkaraktär. I pågå-
ende revidering och aktualisering av planprogrammet bekräftas utveck-
lingen på främst norra delen av området. 
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Strandstråket 
En studie med förslag till ett sammanhängande strandstråk längs kusten 
har utarbetats och varit föremål för samråd under år 2003. Studien syftar 
till ett långsiktigt förverkligande med ett genomförande etappvis efterhand 
som möjligheter öppnas genom  t ex överenskommelser med berörda 
markägare. På sträckan mellan Haboljungs camping och till i höjd med 
Lerbäcks väg har stråket förverkligats.  
 
I studien till strandstråk ingår även en rapport om behovet av erosions-
skydd på olika sträckor av stranden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Översikt över strandstråksprojektets delar( Landskapsgruppen Öresund AB) 
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Kollektivtrafikstråket 
”Spårstudie Lomma – Löddeköpinge, maj 1997” har på uppdrag av Lom-
ma och Kävlinge kommuner samt Kommunalförbundet Malmöhus trafik 
utförts av Scandiaconsult. Studien jämför pågatågstrafik och snabbspårväg 
på tre alternativa sträckningar – återgivna i ÖP 2000. Slutsatserna av stu-
dien är att pågatågstrafik innebär högre kostnader för miljön än snabbspår-
väg men att de samhällsekonomiska effekterna är likvärdiga. Sammantaget 
konstateras alternativ Väst för spårdragningen, d v s delvis i Södra Väst-
kustvägen, ha flest fördelar. 

Trafiksäkerhetspolicy 
Kommunfullmäktige har i juni 2005 fastställt en trafiksäkerhetspolicy för 
kommunen. Tekniska nämnden arbetar f n med att omsätta denna i form av 
en trafiksäkerhetsplan. 

Höje å-stråket 
Möjligheterna att vandra utefter Höje å – på sikt hela vägen mellan Lom-
ma och Lund – redovisas som ambition i bl a ÖP 2000. Studier av förut-
sättningarna har varit föremål för mellankommunalt samarbete. F n pågår 
en förstudie med syfte att skapa tillgänglighet på de lämpligaste partierna 
på endera sidan av ån och med möjlighet att korsa den för att förbinda des-
sa partier. 

Markägande 
Den övervägande delen av marken i området är privatägd. Fastigheterna 
Önnerup 4:13 och Lilla Habo 1:7 (området kring Haboljungs fure) ägs av 
Lomma kommun. Stora Habo 1:6 (golfbanan) ägs av Habo Golf AB och 
Önnerup 1:2 ägs av Bjärreds församling. 
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Gällande detaljplaner 
Detaljplan gäller för större delen av Haboljungs bostadsbebyggelse söder 
om Lerbäcks väg samt för golfbanan. Därutöver gäller detaljplan för ett 
mindre parti i anslutning till Habo gård (se karta). Det föreslås senare i 
texten att detaljplan upprättas för ett större parti av bebyggelse (sid 71).  
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Aktuella frågeställningar -
belysning och                      
ställningstaganden 
 
Detta avsnitt omfattar de överväganden och ställningstaganden som till-
sammans med markanvändningskartan utgör den viljeförklaring från 
kommunens sida som avses vara vägledande för fortsatt planering och 
ärendehantering. Dispositionen följer det tidigare avsnittet med historik 
och nulägesbeskrivning område för område. Varje delområde representerar 
ett antal frågeställningar som behandlas i ett resonerande avsnitt och däref-
ter i ett antal slutsatser, vilka utgör den formella viljeförklaringen. 

Kulturlandskap, produktionslandskap och     
rekreationslandskap 
Dagens landskap är präglat av jordbruk i intensivare former än de historis-
ka. Det bedrivs i större enheter än tidigare även om den karaktär hos ar-
rondering och bebyggelse som skapades av enskiftet i princip fortfarande 
bestämmer utseendet hos det brukade landskapet.  
 
Det är en tillgång för området att jordbruket är livskraftigt här – några 
tecken på avveckling eller omställning kan inte noteras. En viktig förklar-
ing är självklart det höga brukningsvärdet hos marken. Fortsatt aktivt jord-
bruk bör ses som en av de grundläggande förutsättningarna för bevarande 
också av andra tillgångar i området – främst upplevelsevärdena hos land-
skapet. En utgångspunkt för denna plan är dessutom att de andra intressen 
i området som bör tillgodoses i huvudsak kan förenas med en fortsatt jord-
bruksdrift. Det finns i vissa avseenden konkurrerande intressen och avsik-
ten med planen är att ange en färdriktning för prioritering. 
 
De andra större inslag i landskapet som inte utgörs av aktivt jordbruk är 
dels golfbanan, som behandlas nedan som en del av det öppna rekreations-
landskapet, dels strandområdet, Haboljungs fure, bostadsbebyggelsen och 
trafikstråken, vilka behandlas i egna avsnitt. 

Samspelet mellan intressena 
Tidigare har konstaterats att det brukade jordbrukslandskapet utöver att 
utgöra en värdefull kulturmiljö och en påfallande landskapsupplevelse 
också är en viktig rekreationstillgång, där alla egenskaperna samspelar.  
 
Värdena från kulturmiljösynpunkt har mer formellt beskrivits i andra 
sammanhang men kan enklast sammanfattas med att det historiska bruk-
ningslandskapets drag är bevarade. Enskifteslandskapet med distinkta 
brukningscentra som ankare i det öppna, understruket av samlade trädbe-
stånd, framförallt kring mangårdsbyggnaderna, och med ofta alléplantera-
de tillfartsvägar, är en karaktär som är framträdande här och som bör beva-
ras. 
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Upplevelsevärdena bygger också på det historiska brukningslandskapet 
men det som gör detta landskap ytterligare intressant och närmast unikt är 
dess närhet till stranden och hur markens former understryker detta. Ut-
blickarna inifrån land mot kusten får en särskild styrka av markens stig-
ning mot Västkustvägen. Vyerna mot det starka ljuset över havet, vilket 
ramas in av de få och väl avgränsade bebyggda partierna utmed vägen, har 
stora skönhetsvärden.  
 
De sistnämnda luckorna av fria utblickar mellan bebyggda och vegeta-
tionsklädda väl avgränsade partier utgör omistliga kvaliteter av landskaps-
upplevelse, som måste ges ett planmässigt skydd. I planen föreslås att des-
sa etablerade gränser, liksom gränserna för gårdsplatserna, ges ett särskilt 
skydd i form av krav på detaljplan för nybebyggelse för bostäder och för 
förändrad markanvändning. Vägledande för sådan prövning i detaljplan är 
utgångspunkten att ingen ny bostadsbebyggelse skall tillkomma i området.  
 
Kulturvärdena och de visuella upplevelsevärdena stöder användningen av 
det öppna landskapet som rekreationslandskap. Det är i första hand två 
användningar som ligger nära till hands med delvis samma behov – fot-
vandring och ridsport. Ridsporten har tidigare berörts såsom redan etable-
rad i området, såväl i form av trevliga ridvägar som användning av vissa 
gårdar som hästgårdar/ridskolor. 

Flera möjligheter att röra sig i jordbrukslandskapet –    
gröna stråk 
Det öppna åkerlandskapet är inte under alla tider på året en inbjudande 
promenadmiljö. Redan de små insatser som skulle behövas för att utveckla 
möjligheterna motiveras emellertid av de vackra dagar som gör vistelse i 
denna miljö till en berikande upplevelse. Redan idag finns gräsbeväxta 
stråk- ”beträdor” - utefter några av vattendragen. Deras främsta syfte är att 
hindra kväveläckage från åkrarna till vattendragen men de är också ut-
märkta promenadstråk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagens beträdor kan ingå i framtida nät av gångstråk 
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En komplettering av detta nät utefter de bäckar och större dikessystem som 
finns i området kan tillföra stora värden, i synnerhet om resultatet kan bli 
ett nät av vägar som medger rundvandringar, d v s att man kan gå tillbaka 
en annan väg än den man startade på. I ett sådant nät av gångmöjligheter 
intar självklart de små vägarna, särskilt alléerna, en viktig roll men även 
enklaste brukningsvägar. Länkar i detta möjliga nät saknas idag, främst i 
anslutning till golfbanan och förbi denna, t ex utefter Lommabanan. Möj-
lighet att korsa golfbanan saknas också, vilket framstår som en brist. Att 
från de inre stråken också nå strandstråket på ett skyddat stråk som alterna-
tiv till de allmänna vägarna bör vara av intresse. 
 
Dessa enkla stråk ska ses som kompletteringar till det stråk längs Höje å 
som f n är föremål för en förstudie. Höje å-stråket kan ses som ett viktigt 
mål för alla anslutande stråk eftersom det leder vidare mot tätorten och 
stranden resp i riktning mot Lund.  
 
En väsentlig aspekt på detta nät av möjliga gångvägar är deras roll som 
ekologiska korridorer, d v s spridningsvägar för djur- och växtliv. Det är 
en aspekt som inte kolliderar med syftet att skapa promenadvägar utan 
stöder tvärtom detta genom att de kan bedömas bli en än rikare totalmiljö. 
Många arter är beroende av villkoren i sådana gröna stråk för att överhu-
vudtaget kunna överleva – främst för att kunna röra sig över tillräckligt 
stora ytor och därmed sammantaget utgöra tillräckligt stora populationer 
men också att stråken i sin utformning och plantering skapar tillräckligt 
bra miljö för aktuella arter. Ekologiska korridorer av detta slag finns an-
givna redan i den kommuntäckande översiktsplanen och bekräftas här.  
 
En annan aspekt på gröna stråk av detta slag är deras möjliga roll i kom-
munens ambition att balansera bortfall av grönska vid exploatering i tätbe-
byggelsen i tätorterna. Tillskott av grönska kan ske i form av rikare plan-
tering här och på annan mark som idag huvudsakligen är gräsmark och 
som också från andra synpunkter skulle berikas av plantering med lövväx-
ter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 42 



Skyddet av kulturlandskapets miljö 
Det aktiva jordbruket är grunden för attraktionsvärdena i landskapet och 
garantin för dess bevarande. En viktig del därutöver är som nämnts kon-
trastpunkterna i det öppna landskapet med inslagen av trädbevuxna, di-
stinkt avgränsade gårdsplatser.  
 
Det finns anledning att ge kulturlandskapet ett planmässigt skydd eftersom 
det finns ett latent exploateringstryck mot bakgrund av bl a läget nära Öre-
sund. Som nämnts innebär den fördjupade översiktsplanen att ingen ny 
bostadsbebyggelse skall tillkomma och att krav på detaljplaneprövning 
införs för den undantagsvisa nybebyggelse som kan aktualiseras samt för 
ändrad markanvändning. Detaljplaneläggning av den nuvarande bebyggel-
sen och dess gränser bör också aktualiseras. 
 
Även inslaget av trädbevuxna gårdsplatser bör ges ett motsvarande skydd 
som inte hindrar utvecklingen av t ex bebyggelse för jordbrukets behov 
men som kan säkra formerna och de distinkta avgränsningarna genom att 
dessa gränser läggs fast. Här innebär den fördjupade översiktsplanen dels 
utgångspunkten att kompletterande byggnader för jordbruket skall placeras 
inom de nuvarande gårdsplatsernas inramning och vara föremål för bygg-
lovprövning. Ev större nybyggnader, som inte kan rymmas inom de nuva-
rande gårdsplatserna, skall prövas i detaljplan. Med ”gårdsplats” avses 
tomtplatsen och övrig mark närmast brukningscentrum som med växtlig-
heten eller på annat sätt har en naturlig avgränsning mot den öppna jorden. 
 
Vad gäller ny användning av jordbrukets byggnader och ev nybyggnad är 
det viktigt att vid bygglovprövning ha en bred bedömning av vilka verk-
samheter som kan ingå i jordbruket. Kompletterande verksamheter som 
stöder det befintliga jordbruket i form av t ex övernattning, servering, han-
del med egna produkter, konferensverksamhet, hantverk med försäljning, 
bör därför tillåtas. En diversifierad och utåtriktad verksamhet är en tillgång 
för samspelet mellan jordbruk och rekreationsmiljö. 
 
En del av skyddet av kulturlandskapets miljö utgörs av de riktlinjer för 
utformning av ombyggnader av bostadshus som redovisas senare i avsnit-
tet om bostäder 

Golfbanans utvecklingsmöjligheter 
Golfklubben bedriver en framgångsrik föreningsbaserad verksamhet som 
har förutsättningar att växa. Inflyttningen till Lomma skapar ny efterfrågan 
av det lokala slag som också utgör klubbens bas. Ungdomsverksamheten 
är omfattande och ingår på detta sätt tydligt i kommunens utbud av ange-
lägen fritidsverksamhet. Klubbens verksamhet är också till stor del baserad 
på medlemsengagemang och har alltså en annan funktion än kommersiella 
golfanläggningar i allmänhet. 
 
Det finns från golfklubbens sida ett intresse för expansion av golfbanan på 
sikt. Detta intresse består av flera inslag i form av olika övningsområden 
men kan på sikt också omfatta nya hela slingor, d v s 9/18 hål. Banan idag 
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Golfbanan från luften 
 
 
 
 
är trång och kräver noggrann samordning mellan hålen för att inte innebära 
risker. Några hål är placerade så att de kan innebära konflikt med andra 
intressen, t ex Höje å-stråket. Att det inte finns någon möjlighet för fot-
gängare på promenad att korsa banan är ett resultat av den kompakta dis-
positionen. 
 
Det finns således anledning att överväga expansionsmöjligheter i större 
eller mindre partier. De möjligheter till ett korsande gångstråk inom golf-
banan, som angivits på markanvändningskartan skall också ses såsom en 
möjlig biprodukt, som är realistisk att uppnå först om en expansion av 
golfbanan kan ske. 
 
Som nämnts är angränsande jordbruksmark aktivt använd och inte föremål 
för avställning. På detta sätt finns ingen naturlig expansionsmöjlighet. 
Markbeskaffenheten hos jordbruksmarken är dessutom sådan (huvudsakli-
gen lera) att den inte utgör den bästa marken för att anlägga golfbana på.  
 
En möjlighet till en mindre expansion för t ex träningsbana har prövats på 
andra sidan ån, norr om Kommungården, men konstaterats vara för liten 
för att svara mot något behov – dessutom har marken inte visat sig till-
gänglig.  
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Möjliga expansionsriktningar för golfbanan 
 
Trots att förutsättningar för utbyggnad inte föreligger idag har alternativa 
expansionsriktningar för golfbanan åt norr respektive åt nordost på andra 
sidan järnvägen angivits med symboler på plankartan. Detta har antagits 
trots markbeskaffenheten liksom villkoret om fullvärdig möjlighet att kor-
sa under järnvägen men utan närmare specifikation i övrigt. Viktigt är att 
betesmarken i anslutning till ån omedelbart öster om den nuvarande golf-
banan och järnvägen bevaras som sådan och inte ses som tänkbart expan-
sionsutrymme. Innebörden av markeringen är att annan markanvändning 
än jordbruk och rekreationsändamål, som kunde stå i vägen för detta eller 
utbyggnad av golfbanan, inte skall komma till stånd. 

Ridsporten 
Planområdet är det område i kommunen som sannolikt är mest präglat av 
den idag utbredda ridsporten. Några av gårdarna har i sin verksamhet 
kommit att få en inriktning mot hästhållning för fritidsridning och ridhuset 
vid Habo gård ligger nära området. Haboljungs fure är en stor tillgång och 
används mycket för ridning och även det öppna landskapet rymmer många 
stråk för ridning (se karta). Det finns emellertid anledning att säkra möj-
ligheterna att rida på alla de promenadstråk som finns och som kommer att 
anläggas i jordbrukslandskapet. 
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Den södra delen av planområdet är kommunens mest värdefulla vad gäller 
möjligheter att utöva ridsport. Det finns ett nät av ridstigar som löper både 
genom rekreationsområden och i odlingslandskapet. Därutöver behöver 
verksamheten med hästar på sikt mer betesmark. I Haboljung löper ridsti-
gen även i kanten av den planerade nya bebyggelsen i Ljunghuset. Rid-
klubben har sin anläggning strax söder om planområdet och förutsätts fin-
nas kvar i nuvarande omfattning. Länsstyrelsen har utarbetat rekommenda-
tioner för anläggande av hästgårdar eller beteshagar med syfte att begränsa 
olägenheter och allergiproblem i samband med hästar i närheten av bebyg-
gelse. Länsstyrelsens riktlinjer reglerar avstånd till stall, beteshagar och 
liknande men innehåller inga konkreta direktiv för avstånd mellan ridstigar 
och bebyggelse. Befintliga lantbruksfastigheter kan utvecklas till hästgår-
dar utan vidare restriktioner. 

Jordbrukslandskapets vägar 
De allmänna vägarna och de mindre enskilda vägarna, inklusive markvä-
garna, har tidigare berörts som viktiga tillgångar i rekreationslandskapet. 
De är också delar av kulturlandskapet och, särskilt de alléplanterade, delar 
av det visuella landskapet som bör bevaras. Här avses inte den överordna-
de Södra Västkustvägen, som behandlas i särskilt avsnitt, utan de mindre 
vägar som mer aktivt kan användas för rekreationsändamål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Väg mellan Stora och Lilla Bennikan 
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Sammanfattning 
Resonemanget om jordbrukslandskapets värden som kultur- och rekrea-
tionsmiljö kan sammanfattas på följande sätt: 

• Det är önskvärt att bevara kustzonens öppna odlingslandskap. 
Landskapet är en viktig resurs för att förmedla historien och som 
kontrast till tätorterna Lomma och Bjärred. 

• Siktstråken för utblickar från åkerlandskapet ut mot havet bör säk-
ras i likhet med stråken för utblickar från havet och Västustvägen, 
in mot åkerlandskapet.  

• Planmässigt skydd – förslagsvis krav på detaljplaneprövning (se 
avsnittet Bostäder)- bör införas för att skydda det nuvarande land-
skapet och dess användning för jordbruk och rekreation. Skyddet 
bör innefatta skydd av de nuvarande avgränsningarna mellan träd-
bevuxna gårdsplatser/tomter och det öppna landskapet.  

• Inga självklara expansionsmöjligheter för golfbanan kan anvisas 
utan får utredas vidare.  

• Höje å-stråket, som redan planeras i andra sammanhang, bekräftas 
och ges stöd av den fördjupade översiktsplanen; säkerheten vid 
passage vid golfbanan utreds.  

• Mindre stråk bör öppnas för att komplettera nätet av gångvägar i 
anslutning till jordbruksmarken – beträdor vid vattendragen, kom-
plettering av markvägar etc; ambitionen bör vara att nå kontakt 
med strandstråket resp Höje å-stråket och att kunna passera över 
golfbanan om utrymme kan skapas genom expansion av banan; den 
kommuntäckande översiktsplanens ekologiska korridorer bekräftas 
i planen. 

 

Slutsatser och ställningstaganden: 
• Expansionsmöjligheter för golfbanan utreds vidare. Markanvänd-

ningen får inte ändras så att den hindrar ev framtida expansion mot 
norr och nordost. 

• Utöver eventuell expansion av golfbanan är utgångspunkten för 
fortsatt planläggning att jordbruksmarken bevaras som sådan, där 
de nuvarande vegetationsridåerna kring gårds- och tomtplatser ut-
gör gränserna för bebyggelseförändringar 

• Generellt krav på detaljplaneprövning av bebyggelseförändringar 
införs med undantag för komplementbyggnader och byggnader 
inom jordbrukets gårdsplatser (se vidare avsnittet Bostäder) 

• Riktlinjer för utformningen av bostadsbebyggelse införs (se vidare 
avsnittet Bostäder) 

• Krav på bygglovprövning av nybyggnad för jordbruket inom nuva-
rande gårdsplatser införs; nybyggnad utanför gårdsplatserna skall 
undvikas – undantag skall prövas i detaljplan. 

• Vägnätet i området och stråk utefter vattendragen utvecklas som 
resurser i rekreationsmiljön – tillgängligheten säkras, komplette-
ringsplanteringar görs i vissa fall (jämför Höje å-projektet), sköt-
selfrågor regleras i avtal. 
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Kollektivtrafikstråket 
Bakgrund till ambitionen 
Kollektivtrafiken i Lomma förbinder främst de två stora tätorterna med 
Malmö och Lund men också Lomma och Bjärred med varandra. Genom 
kontakten med Malmö och Lund finns kopplingar till övriga orter i regio-
nens kollektivtrafiknät. Lommabanan är en viktig framtida länk i detta nät 
med trafikering av persontåg från 2011. Eftersom Lommabanan inte berör 
Bjärred direkt blir Lomma kommunens knutpunkt i kollektivtrafiken. Sats-
ningar kommer också att göras för att markera Lomma station som hög-
klassigt centrum för kollektivtrafiken i Lomma kommun och till en värdig 
del av centrummiljön i tätorten.  
 
Från denna knutpunkt grenar den andra viktiga länken i kollektivtrafiknä-
tet ut sig, d v s huvudstråket mot Bjärred – Löddeköpinge. Det är redovisat 
i den kommuntäckande översiktsplanen ÖP 2000 såsom såväl trafikfunk-
tion som markreservat för alternativa sträckningar. Den utredning som 
genomfördes 1997 av Kävlinge och Lomma kommuner samt Malmöhus 
Trafik (Scandiaconsult maj 1997) anger dessa alternativa sträckningar, 
baserat på en jämförelse mellan pågatågstrafik och lättare spårtrafik från 
Löddeköpinge till Malmö, där jämförelsen närmast talar för det sistnämn-
da.  
 
Den första delsträcka som förverkligats genom först detaljplan (klart), se-
dermera utbyggnad, är sträckan genom Lomma Hamn. Här har kollektiv-
trafikstråket formen av huvudgata med blandtrafik genom området och en 
stadsmässig utformning med alléplantering och en utformning av kors-
ningen med Södra Västkustvägen som ska ge goda förutsättningar för hög 
framkomlighet för kollektivtrafiken. 
 
I den fördjupade översiktsplanen för Bjärred-Borgeby har ett reservat i 
överensstämmelse med den kommuntäckande översiktsplanen redovisats i 
östra kanten av tätorten. 
 
Inom området för denna fördjupade översiktsplan kommer huvudstråket 
för kollektivtrafik med buss i Södra Västkustvägen att vara givet under 
överblickbar framtid. Såväl för att fullfölja intentionerna i den kommun-
täckande översiktsplanen som för att hindra förändringar i markanvänd-
ningen som kunde minska handlingsfriheten för framtida planering har i 
planen emellertid också redovisats reservat för en ev trafikering av kollek-
tivtrafikstråket på spår. Ett antal reservatsalternativ har studerats prelimi-
närt men några bestämda slutsatser om alternativval kan träffas först efter 
framtida mer ingående utredningar, d v s om och när spårtrafik aktualise-
ras.  

Tänkt trafikering 
Kollektivtrafikstråket planeras och byggs på de sträckor i tätorten som 
genomförs nu enligt principen ”tänk spårvagn, kör buss” för att på sikt 
kunna konverteras till spårtrafik. Innebörden av detta är att sträckningen 
utformas med samma tydlighet, genhet, logik, beständighet och hållplats-
avstånd som en spårvägslinje men trafikeras i t v med bussar. Spårtrafik 
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skulle innebära fördelar för bekvämlighet, tydlighet och restid (ca 20 min 
kortare restid Bjärred – Malmö jämfört med dagens busstrafik) men inne-
bär också investeringar i en storleksordning som är möjliga först på sikt.  
 
Det ska också betonas att den diskuterade spårtrafiklösningen bygger på 
lätta system, inte tågtrafiksystem, utan anläggningar och fordon som t ex 
medger blandtrafik på vissa sträckor, större inslag av normala korsningar i 
plan, möjlighet till bättre anpassning till omgivningen genom snabba väx-
lingar mellan olika hastigheter etc. Det innebär också att ingreppen i mil-
jön är mindre än för järnvägstrafik liksom att det finns bättre utseendemäs-
siga anpassningsmöjligheter. 
 
Så länge trafikering sker med buss kommer denna att norr om Lomma 
Hamn följa Södra Västkustvägen . De reservat för andra sträckningar som 
diskuteras här och i övriga översiktliga planer avser således endast det fall 
en lösning med spår förverkligas. Framkomligheten för busstrafik på Väst-
kustvägen har trots blandningen med annan trafik inte sådana begräns-
ningar att det skulle vara motiverat att anlägga separata bussgator i något 
av reservaten för kollektivtrafikstråk. 

Två huvudalternativ i tidigare planarbeten 
ÖP 2000 redovisar två alternativ för spårreservat mellan Lomma och Bjär-
red. Det östra alternativet bygger på pågatågstrafik på Lommabanan till i 
höjd med Önnerup och norr därom en egen bana mot Bjärred och ett pla-
nerat stationsläge öster om tätorten. Det västra alternativet, anpassat till 
lätta spårtrafiksystem, passerar Lomma Hamn och följer norr därom Väst-
kustvägen tills det skär diagonalt igenom Haboljungs fure, fortsätter mel-
lan golfbanan och bebyggelsen i Haboljung tills det via det öppna landska-
pet norr om Tolvevägen når tätorten Bjärreds östra sida. 
 
Genom planläggningen av Lomma Hamn med kollektivtrafikstråket ge-
nom området kan det västra alternativet sägas ha bekräftats. Det östra al-
ternativet utgår i den fördjupade översiktsplanen, men kan åter komma att 
prövas i samband med att den kommuntäckande översiktsplanen ses över 
eller utbyggd spårtrafik på annat sätt aktualiseras i kommunen. För närva-
rande bedöms alternativet med lätt spårtrafik som mera troligt än påga-
tågstrafik mellan Lomma och Bjärred. Om pågatågstrafik mot Bjärred 
väljs är en sträckning längs med Västkustvägen utesluten. 
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Reservat för framtida kollektivtrafik 

 51 



Västra sträckningen – i sin tur flera underalternativ 
Det västliga alternativet, som i ÖP 2000 redovisas i Västkustvägen söder 
om furet och norr därom mer eller mindre fritt i landskapet, kan i sin tur 
beskrivas som bestående av flera tänkbara underalternativ. Alternativskil-
jande är ett antal frågor, som kan värderas först om och när spårtrafik ak-
tualiseras och förutsättningarna för detta är kända. Samtliga underalterna-
tiv i den västra sträckningen har studerats varvid ett fallit bort. Den sträck-
ning som redovisas i ÖP 2000 är angiven diagonalt genom Haboljungs 
fure. I planarbetet har ett antal andra alternativ utvecklats med utgångs-
punkten att så långt möjligt följa Södra Västkustvägen. I jämförelsen med 
dessa framstår ingreppen i furet som så stora för friluftslivet att detta alter-
nativ i utredningsarbetet setts som ett andrahandsalternativ för att senare 
helt utmönstras.  
 
Fördelarna med kollektivtrafikstråk i Södra Västkustvägen är främst att 
den redan är etablerad som stråk och inte innebär att en ny barriär behöver 
skapas. Villkoren är visserligen annorlunda för spårtrafik än busstrafik 
men de lätta spårsystem som diskuteras här har egenskaper att de i stor 
utsträckning kan lokaliseras i anslutning till bebyggelse och annan trafik. 
 
Södra Västkustvägen och den tillgängliga marken vid sidan om den varie-
rar emellertid mycket i bredd och är främst i norra delen så smal att en 
spårtrafikering hela vägen inte är möjlig ens i blandtrafik. Möjlighet att 
lämna vägen och komma fram friare måste därför sökas öster om bebyg-
gelsen utefter Södra Västkustvägen på längre eller kortare sträcka. Även 
här kan sträckningsalternativ diskuteras – friare i landskapet eller i så nära 
anslutning till bebyggelsen som möjligt utan att äventyra säkerhet eller 
riskera störningar. Här måste också landskapsbild och jordbrukets behov 
vägas in så att inte ett spår medför splittring av ägor och för många kon-
flikter med en rationell jordbruksdrift. Det finns dessutom olika luckor i 
bebyggelsen som passagemöjligheter. 
 
Avgörande för val av sträckningsalternativ är slutligen kravet att reshas-
tigheten inte får reduceras för mycket av snäv geometri, konflikter med 
annan trafik, krav på låga hastigheter vid bebyggelse, för få mötesplatser 
vid enkelspår etc. Det hela kräver således en komplicerad sammanvägning 
av alla dessa faktorer innan slutligt val kan göras. Då bör även kapaciteter 
och egenskaper hos linjeutrustning och fordon vara kända – bullernivåer, 
krav på ledningsstolpar, spårnivåer i förhållande till marknivå etc, d v s 
påverkan på omgivningen, för att detta val ska kunna göras. För att göra 
denna värdering finns inte underlag idag. 
 
Sammanfattning, kollektivtrafikstråket 
En utgångspunkt för reservat som läggs in i planen för bibehållen hand-
lingsfrihet för ev framtida kollektivtrafik på spår bör vara att detta så 
långt möjligt samlokaliseras med Södra Västkustvägen. På de sträckor 
där vägen och vägrummet är för smalt måste alternativ öster om bebyg-
gelsen sökas. Övergången från vägen till ett stråk öster om bebyggelsen 
kan ske i olika luckor och sträckningen kan ske nära eller längre ifrån 
bebyggelsen. Alla alternativ måste också beakta de övriga krav som 
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ställs på en förbättring av trafikmiljön i Södra Västkustvägen, bl a 
gång- och cykeltrafikens villkor. 
 
Alla faktorer måste således vägas samman i en fortsatt utredning när 
frågan har aktualiserats och flera faktorer är kända.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exempel på spårtrafik i tät bebyggelse: Karlsruhe, Tyskland (bild Trivector) 

 

Slutsatser och ställningstaganden: 
• Kollektivtrafiken inom området bedrivs även fortsättningsvis som 

idag med buss mellan Bjärred och Lomma på Södra Västkustvä-
gen. Anslutning sker till kollektivtrafikstråket genom Lomma 
Hamn. Berörda delar av Södra Västkustvägen rustas upp för att bl a 
främja god framkomlighet för bussarna (se avsnitt om vägtrafik på 
Västkustvägen). 

• För framtida handlingsfrihet för planeringen av kollektivtrafiken 
görs reservat för stråk, som ska kunna fungera för lätt spårtrafik. 

• En utgångspunkt bör vara att i så stor utsträckning som möjligt 
samlokalisera kollektivtrafikstråket med Södra Västkustvägen med 
hänsyn till andra trafikfunktioner på denna.  

• Där utrymme saknas på vägen anges olika alternativ för sträckning 
öster om bebyggelsen vid Södra Västkustvägen.  

• Tidigare angivna alternativ för reservat – från Lommabanan vid 
Önnerup resp genom Haboljungs fure – tillåts utgå men andra al-
ternativ än längs Västkustvägen kan komma att prövas i samband 
med en mera översiktlig bedömning av framtida spårtrafik i kom-
munen. 
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Allmän trafik – Södra Västkustvägen     
huvudstråk 
Allmän trafik – kollektivtrafik 
Den överordnade kollektivtrafiken är som framgått den dominerande tra-
fikfrågan i planområdet. Planområdet lokalt betjänas visserligen av kollek-
tivtrafiken mellan Bjärred och Lomma genom en hållplats vid Haboljung 
och vidare men det kan inte bortses från att det är de överordnade frågorna 
om kollektivtrafiken mellan Löddeköpinge och Malmö som överskuggar 
frågorna om den lokala trafikservicen. På liknande sätt är det med vägtra-
fiken i området. Den lokala trafiken är liten och vägsystemet i övrigt fram-
står som välfungerande bortsett från helt lokala säkerhets- och störnings-
frågor i vissa korsningar. Däremot är Södra Västkustvägen ett domineran-
de stråk med trafik – ca 4 000 fordon/dygn - som huvudsakligen inte gene-
reras inom området.  
 
Likväl har den stor lokal betydelse eftersom många fastigheter har sin till-
fart direkt från vägen och ofta är bebyggda nära vägen. Utom på vissa 
sträckor finns utrymme för gång- och cykeltrafik längre in i området och 
denna trafik behöver alltså till stor del inte ske på vägområdet. Däremot 
finns ett antal korsningar med lokalgatunätet som kan rymma säkerhets-
problem – varav några lösts med provisoriska åtgärder. Lokal trafik på 
huvudvägen, d v s mellan mål i området, bedöms med undantag för gång- 
och cykeltrafik vara liten. Ett ytterligare trafikslag på vägen, som avviker 
från huvudmönstret med snabb passage är flanörstrafiken, d v s långsam 
trafik för att titta på havet.  
 
Det är alltså angeläget att vägen har en sådan användning att den kan för-
ena egenskaperna att vara överordnat stråk mellan kommunens två huvud-
orter och vara del i en lokal miljö. Därutöver måste vägens historiska be-
tydelse – i två aspekter - beaktas. Vägen är en del av den uråldriga kungs-
vägen mellan Malmö och Halland/Bohuslän, sedermera som svensk riks-
väg mellan Malmö och Göteborg. I huvudsak har den kvar sin ursprungli-
ga sträckning. Den andra historiska egenskapen är att vägen är en av lan-
dets första betongvägar, vilket den blev i ett förbättringsprojekt under mel-
lankrigstiden, enligt uppgift som statligt arbetsmarknadsprojekt. Vid denna 
tid kom också den betydelsefulla men nu glesnande oxelplanteringen utef-
ter vägen till. 
 
Det kan finnas konflikter mellan olika önskvärda åtgärder för att uppfylla 
kraven för både överordnad och lokal trafik – dessutom med historiska 
hänsyn. Det viktigaste målet är emellertid att skapa en god trafikmiljö där 
man kan konstatera att det till en del kan göras utan att göra för stora in-
grepp i funktionen som huvudförbindelse mellan Bjärred och Lomma. 
 
Önskvärda åtgärder kan omfatta följande: 
 

• anpassa trafiktempot till de lokala förhållandena utan att inskränka 
framkomligheten för mycket; som ett medel för detta – och som 
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förbättring av vägrummets miljö - minska körbanebredden; detta 
bör ske utan att den historiska betongvägen förlorar sin karaktär 

• rymma reservat för kollektivtrafikstråk som i huvudsak avskild zon 
med dubbelspår 

• särskild uppmärksamhet ägnas åt korsningarna med lokalgatunätet 
 

Som kommentar till åtgärdsförslagen kan nämnas att en prognos genom-
förts (Trivector) för att belysa effekterna på trafikmängderna på Södra 
Västkustvägen vid olika grader av hastighetsbegränsning. Som längst gå-
ende begränsning har 50 km/h på huvuddelen och 30 km/h på sträckan 
förbi Haboljungs bebyggelse prövats. Jämförelse har gjorts med nuvarande 
förhållanden med 70 resp 50 km/h. Studien visar att trafiken minskar ge-
nom att alternativa vägar från Bjärred mot Malmö väljs, d v s Fjelievä-
gen/motorvägen E6. Minskningen är märkbar men liten – 7-14% beroende 
på om den nya trafikplatsen vid Lomma södra i beräkningarna antagits 
byggd. Alternativen med mindre begränsningar – 70 + 30 resp 50 + 50 
km/h – ger än mindre förändringar och har ganska lika effekter. Slutsatser 
som kan dras är  

• att endast en liten del av trafiken, särskilt från Bjärred mot Malmö, 
är känslig för hastighetsbegränsningar och att vägen ändå upplevs 
som direkt – med fördelar och nackdelar 

• att det viktiga syftet att dämpa trafiktempot och därmed störnings-
nivåerna kan uppnås på detta sätt 

• att den resulterande nivån på trafikmängden – ca 4 000 
fordon/dygn – med ett lugnare tempo kan anses acceptabel på en 
väg av detta slag 

• att attraktiviteten för den viktiga kopplingen mellan Lomma och 
Bjärred inte påverkas av en sänkt hastighet.  

 
Hastighetsbegränsning kan enkelt arrangeras med skyltning. Det är emel-
lertid angeläget att vägen också får en utformning som ger samma signaler 
som den skyltade hastigheten så att det blir naturligt att hålla hastighets-
gränserna. Åtgärderna i gatubyggnaden respektive hastighetsbegränsning-
en måste dessutom avvägas så att inte kollektivtrafiken drabbas av förse-
ningar, vilket ställer stora krav på utformningen. 
 
Dessa punkter uttrycker den överordnade ambitionen för behandlingen av 
Södra Västkustvägen, där de beskrivna åtgärderna måste utredas samord-
nat sträcka för sträcka i fortsatt planering.  

Gång- och cykeltrafik 
Det överordnade gång- och cykelstråket från Lomma mot Bjärred går i 
södra delen ett stycke från Södra Västkustvägen genom Haboljungs fure, 
följer norr därom Tappers väg och löper norr om korsningen med Lerbäcks 
väg öster om bebyggelsen. Ett stycke söder om Tolvevägen – där bebyg-
gelsen öster om Södra Västkustvägen lämnar en lucka – ansluter gång- och 
cykelvägen till Södra Västkustvägens östra sida. På detta sätt, d v s intill 
vägen och avskild med kantsten, fortsätter den in i bebyggelsen i Bjärred.  
 
Det är naturligt med en avskild gång- och cykelbana mellan fastigheterna 
och körbanan på denna sträcka. Den är dessutom logiskt orienterad så 
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länge ett dubbelriktat stråk kan anordnas endast på ena sidan av vägen. 
Gång- och cykelbanan är emellertid smal och fyller inte kraven på mått för 
dubbelriktad cykeltrafik och gångtrafik. Den störs på en sträcka dessutom 
av tvärparkering för flera bilar på tomtmarken utanför gatan. Utformning-
en av gång- och cykelbanan måste således ses över i samband med en ny 
genomgående utformning av Södra Västkustvägen. Denna måste också 
innefatta en beredskap för att rymma delar av strandstråket inom det nuva-
rande vägutrymmet.  
 
På de sträckor där gång- och cykelvägen går avskilt från Södra Västkust-
vägen är standarden genomgående god. Läget vid sidan om vägen kan 
emellertid också ha nackdelar i det att den upplevs som otrygg, särskilt 
genom det obebodda furet. Det bör i framtida utredningar kring Södra 
Västkustvägens utformning också undersökas om det finns utrymme för en 
cykelväg/cykelbana även i närmare anslutning till vägen såsom alternativ 
för mörka tider av dygnet. 
 
Gång- och cykelvägen ansluter till flera stråk av regional betydelse öster-
ifrån. Utöver huvudstråket från Lund, som ansluter i Lomma tätort via 
Lillalomma, korsar flera mindre vägar med blandtrafik gång- och cykelvä-
gen utefter kusten och ger tillgänglighet till denna – också med kollektiv-
trafik. Vägen via Önnerup är redan idag en populär cykelväg från Lund.  
 
Sammanfattning, allmän trafik 
Södra Västkustvägen bör bibehållas som huvudförbindelse för allmän tra-
fik mellan Lomma och Bjärred. Den måste emellertid utformas på ett sätt 
som bättre svarar mot ett dämpat trafiktempo – i kombination med skärpt 
hastighetsbegränsning. Fortsatta utredningar måste göras om utformningen 
med hänsyn till såväl förutsättningarna för nuvarande kollektivtrafik som 
kraven på säkra gång- och cykelvägar, inklusive delar av strandstråket. 
Utgångspunkten skall vara att utrymme skall finnas i anslutning till vägen 
för ev framtida kollektivtrafik på spår. 
 
 

Slutsatser och ställningstaganden:  
• Södra Västkustvägen bibehålls som huvudväg för lokal trafik mel-

lan Bjärred och Lomma. 
• Den tillåtna hastigheten på Södra Västkustvägen begränsas sträng-

are än till nu gällande 70 resp 50 km/h. 
• Fortsatta utredningar genomförs kring utformningen för att svara 

mot hastighetsbegränsningen, mot krav på hög trafiksäkerhet över-
huvudtaget, för att medge kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik 
på villkor som beskrivits ovan samt mot kraven på respekt för den 
historiska vägen och helhetsmiljön. Samordning görs med plane-
ringen för strandstråket. 

• Hänsyn skall tas till utrymmesbehovet för ev framtida kollektivtra-
fik på spår. 

• Oxelplanteringen bevaras och kompletteras. 
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Stranden – Lommas signatur 
Strandremsan mellan Haboljungs Camping och Haboljung är det avsnitt 
som idag är mest intensivt använt för rekreation och sport.  
I Habo-visionen ingår åtgärder för att utveckla de olika aktiviteter som 
bedrivs vid stranden, med tyngdpunkt på området vid badplatsen och 
campingen. Det gäller service för badare i form av försäljnings- och hygi-
enbyggnader, liksom byggnader vid stranden som anknyter till föreningar-
na samt miljöförbättrande åtgärder av badvattnet osv. I visionen konstate-
ras även att bryggan på Haboljungs badplats bör iordningställas. 
 
Olika önskemål hos strandaktiviteter och naturvårdsintressen behöver 
avvägas mot varandra. Avgränsning av campingverksamheten gent-
emot Alkärret redovisas nedan. Frågan om skötseln av stranden med 
påfyllnad av sand, kravet på en rensad sandstrand för badande och 
skyddet av befintliga tångvallar norr om campingen som utgör livsmiljö 
för insektsfaunan och salttålig flora bör diskuteras vidare för att få en så 
miljöanpassad rensning som möjligt. 
 
Mötet mellan de olika intressen som badgäster och surfare kan ha har 
hittills lösts genom muntlig överenskommelse om vilket område som 
surfarna kan disponera under badsäsongen. 
 
En viktig fråga är tillgängligheten för badgäster, vilken berör ett behov 
som skiftar radikalt från tillfälle till tillfälle, beroende på väder. Den har 
också regional betydelse eftersom de flesta badgästerna kommer från 
inlandskommunerna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vy längs stranden söderut 
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Med de flesta trafikmedel – kollektivtrafik med hållplatser vid Södra 
Västkustvägen, gångtrafik och cykeltrafik via småvägarna och huvudstrå-
ket utefter vägen – är stränderna i Lomma mycket tillgängliga. Även för 
biltrafik har de hög tillgänglighet, där dock parkeringsmöjligheterna är 
dimensionerande. Det finns ingen möjlighet att arrangera spridd parkering 
nära stranden, som tillgodoser behoven fullt ut under vackra dagar. De 
viktigaste resurserna är de större parkeringar som finns vid campingen 
respektive planeras på västra Habo i samband med Lomma Hamn-
planeringen. Reservparkering kan komma att finnas t ex på den framtida 
båtuppläggningen på östra Habo. Därutöver finns små möjligheter att an-
ordna parkering för detta ändamål och ingen möjlighet inom planområdet. 

Strandstråket 
Syftet med strandstråksstudien är att redovisa ett sammanhängande 
stråk så nära vattnet som möjligt- från Lödde ås mynning till Spille-
peng. Längs stråket finns en varierande landskapsbild, möjligheter till 
många olika aktiviteter såsom bad, surfing, fågelskådning mm. Stråket 
har både lokalt och regionalt värde. Alternativa sträckningar har stude-
rats men huvudalternativet innebär i vissa avsnitt konflikter med natur-
vårdsintressen och privat mark med strandrätt enligt jordabalken, i vissa 
fall flera hundra meter ut i havet. Det har diskuterats huruvida en av-
smalning av Södra Västkustvägen kan nyttjas för att strandstråket lätta-
re skall kunna genomföras. Detta alternativ bedöms ha ett mindre upp-
levelsevärde än ett stråk alldeles invid havet och det låter sig dessutom 
inte kombineras med cykelbanans läge samt det reservat för kollektiv-
trafik som ingår i den fördjupade översiktsplanen. 
 
Åtgärder för strandstråket måste samverka med åtgärder för att stoppa 
erosionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ytterligare variation på temat erosionsskydd 
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Till strandstråksprojektets handlingar hör ett gestaltningsprogram, date-
rat maj 2004. Detta är tänkt att utgöra en grund för val av möbler, ut-
rustning och mindre byggnader längs strandstråket. I programmet slås 
fast att strandstråket till sin utformning skall förbli underordnat naturen 
och att själva stråket bör vara smalt, men ändå längs väsentliga delar 
tillgängligt för personer med rörelsehinder. Möbler och annan utrust-
ning skall vara placerade på landsidan om stråket så att strandzonen 
närmast vattnet hålls ren från utrustning.  
 
Alla förslagshandlingar över strandstråket har utarbetats av Landskaps-
gruppen Öresund AB. 
 
Rekommendationen är att genomföra ett sammanhängande stråk när-
mast vattnet även i de lägen där detta kräver utfyllnad och servitut för 
att passera förbi privata fastigheter med strandtomt. En utfyllnad kräver 
tillstånd enligt Miljöbalken – ”vattendom”. Möjligheter till kopplingar 
med sammanhängande promenadstråk genom jordbrukslandskapet, mot 
Lund och Höje-å-stråket bör studeras. Miljöpåverkan och kostnader 
måste dock utredas vidare.  

Havet som biotop 
De grunda bottnarna i den här delen av Lommabukten är relativt känsliga 
och bör skyddas. Det grunda vattnet är artrikt och värdefullt som lekområ-
de för fisk  
 
Hav och land hör ihop och de mest aktuella vattenvårdsfrågorna är buktens 
roll som recipient från vattendragen i jordbrukslandskapet samt erosionssi-
tuationen och den förändring av havsbotten som pågår till följd av erosio-
nen. Uppdrag finns, som nämnts, att upprätta en plan för vattenvården i 
form av en separat kartering av det marina livet i Lommabukten.  

Campingen  
Möjligheten till övernattning i området är idag begränsad till de båda 
campinganläggningarna (varav den ena är belägen utanför själva plan-
området) men Kultur- och fritidsnämndens ambition är att det skall 
erbjudas tre alternativa möjligheter till övernattning; hotell, vandrar-
hem/stugby och camping. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alkärrets trädridå och…  …..campingens södra parkering 
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Haboljungs camping är inne i ett expansivt skede tack vare den nuva-
rande arrendatorns engagemang. Önskemål om utvidgning med 100 
platser på vardera ca 100 m2 har framförts. Arrendatorn har också idéer 
om övernattningsstugor på 10-25 m2 för självhushåll eller som rena 
övernattningsstugor. Stugorna kunde eventuellt också hyras ut under 
vintern som studentbostäder eller liknande. Det framgår att det kan fin-
nas säsongsvis efterfrågan även utöver detta. Önskemål om expansion 
finns alltså och bedöms kunna vara en angelägen tillgång i kommunen 
men campingen är begränsad av det alkärr som finns strax norr om 
campingen och som angivits som värdefullt naturområde. Även ett 
mindre intrång i eller omedelbart intill alkärret kan vara vanskligt och 
leda till att området förlorar sitt värde som biotop. Söder om campingen 
ligger Trekantsdammen, som också är en värdefull naturmiljö och hin-
der för expansion åt detta håll.  
 
Att i alltför stor utsträckning förtäta dagens anläggning är inte heller 
någon bra lösning eftersom kvaliteten skulle försämras och dagens in-
delning i mindre, avgränsade landskapsrum kan gå förlorad. Västerut 
begränsar naturligtvis kusten och badplatsen möjligheterna till expan-
sion. De zoner som kan detaljstuderas för en utvidgning är bl a parker-
ingsytan m fl ytor närmast Södra Västkustvägen (varav den sydligaste 
förutsätter markförvärv) och ett område som ligger strax väster om 
Alkärret. Totalt sett bedöms det kunna tillskapas ca 45 nya platser i 
anslutning till dagens anläggning. 
 
Ett alternativ till en del av expansionen som framförts är ett friluftscen-
ter på platsen med service, omklädnad, information etc för de som rör  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karta över Haboljungs camping; gröna fält är tänkbara expansionsytor 
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sig i hela rekreationsområdet. Det framstår som en utvecklingsbar idé om 
anläggningen kan rymmas inom ramen i stort för den idag ianspråk 
tagna ytan, inklusive angivna expansionsytor, och inte har för stort omfång 
som byggnad. Detta och användningen inom campingen överhuvudtaget 
bör prövas i detaljplan. 
 
Strandstråket passerar badplatsen enligt förslaget, men förmodas inte bli 
en störning utan kan tvärtemot bidra till att anläggningen med café och 
dansbana utnyttjas av fler. 
 
Norr om Lomma tätort finns ytterligare en campinganläggning, den sk 
Lomma norra. Marken ägs av CA-Fastigheter som i sin tur hyr ut till cam-
pingverksamheten där. Kommunens avsikt är att denna på sikt skall av-
vecklas. Tidplanen för detta beror bl a på i vilken takt Lomma Hamn 
byggs ut.  

Bryggan 
Strandstråksprojektet har aktualiserat frågan om att anlägga en ny brygga 
på de gamla fundamenten. Längs kusten finns mindre, privata bryggor och 
den första tillgängliga bryggan längs stranden är Långa Bryggan i Bjärred. 
En komplettering av bryggan vid campingplatsen skulle bidra till attrakti-
viteten hos både camping, badplats och strandstråket och är därför en an-
gelägen fråga. Badplatsen är långgrund och strandlinjen eroderar. Sand 
måste alltså fyllas på inför varje säsong. En möjlig utformning av badplat-
sen skulle vara att anlägga en gräsyta med erosionsskydd närmast vattnet. 
 
Kostnadsbedömning har gjorts för en påbyggnad av bryggan, varvid det 
konstaterades att även alternativet att ta bort betongfundamenten innebär 
en kostnad. Vid värdering av de båda förslagen bör beaktas att fundamen-
ten är ett viktigt habitat för bland annat musslor och de sjöfåglar som lever 
på musslorna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betongfundament för bryggan invid Haboljungs camping 
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Trekantsdammen och Alkärret 
Trekantsdammen i är i likhet med övriga bevarade lertäkter i kommunen 
en intressant lämning efter tegelindustriepoken. Den har därutöver intresse 
såsom inramning till och karaktärselement i rekreationslandskapet. Sitt 
främsta värde har den emellertid från naturvårdssynpunkt. Enligt Natur-
vårdsprogrammet från 1997 föreslås ett naturreservat inrättas för både 
kustdammarna och Alkärret. Det är också angeläget att upprätta en sköt-
selplan för Alkärret, förslagsvis innehållande åtgärder som bete och slåtter 
för att hindra igenväxning. 
  
I tidigare översiktlig planläggning har den framtida användningen av Tre-
kantsdammen med omgivning lämnats öppen, dock med förutsättningen 
att exploatering inte sker runtom och att campingplatsen söder därom av-
vecklas på sikt. 
 
Frågorna kring områdets utveckling och skötsel behandlas också i det på-
gående arbetet med naturmiljöprogram, där också frågan om ev naturre-
servatsförklaring behandlas. 
 
Sammanfattning 
Strandpartiet är ett av planområdets mest attraktiva inslag och den del av 
stranden utefter hela kommunen som är en av de mest aktivt använda. 
Många olika rekreationsverksamheter ska samsas här och mellan några –  
t ex  mellan bad och vindsurfing – krävs det överenskommelser om vilka 
områden man använder för att undvika konflikter.  
 
Strandstråksprojektet representerar viljan att ytterligare utnyttja strandom-
rådet och göra det tillgängligt för fler. Genomförande är tänkt efterhand 
som problem i olika partier med framkomlighet kan lösas. Samordning 
krävs med fortsatta utredningar om utformning av Södra Västkustvägen. 
 
Området omfattar viktiga naturvärden, såväl havet i sig såsom biotop som 
främst dammarna och deras omgivningar, som förutsätter skydd. 
 
Skyddet för naturvärdena ställs mot önskemålet om en utvidgad camping-
verksamhet. Det finns dock utrymme för expansion som inte kolliderar 
med skyddsintresset. I anslutning till campingen finns fundamenten av den 
tidigare bryggan, som föreslås sättas i stånd igen. 
 

Slutsatser och ställningstaganden: 
• Strandstråket genomförs som ett sammanhängande stråk närmast 

vattnet, även i de lägen där detta kräver utfyllnad och servitut för 
att kunna passera privata fastigheter. Den studie som föreligger till-
sammans med erosionsrapport och gestaltningsprogram bildar till-
sammans ett tillräckligt utredningsunderlag för att kunna gå vidare 
med detaljplaneläggning, förhandling med markägare och projekte-
ring av de enskilda sträckorna. 

• Campingen bör ges förutsättningar att expandera på de ytor som 
angivits ovan, d v s på ett mindre parti åt nordväst och på den nu-
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varande parkeringsplatsens västra del. Angivna begränsningar från 
bl a naturvårdssynpunkt måste beaktas. Denna och ev annan an-
vändning prövas i detaljplan. 

• Betongfundamenten för brygga vid campingen bör kompletteras 
med överbyggnad. En utformning som minimerar skötselbehov- 
och underhåll/vintervård - skall eftersträvas.  

• Erosionsskydd anläggs vid badplatsen; bryggan utnyttjas för bad. 
• Hanteringen av tångvallarna norr om campingen skall utföras med 

hänsyn tagen till naturmiljön. 
• Alkärret med skyddsområde redovisas som särskilt värdefull bio-

top. Skötselplan skall upprättas. 
• Trekantsdammen med skyddsområde redovisas som särskilt värde-

full biotop. 
• Frågan om ev naturreservatsförklaring av dessa och andra områden 

prövas i arbetet med naturmiljöprogram. 
 
 

Haboljungs fure – utvecklingsmöjligheter 
Karaktär 
Haboljungs fure har, som framgått av den tidigare historiska beskriv-
ningen, kommit till under efterkrigstiden och har ingen lång tradition 
som inslag i landskapet. Det bidrar också till att det inte präglas av nå-
gon särskild rikedom som upplevelse, ens sedd såsom tallskog – några 
gammelfuror bidrar inte visuellt till miljön utan stora partier präglas av 
jämngamla träd i relativt homogena bestånd. Bortsett från ett antal 
gläntor varierar skogsmiljön mycket litet. Även om miljön används 
mycket och bedöms som en stor tillgång av besökarna skulle den kunna 
erbjuda ytterligare upplevelser och därmed vara en attraktion för flera. 
Däremot kan miljön från biologisk synpunkt bedömas som rik och om-
nämns också som sådan i Naturvårdsplanen 1997. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Område  med hedkaraktär i den södra delen av furet 
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De olika intressena i furet –                                                
organisationer och andra brukare 
Furet är en tillgång för många intressenter, såväl organiserade som sponta-
na. Dess läge centralt i kommunen och särskilt i anslutning till Lomma 
tätort gör den till en viktig resurs i fritidslivet.  
 
Utöver att fungera som en lunga i det annars intensivt brukade tätorts- och 
jordbrukslandskapet för promenader på några minuters avstånd från bo-
stadsbebyggelsen används den intensivt av föreningslivet. Här framhålls  
bl a att Haboljungs fure är ett av få ställen i den urbaniserade delen av re-
gionen som erbjuder autentiskt mörker på natten, vilket är en tillgång t ex 
för scoutövningar. Även om växtligheten är relativt ensartad erbjuder den 
ett biologiskt liv som är intressant för naturvårdsorganisationernas ung-
domsverksamhet och för skolan och förskolan. Ridning och verksamhet 
med hundar är självskrivna inslag sedan länge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ridstig genom furet 

Utvecklingsmöjligheter 
Man kan bedöma att det finns stora möjligheter till utveckling av furet 
utan att behöva ändra dess roll och användning eller, på sikt, öka kom-
munens insatser för skötsel. Syftet med en sådan utveckling är att skapa 
större upplevelserikedom, större biologisk mångfald och vidare spekt-
rum av användningsmöjligheter genom att vegetationen får representera 
skiftande karaktärer. 
 
Avsikten är att furets karaktär av natur skall bibehållas och berikas. 
Belysning bör inte införas i större utsträckning än vad som finns idag. 
Önskvärda utvecklingsinsatser kan beskrivas i följande punkter: 

• Gläntor och siktstråk bör vidmakthållas och eventuellt nyska-
pas. 

• Anläggning av enkla samlingsplatser. 
• Gynnande av lövträdsetablering i enskilda partier. 
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Utvecklingsmöjligheterna kommer att studeras inom ramen för kom-
munens arbete med naturmiljöprogrammet. En utvecklings- och sköt-
selplan kommer att föreslås.Marken i furet är sandig och utvecklings-
möjligheterna bör bedömas mot den bakgrunden. En aspekt som också 
bör betonas är att utvecklingen i möjligaste mån ska främja känslan av 
trygghet och säkerhet i de partier som utnyttjas till vardags, t ex gång- 
och cykelvägen. 
 
Söder om furet och utanför planområdet är det öppna fält med bl a före 
detta deponier som bl a i den fördjupade översiktsplanen för tätorten 
angivits som plats för ny idrottsplats mm. Här finns idag verksamhet 
som också utnyttjar Haboljungs fure, t ex Brukshundsklubben. Det 
finns alltså anledning att betona värdet av ett samspel mellan de två 
naturpartierna, både till användningen och sett till de rockader som kan 
göras för att skapa en väl fungerande helhet i ett stort idrotts- och fri-
tids- och rekreationsområde. En tillgång som kan komma även verk-
samheterna i furet till del är de gång- och cykelvägsförbindelser över ån 
som bör ingå i idrottsplatsplaneringen och som gör såväl denna som 
furet lättillgängligare från Lomma tätort. 
 
Det kan vara ett bidrag till helheten att vissa verksamheter som idag 
utnyttjar Habofältet får tillgång till nya anläggningar i furet, samtidigt 
som en del av idrottsplatsen kan behöva lokalisera delar av anläggning-
en till furets södra del. Det kan gälla mindre byggnader eftersom vissa 
delar av marken på Habofältet kan vara svåra att utnyttja för bebyggel-
se. Det är viktigt att anläggningar och byggnader i Haboljungs fure pla-
ceras och utformas så att minsta möjliga ingrepp i naturmiljön görs och 
så att man söker naturliga avgränsningar för dessa. Det bör t ex under-
sökas om helheten gynnas av att Habovägen flyttas något norrut och 
ges en sträckning som svarar väl mot naturmiljön.  
 
En anmärkning bör göras beträffande kollektivtrafikstråket mellan 
Lomma och Bjärred, som i den kommuntäckande översiktsplanen givits 
en sträckning diagonalt genom Haboljungs fure. En sådan sträckning 
skulle om den förverkligades självklart vara olycklig för användningen 
av furet. Alternativ har undersökts med en sträckning söder och öster 
om furet men inte bedömts realistiskt. Reservatet för kollektivtrafik 
genom Haboljungs fure har alltså utgått. 
 
Sammanfattning 
Haboljungs fure representerar stora värden  från såväl rekreations- som 
natursynpunkt men kan utvecklas ytterligare, också som del i en helhet 
som också innefattar det framtida idrottsområdet på östra Habo. 
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Slutsatser och ställningstaganden: 
• Haboljungs fure bevaras och skyddas som natur- och rekrea-

tionsresurs 
• Insatser görs för att utveckla den biologiska och upplevelsemäs-

siga mångfalden och skyddet av viktiga arter och biotoper - ut-
vecklingsmöjligheterna utreds vidare inom ramen för det pågå-
ende arbetet med naturmiljöprogrammet.  

• Samspelet mellan furet och det framtida idrottsområdet på östra 
Habo bör utvecklas. Möjligheterna att placera mindre byggna-
der för detta ändamål i furets södra del bör utredas vidare. 

 

 

Bostäder  
Ingen plan för exploatering 
Ambitionerna i planarbetet att säkra tillgångarna från natur-, rekreations-, 
fritids- och jordbrukssynpunkt konfronteras med ett starkt bebyggelsetryck 
på icke planlagd mark. Bebyggelse som från början varit jordbrukets bo-
städer eller fritidshus har konverterats till attraktiva permanentbostäder 
som tillsammans format en god bostadsmiljö, dessutom med tillgångar 
som överträffar mycket i vanliga bostadsmiljöer: ett fritt läge med havsut-
sikt, stranden inom promenadavstånd och med andra rekreationstillgångar 
in på knuten. Dess centrala läge med god tillgänglighet till alla delar av i 
en aktiv region gynnar en stark efterfrågan på nya möjligheter att bygga.  
 
Ytterligare utbyggnad hotar emellertid i förlängningen just de kvaliteter 
som gör området unikt och eftertraktat. Nybyggnad utanför de nu hävd-
vunna platserna för bebyggelse, d v s utanför de trädplanteringar i det öpp-
na landskapet som markerar tomtplatser, kan skada och till slut täppa till 
de viktiga utblickar som är en av de viktigaste kvaliteterna i området. 
Främsta hotet är en sådan utbyggnad som förlänger bebyggelsestråken 
parallellt med stranden och efterhand täpper till utblickarna. Det gäller 
bebyggelse både närmast stranden, d v s väster om Västkustvägen, och i 
kanten av jordbrukslandskapet öster om vägen. Men även utbyggnad på 
djupet ut mot det öppna landskapet ändrar förutsättningarna för utblickar 
genom att i förlängningen ge upphov till ”korridorer” snarare än ”luckor”.  
 
Även avstyckningar och förtätning inom nuvarande bebyggelseområden 
kan hota kvaliteterna i området. Luftigheten och grönskan, karaktären hos 
villagatorna, den kvardröjande karaktären av sommarsamhälle, utblickarna 
mellan husen ut från villagrupperna mm är kvaliteter som sannolikt är 
grunden för den stora efterfrågan på boplats här. Om efterfrågan tillgodo-
ses fullt ut går värdena förlorade. Detta är en del av bakgrunden till kom-
munens restriktiva hållning med bygglov för nybyggnad. En annan är de 
allmänna intressena att värna det öppna landskapet och utblickarna i detta. 
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Fri sikt i lucka i bebyggelsen längs Södra Västkustvägen 

Det saknas idag planmässigt stöd för att skapa tydlighet i dessa bedöm-
ningar som i sämsta fall kan upplevas som godtyckliga av sökande. Kom-
munen har i några fall tvingats medge bygglov trots tidigare avslag på 
grundval av bedömningar av detta slag, vilket kan ge upphov till rättsosä-
kerhet och rättvisekonflikter. 
 
Avsikten med planarbetet är att ge ett starkare översiktligt underlag för 
kommunen i bedömningen av dessa ärenden. 

Aktuellt projekt 
Som ett undantag från huvudregeln om begränsning av fortsatt utbyggnad 
finns det projekt i Ljunghuset i anslutning till golfbanan och den nuvaran-
de bebyggelsen i Haboljung som nu håller på att genomföras. Det är base-
rat på en äldre avstyckningsplan och omfattar 36 villatomter. Projektet 
hade sannolikt inte aktualiserats om inte avstyckningsplanen hade varit 
gällande – det minskar till en del sådan mark som har utvecklats till pro-
menadområde mellan golfbanan och Haboljungs fure. Den kommuntäck-
ande översiktsplanen ÖP 2000 anger t ex området som naturmark. Av-
styckningsplanen innebär att promenadstråk ändå finns kvar och områdets 
struktur är sådan att utblickarna från den nuvarande bebyggelsen mot jord-
brukslandskapet i stor utsträckning bevaras tack vare integrerade park-
stråk. Läget är dessutom i anslutning till kollektivtrafiken. Fastighetsplan 
har antagits för Ljunghuset i syfte att säkra dagens tomtstruktur och hindra 
ytterligare avstyckning. Miljö- och byggnadsnämnden har också antagit 
särskilda riktlinjer för utformning av byggnader och mark. Eftersom pro-
jektet f n genomförs redovisas det i den fördjupade översiktsplanen som 
”framtida bostäder”. 
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Karta över utbyggnadsområdet Ljunghuset i Haboljung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den nya bebyggelsen i Ljunghuset 
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Önskvärda regleringar 
Det rådande bebyggelsetrycket innebär en belastning för kommunen ge-
nom avsaknad av underlag för att pröva lämpligheten i bygglovsansök-
ningar. Syftet med denna fördjupade översiktsplan är att utgöra ett sådant 
underlag och underlätta handläggningen av dessa ärenden. 
 
Den ena komponenten i ett sådant underlag är konstaterandet dels av de 
värden som finns i det öppna jordbrukslandskapet med sina inslag av be-
byggelse i grönska, dels hur sköra dessa värden är. Den andra komponen-
ten är förslag till hanteringsordning, uttryckt i lämplig planmässig re-
glering. Här föreslås således dels att ingen ytterligare bostadsbebyggelse 
skall tillkomma utöver ersättningsbebyggelse respektive i sammanhang 
med jordbrukets byggnader, dels att alla bebyggelseförändringar i området 
skall föregås av prövning i detaljplan. Detta krav avses inte gälla komple-
mentbyggnader eller byggnader för jordbrukets behov inom de nuvarande 
gårdsplatserna. För nya sådana byggnader utanför gårdsplatserna förutsätts 
krav på detaljplan gälla. Med ”gårdsplats” avses, som nämnts, tomtplatsen 
och övrig mark närmast brukningscentrum som med växtligheten eller på 
annat sätt har en naturlig avgränsning mot den öppna jorden.  
 
Kravet på detaljplaneprövning av ny bebyggelse har stöd i lagstiftningen 
genom 5 kap 1§ 2 PBL, som förutsätter att prövning även av enstaka nya 
byggnader skall ske i detaljplan inom ett område där det råder stor efter-
frågan på mark för bebyggelse och prövningen inte kan ske i samband med 
bygglovsprövning eller förhandsbesked.  
 
För att säkra såväl den bestående helhetsmiljön som ett stabilt underlag för 
framtida bygglovsprövningar bör detaljplan dessutom upprättas för hela 
det idag bebyggda området närmast Södra Västkustvägen, stranden och de 
närmaste omgivningarna. På markanvändningskartan är angivet ett område 
som bedöms som lämplig omfattning av det område som bör detaljplane-
läggas. Antagandet av den fördjupade översiktsplanen bör knytas till ett 
uppdrag till Miljö- och byggnadsnämnden att upprätta detaljplan. 
 
En annan viktig fråga är bevarandet av karaktären hos bebyggelsemiljön 
inne i områdena. Här är frågor om material, färgsättning, växtlighet, av-
gränsning av tomt mot gata viktiga, d v s alla de frågor som påtagligt berör 
den offentliga sidan av bebyggelsen. Här anger kommunens förslag till 
kulturmiljöprogram de helhetsmiljöer som har särskilt värde. Även andra 
miljöer kräver omsorg. Miljö- och byggnadsnämnden har för nybebyggel-
sen i Ljunghuset lagt fast riktlinjer för utformning av de delar av enskild 
mark som exponeras mot den offentliga miljön. Liknande riktlinjer är 
önskvärda även för bebyggelsen i Haboljung och för övrig bebyggelse 
utefter Västkustvägen och föreslås gälla som vägledande i och med denna 
fördjupade översiktsplan men bearbetas och bekräftas i framtida detalj-
plan. 
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Riktlinjer för bebyggelseutformning 
De riktlinjer som antagits för Haboljungs bebyggelse (MBN § 81/2004) 
såsom tillägg till avstyckningsplanen är på några punkter hämtade från 
kulturmiljöprogrammets allmänna riktlinjer och i övrigt utarbetade med 
utgångspunkt i den nuvarande karaktären av sommarbebyggelse i grann-
skapet. Denna karaktär är idag mångfaldig vad gäller t ex material och 
färgsättning men har tillräckligt många karaktärsdrag av äldre sommarbe-
byggelse som bör värnas och vara bestämmande för den framtida behand-
lingen av helhetsmiljön. De antagna riktlinjerna är dock väl detaljerade för 
att vara vägledande för behandlingen av den övriga befintliga bebyggel-
sen. De har därför bearbetats och gjorts mindre ingående för att vara en 
mer användbar vägledning för vidmakthållandet av kvaliteterna i den nu-
varande bebyggelsen i övrigt. 
 
Följande riktlinjer avses således gälla som vägledning för ombyggnad och 
ev nybyggnad inom den icke planlagda tätare bostadsbebyggelsen i områ-
det närmast Södra Västkustvägen. När denna bebyggelse detaljplaneläggs 
kan de bekräftas i denna. 
 

1. Vid ombyggnad och ev nybyggnad bör anpassning ske till platsen 
och omgivande bebyggelse vad gäller volym och placering på tom-
ten. Där den ursprungliga sommarbebyggelsen är bevarad skall sär-
skild hänsyn tas till denna. 

2. Tomterna bör omgärdas av häck eller lägre staket. Plank och höga 
murar i fastighetsgräns mot allmän plats/gata är olämpliga i den 
öppna och gröna villamiljön. 

3. Tomterna bör inte styckas av; stora tomter med väl uppvuxen 
grönska är områdets viktigaste särdrag. Uppvuxna träd är tillgångar 
både för den egna tomten och för helheten och bör vårdas. 

4. Stödmurar bör undvikas i lägen som är exponerade mot granne el-
ler allmän plats/gata. 

5. Högst 1/4 av tomtytan bör bebyggas , inklusive komplementbygg-
nader. Karaktären med en huvudbyggnad per tomt, i regel enbo-
stadshus, bör bevaras med komplementbyggnader och ev bostäder 
utöver huvudbyggnaden underordnade denna i storlek och placer-
ing. Komplementbyggnader bör vara fristående från huvudbyggna-
den och inte placerade så att de dominerar vyn mot gatan. 

6. Bostadshus bör vara friliggande, d v s med minst 4,5 från fastig-
hetsgräns. Förgårdsmarken bör vara grön, större hårdgjorda ytor 
bör undvikas i lägen som är exponerade mot granne eller allmän 
plats/gata. 

7. I samband med bygglovsansökan för förändringar som påverkar 
markens utformning mot gatan bör även utformningen av denna 
redovisas i ansökan.  
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Sammanfattning 
Någon ytterligare bostadsbebyggelse utöver redan detaljplanelagd avses 
inte komma till stånd i området - detta av hänsyn till dels landskapet med 
dess utblickar, inte minst mot havet, dels till de nuvarande kvaliteterna i 
den nuvarande bebyggelsemiljön med luftighet och grönska. Undantag 
(bortsett från jordbrukets byggnader inom de nuvarande gårdsplatserna) 
skall prövas i detaljplan med stöd av 5 kap 1§ 2 PBL. Vägledande riktlin-
jer för utformning av bebyggelse införs och bekräftas i detaljplan. Detalj-
plan för de icke planlagda delarna av bostadsbebyggelsen utefter Södra 
Västkustvägen med omgivning bör upprättas. I denna bör innefattas även 
de områden som omfattas av den tidigare avstyckningsplanen, d v s bl a 
Ljunghuset.  
 

Slutsatser och ställningstaganden:  
• Det är viktigt att värna om de befintliga goda boendemiljöerna i 

området vad gäller till exempel utblickar, luftighet och grönska. 
• Ytterligare bebyggelse för bostäder, utöver ersättningsbebyggelse, 

byggnader för jordbrukets behov inom nuvarande gårdsplatser resp 
redan detaljplanelagd nybyggnad, avses inte komma till stånd inom 
området. 

• Ytterligare avstyckningar inom bebyggelseområdena bör inte med-
ges. 

• Krav på prövning i detaljplan av varje nybyggnad eller ändrad 
markanvändning bör införas liksom för jordbrukets byggnader 
utanför nuvarande gårdsplatser. 

• Krav på prövning i bygglov av nybyggnad för jordbrukets behov 
inom nuvarande gårdsplatser införs. 

• Riktlinjer för utformning enligt ovan av byggnader och mark inom 
bebyggelseområdena i Haboljung och utefter Södra Västkustvägen 
införs. 

• Uppdrag lämnas till Miljö- och byggnadsnämnden att upprätta de-
taljplan för icke planlagda delar av bebyggelsen utefter Södra 
Västkustvägen med omgivning, för de områden som omfattas av 
den tidigare avstyckningsplanen samt för campingplatsen. 
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Genomförandeaspekter  
Den fördjupade översiktsplanen är, såsom flera gånger poängterats, ingen 
plan för utbyggnad eller underlag för något projekt. Från genomförande-
synpunkt kan planens syfte snarast ses som trefaldigt och därav ha tre oli-
ka genomförandeperspektiv. 
 
För det första lägger planen fast en huvudinriktning för framtida använd-
ning av området för främst jordbruks-, fritids- och rekreationsändamål vid 
sidan om redan etablerad bostadsbebyggelse. Detta innebär ett långsiktigt 
genomförande genom att denna huvudinriktning är bestämmande för fort-
satt planläggning, ärendehantering samt andra beslut som rör området. 
 
För det andra avses planen ge ett tydligare underlag för hantering av för-
frågningar och lovansökningar om t ex ytterligare utbyggnad, komplette-
ringsbyggande och ombyggnad – frågor där ett tydligare underlag avses 
förhindra en utveckling i fel riktning i förhållande till de långsiktiga må-
len. I detta avseende kan genomförandet beskrivas som omedelbart så 
snart det åberopas som antagen fördjupad översiktsplan. Uppdrag bör läm-
nas till Miljö- och byggnadsnämnden att upprätta detaljplan för de angivna 
områdena. 
 
För det tredje omfattar planen ett antal förslag till utveckling av området i 
olika aspekter, varav några förslag avses leda till fortsatt utredning, andra 
till genomförande. Från denna synpunkt ska genomförandet ses som suc-
cessivt och efterhand som budgetmässiga, tekniska och planmässiga förut-
sättningar föreligger. Här finns också några förslag som lämpligen kan 
genomföras såsom följdinvesteringar till eller i samband med andra åtgär-
der. Ombyggnad av t ex Södra Västkustvägen måste således kopplas till en 
helhetsbild av bl a kollektivtrafikstråket medan en del åtgärder kan genom-
föras mer eller mindre i samband med t ex underhållsåtgärder. På motsva-
rande sätt bör genomförandet av strandstråket ses, d v s efterhand som 
möjligheter uppstår. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vy från gång- och cykelvägen vid Stora Bennikan och söderut
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Konsekvenser mm 
Konsekvensbeskrivning 
Den fördjupade översiktsplanen har inte rättsverkan. Den styr således inte 
direkt förändringar eller bevarande i form av bestämmelser. Förändringar 
kan komma att genomföras under en mycket lång tidsperiod eller inte alls. 
Planen i sig motiverar således inte någon utförlig konsekvensbeskrivning. 
Däremot kan detta påkallas av det framtida genomförandet.  
 
I huvudsak är den påverkan på miljön som planens förslag kan ha positiv 
genom bl a satsningen på kollektivtrafik och bevarande av landskapet, 
vilket framgår av följande översikt över dess konsekvenser.  
 
Planen bedöms inte vara i konflikt med aktuella riksintressen eller andra 
av de restriktioner som anges i avsnitten om formella förutsättningar - sna-
rare är de i linje med planens huvudambitioner. 

Skånes miljömål och miljökvalitetsnormer 
Länsstyrelsen i Skåne län har utarbetat Skånes miljömål som är en anpass-
ning av de nationella miljömålen till miljötillståndet i regionen. 
De olika delmålen baseras på fem grundläggande värden; främja männi-
skors hälsa, värna biologisk mångfald, ta tillvara kulturhistoriska värden, 
bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga samt att trygga en 
god hushållning med naturresurser. Kvantifiering och vidare beskrivning 
av de olika delmålen redovisas i Länsstyrelsens rapport  
”Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram” Skåne i utveckling 
2003:62 
 
Planen är inriktad på att begränsa exploatering inom området samt att vär-
na om och utveckla befintliga kvaliteter. Därför bedöms det inte aktuellt 
att beskriva konsekvenser för uppfyllandet av samtliga de regionala mil-
jömålen för Skåne. Ansvaret för genomförande av handlingsprogrammet 
och uppföljning av målen vilar på olika parter. Det finns en rad delmål 
som är aktuella för området men som lämpligast regleras i andra samman-
hang, ett exempel på detta är de punkter som berör jordbruksnäringens 
påverkan på naturmiljön. De miljömål som bedöms relevanta för planom-
rådet och det planeringsarbete som utförts i den fördjupade översiktspla-
nen redovisas nedan. 

1 Begränsad klimatpåverkan  
Planen innehåller mycket lite mark som avses för exploatering varför kli-
matpåverkan vid genomförande kan antas vara i stort sett oförändrad. 
 planen bidrar till att  

ge förutsättningar för en ökning av andelen resor som 
genomförs med kollektivtrafik; se även under punkt 6. 
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2 Frisk luft 
Miljökvalitetsmålet för frisk luft är att luften skall vara så ren att männi-
skors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Problemen är 
störst i tätbebyggda områden men halterna av marknära ozon är ett pro-
blem i hela Skåne. 
 planen bidrar till att 

ge förutsättningar för en ökning av andelen resor som 
genomförs med kollektivtrafikt, se även under punkt 6. 

3 Hav i balans samt levande sjöar och vattendrag 
De grunda bottnarna är relativt känsliga och bör skyddas. Det grunda vatt-
net är artrikt och värdefullt som lekområde för fisk Skydd av våtmarker 
och vattendrag redovisas på markanvändningskartan.  
 
Ett genomförande av strandstråksprojektet medför ersosionsskydd och 
utfyllnad som kräver dispens från strandskyddet och eventuellt även vat-
tendom. 
 
En separat vattenvårdsplan för kommunens vattenmiljöer har diskuterats. 
 planen bidrar till att 

hela kustzonen säkras mot vidare exploatering 
 
det artrika alkärret och Trekantsdammen skyddas och säkras 
vid framtida utvidgning av campinganläggning. 

4 Levande skogar 
Miljömålet för skogsmarken innefattar skogsmarkernas kommersiella, 
biologiska och kulturmiljövärden. Inom planområdet finns ingen gammal 
skog, de värdefulla skogsbiotoper som finns är små till ytan och har vuxit 
fram i samband med brukandet av marken. 
 planen bidrar till att 

kulturvärdet i Haboljungs fure bevaras och utvecklas  
 
biologisk mångfald gynnas och upplevelsevärdet ökar i Ha-
boljungs fure genom rekommendationer för framtida skötsel 
och utveckling 
 
vegetation och djurliv i Alkärret skyddas. 

5 Ett rikt odlingslandskap 
För planområdet är bevarandet av särskilt värdefulla naturtyper aktuellt, 
småbiotoper, havsstrandängar m m. Förutsättningar för ett fortsatt   
brukande av marken ett annat delmål  
 planen bidrar till att 

befästa förutsättningarna för fortsatt aktivt jordbruk  
 
skydda landskapsbilden 
 
skydda värdefull naturbetesmark med lång hävd 
 
skydda småbiotoper i odlingslandskapet. 
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6 God bebyggd miljö 
planen bidrar till att: 
värna och utveckla tätortsnära grönområden 
 
skydda kulturhistoriska värden, landskapsbild och utblickar 
mot hav och odlingslandskap 
 
öka den allemansrättsliga tillgängligheten i området och re-
kreationsvärdet genom strandstråk och nyttjande av beträdor 
i odlingslandskapet som promenadstråk 
 
reservat och hållplatslägen för kollektivtrafiken kopplas till 
bostadsmiljöer och målpunkter för rekreation 
 
befästa riktlinjer för bygglovsgivning vid ny- och ombygg-
nad utanför detaljplanelagt område; alla bebyggelseföränd-
ringar medför krav på detaljplaneläggning. 

Miljökvalitetsnormer 
I Miljöbalkens 5 kap anges att kommuner och myndigheter skall iaktta 
miljökvalitetsnormer vid planering och planläggning, med syfte att be-
gränsa miljöpåverkan till skydd för människors hälsa och för ekosystem. 
I miljökvalitetsnormerna anges föroreningsnivåer som inte får överskridas 
respektive inte bör överskridas.  Förordning SFS (2001:527) om miljökva-
litetsnormer för utomhusluft preciserar gränsvärden för vissa ämnen och 
partiklar, bl a kvävedioxid, svaveldioxid, ozon och bensen. Förordningen 
innehåller även anvisningar om kommunens skyldigheter avseende kon-
troller,  rapportering och åtgärdsprogram.  
 
Planområdet kan antas vara påverkat av luftföroreningar beroende på läget 
i en tätbefolkad region och invid mycket stora städer och intensivt utnytt-
jade trafikstråk i Öresundsregionen. Den fördjupade översiktsplanen be-
räknas emellertid inte påverka föroreningsnivåerna i utomhusluften då en 
grundförutsättning är att ny exploatering inom området i princip inte till-
låts. Ingen ny bedömning av luftkvaliteten har därför utförts inom ramen 
för arbetet med planen.  

Havshöjning och stranderosion 
Strandstråksprojektet omfattar ett studium av konsekvenserna av ero-
sion av stranden, vilken bl a påverkas av den havshöjning om en knapp 
meter i hundraårsperspektiv som är utgångspunkten för arbetet. 
 
En preliminär granskning av tänkbar påverkan av en sådan höjning av 
havsnivån på bebyggelse har gjorts med stöd av kommunens dokumen-
tation av markhöjder. Denna är inte fullständig för alla delar av området 
och bör således kompletteras. De slutsatser som kan dras t v är att be-
byggelsen med några undantag är belägen på lägst nivån + 2,0 m. Ett 
antal fastigheter har bebyggelse under denna nivå och bör således stu-
deras noggrannare. Det rör fastigheter på strandsidan av Södra Väst-
kustvägen strax söder om förlängningen av Lerbäcks väg samt ett antal 
fastigheter ett stycke söder om förlängningen av Tolvevägen. Någon av 
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dessa har bebyggelse mer eller mindre på nivån +1,0. Som konstateras 
bör vid en grundligare utredning hänsyn tas inte endast till havets nivå-
höjning utan samverkan mellan denna och stranderosionen och deras 
sammantagna påverkan på bebyggelsen. 
 
Även innanför Södra Västkustvägen finns mark på lägre nivå än +2,0 
men denna är inte bebyggd. 
 
Fortsatta studier av dessa frågor bör lämpligen genomföras samlat för 
hela kuststräckan och andra låglänta delar av kommunen. 

Mellankommunala och regionala frågor 
I den kommuntäckande översiktsplanen beskrivs kommunens förutsätt-
ningar i samband med utvecklingen i Öresundsregionen som helhet och 
behovet av samverkan kring bland annat vatten- och luftvårdsfrågor, land-
skapsvård etc. Ett ökat bebyggelsetryck inom regionen, framförallt vad 
avser bostäder, har bedömts kräva en högre planeringsberedskap för att 
kunna möta förfrågningar angående nyexploatering inom området. 
 
Områdets stora värde som rekreationslandskap, redan i dess nuvarande 
utformning, framstår som än mer angeläget att slå vakt om mot bakgrund 
av bristen på allmänrättsligt tillgänglig mark och rekreationsyta i regionen. 
Ett framtida sammanhängande strandstråk och vidare koppling till möjlig-
heter att röra sig i odlingslandskapet, miljön i Haboljungs fure men även 
mer specialiserade anläggningar för bl a ridsport och golf är tillgångar ock-
så för de omgivande kommunerna 
 
Ett formellt skydd mot exploatering av kustzonen runt Skåne finns reglerat 
i Miljöbalken 4 kap 1,4 §§. Utöver det har Länsstyrelsen drivit ett kust-
zonsprojekt där kustzonens värden beskrivs och rekommendationer för den 
fysiska planeringen av Skånes kustområden utarbetats. Övervägande delen 
av dessa rekommendationer handlar om att förhindra en nylokalisering av 
bebyggelse och verksamheter i kustzonen. Man önskar också att kust-
kommunerna antar fördjupade översiktsplaner för sina kustzoner. I inled-
ningen hänvisas också till behovet inom Öresundsregionen av en samsyn 
på kustzonens utveckling.  
 
Som en av kommunens tillgångar som bostadsort måste standarden på 
kollektivtrafik räknas. Spårbunden trafik brukar leda till ett ökat antal resor 
med kollektiva färdmedel på bekostnad av resor med personbil. I den för-
djupade översiktsplanen har studiet av lämpliga spårområden förfinats i 
förhållande till de lägen som anges i den kommuntäckande översiktspla-
nen. En ökning av den del av arbetspendlingen som sker med kollektivtra-
fik berör i hög grad även kommuner som har stor daglig inpendling. Den 
viktigaste uppgiften för planarbetet i det aktuella området har varit att fin-
na lämplig sträckning för spåret så att störningar i landskapet minimeras. 

Miljöbedömning av planer och program 
Från och med den 21 juli 2004 gäller nya bestämmelser för miljöbedöm-
ningar i Plan- och bygglagen respektive Miljöbalken. Ändringen är 
genomförd med anledning av EU-direktivet för miljöbedömningar av pla-
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ner och program. De nya reglerna gäller för planer som formellt börjat 
förberedas före 21 juli 2004 och skall tillämpas i de fall planens genomfö-
rande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Den fördjupade 
översiktsplanen är i allt väsentligt inriktad på att skydda och utveckla be-
fintliga natur- och rekreationsvärden i området från exploatering, varför 
miljöpåverkan i detta avseende inte kan anses som betydande. Ett fåtal 
tomter för bostadsändamål inryms i anslutning till befintlig samlad bebyg-
gelse.  
 
Kollektivtrafikstråket kan när det förverkligas komma att innebära en be-
tydande miljöpåverkan, som emellertid samtidigt ska bedömas också för 
dess positiva påverkan på miljön. När det påbörjas såsom projekt kan det 
bedömas förutsätta miljöbedömning. 
 
Kommunen gör därför bedömningen att särskild miljöbedömning nu av 
den fördjupade översiktsplanen inte krävs. 

Jämställdhet 
Planen skall medverka till ökad jämställdhet. Också här är det rekreations-
värden och tillgänglighet till dessa samt en utvecklad kollektivtrafik som 
utgör de viktigaste inslagen. Det fysiska arbetet med att anlägga delar av 
ett strandstråk med god tillgänglighet för alla är redan påbörjat. Kommu-
nen arbetar aktivt med att stödja så många olika typer av fritidsintressen 
och rekreationsformer som möjligt så att olika gruppers behov tillgodoses.  
 
Särskilt barns miljö och möjligheter skall beaktas vid planering. I planpro-
cessen har möten hållits med ungdomsföreningar i området. En dialog har 
förts med företrädare för skolan för att se skolbarnens behov och försöka 
nå även de barn och ungdomar som utnyttjar området utanför det organise-
rade föreningslivet. Området används flitigt av skolor och föreningar och 
särskilt närheten mellan Haboljungs fure och stranden värderas högt.  
 
Till frågorna om jämställdhet och tillgänglighet hör också att miljön ut-
formas så att den inte ger upphov till känslor av otrygghet och dålig säker-
het, vilket poängterats i olika sammanhang i den fördjupade översiktspla-
nen. 
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