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1 Sammanfattning 

Planprogrammet för området Pråmlyckan – Lindström syftar till att lägga den formella 
grunden för utbyggnad för boende, fritid och rekreation. Området ska utformas med stor 
hänsyn till landskapsbilden samt områdets naturvärden och bland annat inrymma ett 
framtida gångstråk längs Höje å. Det är vidare mycket viktigt att naturområdet blir 
tillgängligt för allmänheten. 
 
Med anledning av planområdets natur- och rekreationsvärden samt närheten till natur-
reservat och Höje å med dess översvämningsproblematik, har bedömningen gjorts att 
programmet skulle kunna medföra en betydande miljöpåverkan vilket innebär att en 
miljöbedömning ska genomföras. Denna miljökonsekvensbeskrivning är en del i den 
miljöbedömningen och behandlar nollalternativ och planförslaget där området utvecklas 
och bebyggs. 
 
I området finns idag handelsverksamhet, fritidsbebyggelse samt några utspridda bostads-
hus. I övrigt utgörs området av naturmark som präglas av f.d. lertäkter där vissa fyllts igen 
med massor medan ett par återstår och numera är vattenfyllda.  
 
Planprogrammet bedöms ha potential att öka naturvärdena något för de delar av plan-
området som är ianspråktagna idag medan naturvärdena bedöms minska i det delområde 
som i dagsläget är oexploaterat. Planförslaget bedöms leda till en höjning av områdets 
rekreativa värden, främst genom att de idag ianspråktagna delområdena öppnas upp för 
allmänheten och miljön kring ån tillgängliggörs.  
 
En bostadsutbyggnad inom planområdet som innebär att tegelbruksbyggnaderna 
bevaras och rustas upp innebär en positiv påverkan på kulturmiljövärdena. Om 
byggnaderna däremot rivs bedöms påverkan bli negativ.  
 
Pråmlyckan ligger i ett översvämningskänsligt område, men genom att välja en grund-
läggningsnivå på minst +3,0 m kan ny bebyggelse säkras mot översvämning och 
stigande grundvattennivåer. Planförslaget bedöms leda till att dagvatten från området 
kommer att innehålla något lägre halter av föroreningar samt medföra ett bättre 
omhändertagande av dagvattnet än i nollalternativet. 
 
För områdets markmiljö råder goda förutsättningar för att kunna bygga med god 
boendemiljö förutsatt att säkerhetsmått vidtas vid grundläggningen och att eventuella 
punktföroreningar saneras. 
 
Den ökning av trafik som planalternativet ger upphov till bedöms inte ge någon påverkan 
på framkomligheten i området. Inte heller förutses den ge någon märkbar störning i form 
av buller eller försämrad luftkvalitet.  
 
Stor omsorg bör läggas vid utformningen av bostadsområdet för att säkerställa en 
tillräcklig hänsyn till områdets naturvärden samt en god tillgänglighet till de rekreativa 
delarna av planområdet och till gångstråket utmed ån. Detta gäller i synnerhet en 
eventuell exploatering av föreslagna utredningsområden. Planalternativet motiverar även 
en översyn av olika möjligheter för anslutning mot det kringliggande gång- och cykelnätet 
samt om möjligt en förbättrad tillgänglighet till kollektivtrafik. 



 

 
 
 

 

4 (34) 

RAPPORT 
2015 -02 -27   
MKB PLANPROGRAM PRÅMLYCKAN - 
LINDSTRÖMS 

 

ra
04

s 
20

11
-0

2-
17

 

  g:\planeringsenheten\fysisk planering\planprogram\pråmlyckan\underlag\mkb\mkb - pråmlyckan rev 20150227 slutlig.doc 

2 Inledning 

2.1 Bakgrund 

I Lomma kommuns översiktsplan, antagen 2011-02-10, pekas Pråmlyckan ut som ett 
tänkbart utbyggnadsområde för bostäder. Översiktsplanen hänvisar till kommunens 
bostadsförsörjningsprogram som anger att ca 35 småhus bör kunna uppföras i området 
inom den närmaste 10-årsperioden.  
 
En förstudie kring Lilla Lomma – Tegelbruksområdet har tidigare genomförts där ett antal 
aspekter studerades, bland annat det framtida utnyttjandet av Pråmlyckan för bostäder 
med tillvaratagande av de kvaliteter som det tidigare industrilandskapet kring tegel-
produktionen lämnat efter sig, såsom vatten, varierad grönska och ett mindre inslag av 
värdefull bebyggelse. Olika utnyttjandegrader prövades med slutsatsen att tät låghus-
bebyggelse, grupperad med utgångspunkt från dammarna och växtligheten förordas. För 
detta talar också grundläggningsförhållandena. Utgångspunkten anges vara att den 
gamla prästbostaden ska bevaras, i likhet med fritidsbebyggelsen utefter ån. Däremot 
framstår användningsmöjligheterna och vikten av bevarandet av den sista återstående 
delen av produktionsbebyggelsen som begränsade. 
 
Lomma kommun och den största fastighetsägaren inom området, Lindströms Holder AB, 
har undertecknat en särskild avsiktsförklaring när det gäller området Pråmlyckan. Avsikts-
förklaringen ger ett underlag för arbetet med framtagande av förslag till planprogram för 
området.  
 
Tidigare arbete har lett fram till att ett planprogram för området Pråmlyckan – Lindström 
tagits fram. Syftet med detta är att lägga den formella grunden för utbyggnad för boende, 
fritid och rekreation. Området ska utformas med största möjliga hänsyn till landskaps-
bilden och områdets naturvärden, och bland annat inrymma ett framtida gångstråk längs 
Höje å. Det är vidare mycket viktigt att naturområdet blir tillgängligt för allmänheten. 
 
Med anledning av planområdets natur- och rekreationsvärden samt närheten till 
naturreservat och kopplingen till Höje å med dess översvämningsproblematik, har 
bedömningen gjorts att programmet skulle kunna medföra en betydande miljöpåverkan. 
Vid bedömningen att en plan eller program kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
ska en miljöbedömning genomföras. Detta medför bl.a. att en miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) enligt 6 kap miljöbalken ska upprättas. 

2.2 Syfte  

Syftet med en MKB är att ge beslutsfattarna tillgång till beslutsunderlag som möjliggör en 
ökad miljöhänsyn och som leder fram till bättre beslut från miljösynpunkt. Beskrivningen 
av en plans miljökonsekvenser ska utgöra ett underlag för arbetet med att hitta en lämplig 
utformning av planen. Den ska göra det möjligt att i planarbetet väga miljökonsekvenser 
mot andra viktiga faktorer så att planen blir så bra som möjligt ur ett helhetsperspektiv.  
 
Innehållet i en plan-MKB regleras av bestämmelserna i 6 kap 12 § miljöbalken. Syftet 
med föreliggande MKB är i huvudsak att belysa planprogrammets miljöpåverkan för de 
aspekter som enligt ovan bedömts som betydande i området.  
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3 Områdesbeskrivning 

Planprogrammet för området Pråmlyckan – Lindströms syftar till att lägga den formella 
grunden för utbyggnad för boende, fritid och rekreation. Området ska utformas med 
största möjliga hänsyn till områdets karaktär och naturvärden. Längs Höje å planeras en 
vandringsled som ska löpa genom planområdet. Denna kommer att öka tillgängligheten 
till området oavsett hur planområdet utvecklas i övrigt.  

3.1 Planområdet 

Området Pråmlyckan - Lindströms är beläget i den nordvästra delen av Lomma tätort 
(figur 1). Området avgränsas i väster av Höje å, i norr av kyrkogården tillhörande Lomma 
församling, i öster av Prästbergavägen och i söder av Södra Västkustvägen. Plan-
områdets area är ca 147 000 m2.  

Figur 1. Planområdet Pråmlyckan – Lindströms (Källa: Lomma kommun) 

3.2 Nuvarande markanvändning 

I norra delen av planområdet ligger Lindströms Bad- och Kakelvaruhus. Här bedrivs 
kommersiell verksamhet i form av försäljning av VVS-produkter. Detta sker i storskaliga 
byggnader av industrikaraktär. I princip hela tomten kring byggnaderna är asfalterad och 
en stor del används som parkering.  
 
I de gamla tegelbruksbyggnaderna bedriver ett antal hyresgäster olika slags verksamhet, 
de flesta har dock endast lager på platsen. 
 
Mellan Lindströms verksamhetsområde och tegelbruksbyggnaderna finns en gammal 
prästbostad som idag används som privatbostad.  
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Längs Höje å ligger 28 utspridda stugor som används som fritidsstugor. Stugorna ligger 
på kommunal parkmark inom strandskyddat område och varje ägare har numera 
individuella arrendeavtal med Lomma kommun. I anslutning till stugorna finns idag en 
mängd bryggor och trädäck som används för angöring av småbåtar. Utbyggnad och 
privatisering är inte tillåtet och kommunen följer upp situationen löpande. 
 
Inom planområdet finns även några utspridda bostadshus, varav ett par tämligen 
nybyggda. 
 
Övriga delar av området utgörs av naturmark som präglas av f.d. lertäkter där vissa fyllts 
igen med massor medan ett par återstår, som numera är vattenfyllda. Områdets 
vegetation beskrivs i kommunens naturmiljöprogram som en stor tillgång för Höje ås 
djurliv och är något som bör vårdas, liksom områdets rekreativa och biologiska värden i 
stort.  

3.3 Angränsande markanvändning 

Norr om planområdet ligger Lomma kyrka med tillhörande kyrkogård och kapell samt 
Lomma byskola. Öster om planområdet ligger ett par mindre bostadsområden samt 
flertalet vattenfyllda lertäkter som avsatts som två naturreservat (Slättängsdammarna 
respektive Östra dammen i Lomma) p.g.a. deras höga biologiska och rekreativa värden. 
Vid Kyrkfuret nordväst om planområdet, på andra sidan ån, ligger ett område med stug-
bebyggelse. På västra sidan om Höje å löper även en gång- och cykelväg längs ån. 
Söder om planområdet ligger Brohusen som delvis består av arbetarbostäder från 1800-
talet. Sydväst om området finns en båtuppläggningsplats. 

4 Avgränsningar och metodik 

Länsstyrelsen har ännu inte gjort någon bedömning av miljöpåverkan eller avgränsning 
av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) för planprogrammet. Lomma kommun har dock 
gjort bedömningen att planprogrammet skulle kunna medföra betydande miljöpåverkan. 
Man har därför valt att allsidigt belysa de miljömässiga konsekvenserna för de aspekter 
som bedömts vara av betydelse för det aktuella planområdet. Dessa är f.a. planområdets 
natur- och rekreationsvärden samt närheten till naturreservat och kopplingen till Höje å 
med dess översvämningsproblematik.  
 
Geografiskt avgränsas MKB:n till att omfatta planområdet och påverkansområde av detta. 

4.1 Metodik 

De aspekter som kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt ovan utreds mer i 
detalj. I kapitlet Miljökonsekvenser görs inledningsvis en nulägesbeskrivning. Därefter 
beskrivs konsekvenserna för respektive alternativ. Slutligen görs en miljöbedömning och 
avstämning mot givna förutsättningar för respektive alternativ samt en redovisning av 
förslag till åtgärder för att minimera negativ miljöpåverkan. 
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5 Behandlade alternativ 

Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar nollalternativ och planförslaget där området 
utvecklas och bebyggs. 

5.1 Nollalternativ 

Nollalternativet utgörs av ett scenario där planområdet inte bebyggs för bostadsändamål, 
utan befintliga verksamheter fortsätter att bedrivas i nuvarande omfattning, d.v.s. fortsatt 
industriell verksamhet i Tegelbruksområdet samt handelsverksamhet på Lindströms VVS. 
Fritidsbebyggelsen kommer att finnas kvar i sin nuvarande omfattning, inga avstyckningar 
eller utbyggnader kommer att tillåtas och kommunen kommer att följa upp områdets 
utveckling för att säkerställa att ingen privatisering av kommunens mark sker. 
 
Naturvårdande åtgärder kommer att utföras inom planområdet men endast på den del 
som ägs av kommunen.  

5.2 Planalternativ 

Med hänsyn till områdets beskaffenhet föreslår planprogrammet tre delområden som 
möjliga utbyggnadsområden för bland annat bostäder, se figur 2. Utgångspunkten har 
varit att en utbyggnad måste ta hänsyn till naturmiljön i området, hålla ett respektavstånd 
till närliggande kyrkogård och anpassas till den översvämningsproblematik som råder i 
området samt kommande klimatförändringar.  
 
Planprogrammet anger att ny bostadsbebyggelse bör vara friliggande villor, parhus samt 
radhus m.m. gärna i form av en låg ”trädgårdsstad” där bebyggelsen samverkar med 
områdets naturvärden. Även flerbostadshus kan vara möjligt, i en skala och omfattning 
lämplig för området. Detta bestäms senare i planprocessen, men 3-5 våningar kan vara 
en rimlig utgångspunkt. Möjligheten att etablera idrottsanläggningar samt annan 
kommunal service, t.ex. förskola, i området ska prövas. Dessutom bör kontakten med 
Haboområdet särskilt studeras och genomarbetas med en bro över Höje å. Utgångs-
punkten är också att den gamla prästbostaden ska bevaras, i likhet med fritids-
bebyggelsen utefter ån, som dock inte tillåts utökas. 
 
Vidare anges att de viktiga förbindelselänkarna och ekologiska korridorerna mellan 
Slättängsdammarna och Höje å ska säkras inom planområdet. Smådammar och diken i 
området ingår som del i dessa korridorer. Den å-nära miljön bör utvecklas och en 
restaurering av åmaderna skulle vara önskvärt för att ge plats åt såväl temporära 
översvämningar som ett gångstråk. 
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De tre delområden som föreslås för utbyggnad är följande: 
 
Tegelbruksområdet 
Området utgörs av byggnader från tegelbrukets tid och hårdgjorda ytor. Den totala ytan 
för Tegelbruksområdet är knappt 2 ha. Tegelbruket ligger nästan helt inom strandskyddat 
område. Markhöjden inom området varierar mellan +1,5 m i sydväst till +3,5 meter i 
nordost.  
 
För en exploatering av detta delområde föreslås följande alternativ: 
 
Alternativ A 
Den äldre delen av tegelfabriken bevaras och lokalerna fortsätter att användas. 
Förutsättningarna för att bevara delar av byggnaden utreds i det fortsatta planarbetet. 
Under förutsättning att byggnadens framtida användning inte ställer krav på angränsande 
friytor, kan byggnaden utgöra en integrerad del av bostadsbebyggelsen. 
 
Alternativ B. 
Alternativet innebär att byggnaderna från tegelbruket rivs. En idrottsplan anläggs på 
platsen och en bro byggs över Höje å, detta i enlighet med de tidigare utredningarna för 
Habo fritidsområde.  
 
Alternativ C 
Byggnaderna från tegelbruket rivs och ingen idrottsplan anläggs. Detta alternativ 
möjliggör ett större antal byggrätter än alternativ A och B.  
 
Lomma 22:11 
Fastigheten sydost om tegelbruksbyggnaderna är i nuläget obebyggd. Marken fylldes 
igen på 1960- och 1970-talen efter att tidigare ha varit en lertäkt och består idag främst av 
naturmark samt gräsmatta vid infarten till tegelbruket. Delområdet är drygt 1,5 ha stort 
och omfattas inte av strandskydd. Marknivåerna ligger till största delen under  
3-metersnivån. I detta delområde prövas möjligheten att bygga flerbostadshus i en skala 
och för området lämplig omfattning i samverkan med den befintliga naturmiljön. 
 
Lindströms VVS 
Delområdet är idag bebyggt med verksamhetslokaler samt tillhörande hårdgjorda ytor. 
Området är drygt 1,5 ha stort och saknar naturinslag med undantag för någon mindre 
gräsmatta och en planterad häck mot norr. Den större byggnaden som inrymmer butik, 
lager och kontorslokaler, ligger idag mellan 2 och 3 meter över medelhavsnivån. Delar av 
befintlig verksamhet ligger inom strandskyddat område. Allra närmast Höje å ligger 
marknivån mellan 0 och 2 meter över havsnivån vilket innebär att marken där inte lämpar 
sig för bebyggelse. 
 
Kyrkogården är belägen strax norr om Lindströms verksamhetsområde. Ett skydds-
avstånd mellan bostadsbebyggelse och kyrkogården kan krävas för att värna kyrkogårds-
miljön. Därför har en zon om ca 25 m markerats på kartan i figur 2. De 25 metrarna 
består enligt planprogrammet av ett utredningsområde (se nedan) och en fridzon på 
ca 15 meter. Avgränsningen gentemot kyrkogården kommer att utredas vidare i detalj-
planeskedet. 
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Utredningsområden 
Planprogrammet pekar ut ett antal mindre delområden som utredningsområden, dels intill 
områdena för exploatering och dels på ytterligare två platser längre söderut där mark-
höjden är över +2 meter. Ytterligare utredning avseende möjlig exploatering på dessa 
ytor krävs i kommande detaljplanearbete, eftersom det råder osäkerhet om den framtida 
markanvändningen. 
 
Gång- och cykelbro 
Om de föreslagna delområdena bebyggs skapas ett behov av att möjliggöra en 
förbindelse mellan den östra och västra sidan av Höje å. En lämplig placering för en 
gång- och cykelbro anges vara i anslutning till platsen där tegelbruket idag ligger. 
Förbindelsen över ån skulle då hamna ungefär mitt i planområdet och kunna kopplas till 
gång- och cykelstråk i närområdet, underlätta för användandet av kollektivtrafiken på 
Södra Västkustvägen samt kopplas till Prästbergavägen för att tillgodose både de 
boendes och besökandes behov. 
 
Områden som undantas från kommande detaljplanearbete 
Inom Pråmlyckan finns tre mindre ytor som inte ingår i kommande detaljplanearbete. 
Dessa utgörs av befintliga bostadsfastigheter och ligger på höjder under 3 meter över 
havet. Översvämningsrisken är därmed betydande och planprogrammet anger att en 
anpassning till klimatförändringar troligtvis inte är möjlig med tanke på områdets 
förutsättningar. Byggnaderna, och ett mindre område kring dem, bör därför inte ingå i en 
kommande detaljplan, då det inte går att säkerställa att byggnaderna kan skyddas från 
stigande vattennivåer. Dessa områden markeras i figur 2 som befintliga bostads-
fastigheter. 
 



 

 
 
 

 
Figur 2. Föreslagna exploateringsområden, utredningsområden m.m. (Källa: 
Lomma kommun) 
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6 Miljöförhållanden och bedömningsgrunder 

6.1 Gällande planer 

I gällande översiktsplan, som antogs av kommunfullmäktige 2011-02-10, pekas 
Pråmlyckan ut som ett tänkbart utbyggnadsområde för bostäder. Även i den fördjupade 
översiktsplanen för Lomma tätort, antagen av kommunfullmäktige i januari 2003, nämns 
förstudien kring Lilla Lomma – Tegelbruksområdet där det framtida utnyttjandet av bland 
annat Pråmlyckan för bostäder diskuteras.  
 
Området är detaljplanelagt och omfattas huvudsakligen av detaljplan 174 (Lomma 22:11 
m.fl. Tegelbruksområdet) från 1987 (figur 3). Den del som ingår i planområdet har 
följande planbestämmelser: småindustri samt i vissa fall handel, bostäder, park och 
vattenområde med bryggor. Vissa delar av detaljplanen har undantagits från fastställelse 
av länsstyrelsen med resultatet att stora delar av industrimarken inom området saknar 
detaljplan. En mindre del av planområdet omfattas av en plan som medger att en bro 
över Höje å uppförs (07/04 – Detaljplan för del av Lilla Habo 3:2).  
 

 

Figur 3. Detaljplaner inom och i angränsning till planområdet (Källa: Lomma 
kommun) 
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6.2 Miljömål 

Det övergripande målet för svensk miljöpolitik är att till nästa generation kunna lämna 
över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Riksdagen har antagit 
16 nationella miljökvalitetsmål, så kallade miljömål, som beskriver hur vår miljö och våra 
natur- och kulturmiljöer bör beaktas för att värnas ur ett långsiktigt perspektiv. Enligt 
riksdagens beslut ska miljömålen i huvudsak vara uppnådda år 2020 (inom en 
generation). I Skåne län ansvarar Länsstyrelsen för arbetet med att regionalisera de 
nationella målformuleringarna. Lomma kommun har tagit fram lokala miljömål baserade 
på de regionala och nationella men med en anpassning till kommunens lokala 
förhållanden.  
 
De 16 nationella miljökvalitetsmålen utgörs av: 

1. Begränsad klimatpåverkan 

2. Frisk luft 

3. Bara naturlig försurning 

4. Giftfri miljö 

5. Skyddande ozonskikt 

6. Säker strålmiljö 

7. Ingen övergödning 

8. Levande sjöar och vattendrag 

9. Grundvatten av god kvalitet 

10. Hav i balans, levande kust och skärgård 

11. Myllrande våtmarker 

12. Levande skogar 

13. Ett rikt odlingslandskap 

14. Storslagen fjällmiljö 

15. En god bebyggd miljö 

16. Ett rikt växt- och djurliv 

 
I kapitel 9 redogörs för planförslagets grad av måluppfyllelse med avseende på relevanta 
miljömål. 

6.3 Miljökvalitetsnormer 

Bestämmelserna om miljökvalitetsnormer (MKN) infördes i samband med att miljöbalken 
trädde i kraft den 1 januari 1999. En MKN ska tas fram på vetenskapliga grunder och 
ange den lägsta godtagbara miljökvalitet som människan och/eller miljön kan anses tåla, 
d.v.s. den högsta tillåtna halt av ett ämne som inte orsakar skador på människor eller 
miljö. Kommuner och myndigheter ska beakta MKN vid planering och planläggning. 
 
Idag finns MKN för utomhusluft för kvävedioxid, kolmonoxid, svaveldioxid, partiklar, 
bensen, ozon, bens(a)pyren, arsenik, bly, kadmium och nickel. MKN för luft är definitiva 
och överskrids dessa föranleder det att ett åtgärdsprogram ska tas fram. 
 
För vatten finns MKN dels för grundvattenförekomster som kemisk och kvantitativ status 
och dels för ytvatten som kemisk och ekologisk status. För vatten har bestämmelserna 
mer karaktär av mål och är framåtsyftande genom att en viss kvalitet ska uppnås vid en 
given tidpunkt. MKN för vatten har fastställts av vattenmyndigheterna och ska med vissa 
undantag uppnås senast under år 2015. Inför fastställande av MKN inventerades 
rådande förhållanden i relevanta vattenförekomster.  
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Den kemiska statusen grundar sig på ramdirektivet och på direktivet om MKN inom 
vattenpolitikens område som gäller för prioriterade ämnen som exempelvis kvicksilver, 
tributyltenn (TBT) och nonylfenol. Den ekologiska statusen grundar sig på biologiska 
kvalitetsfaktorer som fisk, bottenfauna, vattenväxter och plankton. 
 
För vattenförekomster som är del av områden som är skyddade enligt andra direktiv, t.ex. 
art- eller habitatdirektivet (Natura 2000) och nitratdirektivet, ställs det kompletterande krav 
på vattenkvaliteten. Det strängaste kravet ur miljösynpunkt gäller i dessa fall.  
 
Förordningen (2001:544) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten anger idag 
gällande normer för vissa utvalda sjöar och vattendrag. Inga av de utpekade fiskvattnen 
finns i närheten av programområdet. Utvalda musselvatten finns endast i Västra 
Götalands län. 
 
För aktuellt planprogram bedöms endast miljökvalitetsnormerna för vatten vara relevanta 
att studera.  

7 Miljökonsekvenser 

Planområdet ingår i riksintresse kustzon, har höga natur- och rekreationsvärden som bör 
bevaras och utvecklas samt en närhet till Höje å med därtill hörande översvämnings-
problematik och koppling till åns vattenkvalitet. Området har vidare kulturmiljökvalitéer 
och en markmiljö som är påverkad av områdets tidigare och nuvarande industri-
verksamhet. Nedan belyses planprogrammets konsekvenser avseende dessa 
miljöaspekter, påverkan på trafiken i området samt sociala aspekter. 

7.1 Naturmiljö 

7.1.1 Förutsättningar 

Generellt gäller att planområdets södra och mellersta del har höga naturvärden medan de 
norra idag ianspråktagna delarna överlag saknar värden för växt- och djurliv.  
 
Planområdets naturmiljö utgörs huvudsakligen av igenväxande, för lertäktsändamål 
tidigare ianspråktagen, mark med inslag av blötare partier i form av bland annat vatten-
fyllda dammar. Det kommunala naturmiljöprogrammet beskriver områdets vegetation som 
relativt ung, bestående dels av blandad lövskog och dels av öppna-halvöppna områden 
med hög markflora och spridda buskar. Vidare beskrivs vegetationen som en stor tillgång 
för djurlivet kring Höje å. 
 
Höje ås dalgång har allmänt höga naturvärden och finns upptaget i såväl det kommunala 
naturmiljöprogrammet som i det regionala naturvårdsprogrammet. Ån rinner längs 
planområdets västra gräns vilket gör att speciell hänsyn till dess naturvärden bör tas.  
 
Närheten till ån gör att strandskydd råder inom stora delar av planområdet, vilket innebär 
starka restriktioner gällande nybyggnad eller ändring av befintliga byggnader. Strand-
skyddsbestämmelserna syftar till att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång 
till strandområden samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 
Möjlighet till undantag från förbuden finns om särskilda skäl föreligger. Inom planområdet 
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föreslås anläggandet av bostäder delvis inom strandskyddsområdet, dock endast på 
redan ianspråktagen mark. Ett giltigt särskilt skäl för dispens eller upphävande av strand-
skyddet är enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken att området som berörs redan tagits i anspråk 
på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, vilket stämmer väl 
in på delområdena Lindströms VVS och Tegelbruksområdet. Vid antagande av en 
eventuell kommande detaljplan avses strandskyddet därför hävas i relevanta delar. Dock 
kan hävandet komma att förenas med villkor om att mark längs ån blir tillgänglig för 
allmänheten. 
 
Planområdet omges delvis av värdefull naturmark. Sydöst om området finns flertalet 
vattenfyllda lertäkter som utsetts till två olika naturreservat: Slättängsdammarna 
(kommunalt) och Östra dammen i Lomma (statligt). Nordväst om planområdet, på andra 
sidan ån, ligger Haboljungs fure och Kyrkfuret som tillsammans utgör ett av de största 
trädbevuxna områdena i kommunen. Planområdet fungerar som en grön korridor 
däremellan. 
 
Under 2009 inventerades områdets naturvärden som ett underlag inför en eventuell 
planläggning av området (Ekologgruppen, 2009). De befintliga naturförhållandena 
dokumenterades och det gavs förslag och rekommendationer på hur värdena kan 
skyddas och utvecklas. Nedanstående beskrivning av planområdets delområden baseras 
på denna inventering. 
 
Delområde Lindströms VVS saknar i dagsläget naturinslag förutom någon mindre gräsyta 
och ett fåtal planterade buskar. Även Tegelbruksområdet har starkt begränsade natur-
värden som utgörs av enstaka träd och buskar mellan husen. De båda delområdena når 
nästan ända ner till åstranden och orsakar därmed en betydande försvagning av det 
gröna stråk som förbinder Slättängsområdet med Höje å och naturområdena på andra 
sidan ån. 
 
Delområde Lomma 22:11 (figur 4) är under igenväxning med ett högvuxet fältskikt och ett 
med tiden alltmer tilltagande buskskikt. I nordöstra delen av området längs Prästberga-
vägen finns ett bestånd av vårtbjörk och grov sälg. Området anges ha måttliga 
naturvärden med en relativt artrik flora, dock utan inslag av rödlistade eller i övrigt särskilt 
skyddsvärda arter.  
 
De kvarvarande vattenfyllda lertäkterna och det dike som löper i öst-västlig riktning i 
planområdets södra del hyser stora naturvärden. I områdets mellersta del (direkt söder 
om delområde Lomma 22:11) finns ett värdefullt naturstråk med ett antal mycket grova 
träd (vitpil och hästkastanj) som fungerar som en skoglig länk mellan naturområdena 
sydöst respektive nordost om planområdet.  
 



  

 

 
 
 

 

Figur 4. Delområde Lomma 22:11 är under igenväxning och har måttliga 
naturvärden. 

7.1.2 Konsekvenser  

Nollalternativet 
Markanvändningen förändras i princip inte mot dagsläget. Det planerade gångstråket 
längs Höje å kan komma att ta en mindre del naturmark i anspråk men stor hänsyn 
kommer att tas till områdets naturvärden. Naturvårdande åtgärder kan komma att utföras 
inom planområdet men endast på de delar som ägs av kommunen. 
 
Planförslaget 
För planområdet som helhet innebär föreslagen bebyggelse en viss påverkan på 
områdets naturvärden. Om naturområdena i kommande detaljplan ges plan-
bestämmelsen ”natur” och naturvårdande åtgärder utförs i de mest värdefulla 
naturstråken kan planläggningen innebära att viktiga naturvärden säkras för framtiden. 
Utnyttjandet av området kommer dock troligen att öka genom att fler människor rör sig i 
området med risk för ett större slitage som följd.  
 
För delområde Lindströms VVS bedöms föreslagen bebyggelse innebära en positiv 
förändring för planområdets naturvärden. Omvandlingen till ett bostadsområde förväntas 
minska andelen hårdgjord yta och beroende på utformning samt växtval i trädgårdarna 
kan dessa eventuellt komma att utgöra värdefulla miljöer för framförallt insekter och 
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smådjur. Längs det planerade gångstråket utmed Höje å kan även vissa naturvärden 
utvecklas. 
 
Bostadsbebyggelse i Tegelbruksområdet förväntas leda till liknande konsekvenser för 
planområdets naturvärden som för delområde Lindströms VVS. Om alternativ B istället 
realiseras, där en idrottsplan anläggs, görs bedömningen att delområdets naturvärden 
förblir låga.  
 
I delområde Lomma 22:11 föreslås att naturmark tas i anspråk för bostadsbebyggelse, 
eventuellt i form av flerbostadshus. Delar av området kommer att hårdgöras och 
beroende på utformning samt växtval i utomhusmiljön kring byggnaderna riskerar 
delområdets naturvärden att minska om planförslaget realiseras. Naturmarken är dock av 
begränsat värde för planområdet som helhet och påverkan bedöms därför som 
acceptabel.  
 
Om en exploatering sker i utpekade utredningsområden kan det leda till en negativ 
påverkan på planområdets naturvärden. För utredningsområdet direkt söder om 
delområde Lomma 22:11 samt utredningsområdet på fastigheten Lomma 22:14 innebär 
en exploatering att den värdefulla gröna korridoren försvagas. Detta bedöms leda till 
negativa konsekvenser för naturmiljön. Om de två utredningsområdena närmast ån 
exploateras förblir zonen kring ån bitvis väldigt smal vilket inte är gynnsamt för natur-
miljön. Utredningsområdet närmast kyrkogården och det mindre utredningsområde längst 
söderut, i anslutning till befintlig bebyggelse, är av mindre betydelse för naturmiljön. En 
exploatering i de sistnämnda bedöms därför vara acceptabel ur naturmiljöperspektiv. 

7.1.3 Miljöbedömning och förslag till åtgärder 

Avgränsningen för de tre delområden föreslagna för bostadsbebyggelse har tagit hänsyn 
till de delar av planområdet som hyser högst naturvärden. Planprogrammet bedöms ha 
potential att öka naturvärdena något för de delar av planområdet som är ianspråktagna 
idag medan naturvärdena bedöms minska i det delområde som i dagsläget är 
oexploaterat.  
 
Den gröna korridor som planområdet idag utgör mellan naturreservaten i öster och Höje å 
samt skogsområdena i väster, bibehålls och säkerställs i planalternativet under 
förutsättning att utredningsområdet direkt söder om delområde Lomma 22:11 samt 
utredningsområdet på fastigheten Lomma 22:14 inte exploateras. Detta bedöms som 
mycket positivt ur naturmiljösynpunkt. Naturvårdande åtgärder kan i planförslaget utföras 
i en större del av planområdet än i nollalternativet vilket ytterligare stärker områdets 
naturvärden. 
 
Den värdefulla naturmark inom planområdet (de vattenfyllda lertäkterna, det dike som 
löper i öst-västlig riktning i planområdets södra del och det parti med grova träd i 
områdets mellersta del) samt zonen närmast ån föreslås i huvudsak bevaras och 
naturvärdena kan med fördel förstärkas framöver. Även de grova träd som finns i 
delområde Lomma 22:11 bör i möjligaste mån sparas vid en exploatering. 
En skötselplan för områdets natur bör tas fram och besökarnas rörelser i området bör 
kanaliseras för att minska risken för slitage på värdefull naturmiljö. På sikt kan det även 
vara lämpligt att infoga planområdets gröna stråk i Slättängsdammarnas naturreservat. 
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Områdets naturmark bör ingå i kommande detaljplan med bestämmelsen ”natur”, detta 
för att tydligt visa kommunens intentioner med att bevara och utveckla naturvärdena. 
Inom ramen för Höje å-projektet planeras en vandringsled, Höje å-stråket, längs ån. 
Denna bör anläggas med stor hänsyn till områdets naturvärden och kräver dispens från 
strandskyddsbestämmelserna. 

7.2 Rekreation 

7.2.1 Förutsättningar 

Den norra delen av planområdet är i dagsläget av begränsat intresse för rekreations-
ändamål och är huvudsakligen otillgänglig genom den industri- och handelsverksamhet 
som bedrivs. Tegelbruksområdet går att passera fritt men inbjuder inte till rekreation i sin 
nuvarande utformning, medan Lindströms VVS-område helt saknar rekreativa värden och 
även utgör en barriär mot Höje å. Fastigheten Lomma 22:11 består av naturmark men 
den pågående igenväxningen gör fastigheten relativt otillgänglig. 
 
I södra delen av planområdet är 
förutsättningarna för rekreation bättre 
men allmänhetens rörelsefrihet och 
tillgänglighet är bitvis begränsad på 
grund av tät vegetation och privatisering 
av fritidsbebyggelsen längs med ån. 
Kommunen anger att ingen ytterligare 
privatisering och utbyggnad tillåts kring 
fritidsbebyggelsen, man kan även 
komma att kräva att privatiserande 
element som staket etc. framöver 
plockas bort. 
 
Planområdet har stor potential att kunna 
erbjuda goda möjligheter till rekreation 
med sin närhet till ån, lertäktsdammarna 
och de allmänt höga naturvärdena. Även 
själva ån nyttjas för rekreationsändamål 
vilket märks på de småbåtar som finns i  
närområdet. Den gång- och cykelväg 
som finns på andra sidan ån bidrar 
också till att området i stort är attraktivt 
för rekreation och friluftsliv. Kommunen 
har planer på att anlägga ett gångstråk 
längs Höje å vilket framöver kommer att 
förbättra områdets tillgänglighet.  

Figur 5. Höje å nyttjas för rekreations-
ändamål av småbåtsägare. 
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7.2.2 Konsekvenser  

Nollalternativet 
Markanvändningen i stort förändras inte mot dagsläget. Det planerade gångstråket längs 
ån är inte avhängigt planprogrammets utbyggnadsförslag utan kommer att genomföras 
ändå. Gångstråket kommer att ge positiva konsekvenser för rekreationen i området i form 
av en ökad tillgänglighet för allmänheten och en större kontakt med ån. Avsnittet utmed 
industri- och handelsverksamheten i den norra delen av området kommer dock att ha 
fortsatt begränsat rekreativt värde. 
 
Planförslaget 
En omvandling av befintliga verksamheter för industri och handel till bostäder skulle, 
beroende på utformning, kunna bidra till att öka de rekreativa värdena i planområdets 
norra del. De förändringar som föreslås för Tegelbruksområdet innebär ingen större 
påverkan på områdets rekreation. Möjligen kan delområdet upplevas som mer 
inbjudande om hela eller delar av det gamla tegelbruket rivs.  
 
Då delområde Lindströms VVS i dagsläget saknar rekreativa värden antas en omvandling 
till ett väl utformat bostadsområde kunna öppna upp området och öka tillgängligheten till 
miljön kring ån. Detta skulle gynna planområdets rekreation. 
 
En exploatering av fastigheten Lomma 22:11 för bostadsändamål bedöms inte leda till 
några påtagliga konsekvenser för planområdets rekreativa värden. Den naturmark som 
tas i anspråk är svårtillgänglig på grund av igenväxning och med rätt utformning kan ett 
bostadsområde upplevas som mer tillgängligt och ha potential att öka kopplingen ner till 
ån. 
 
Den planerade gång- och cykelbron över Höje å kommer att ge stora positiva 
konsekvenser för områdets rekreation då det blir lättare att ta sig till området och röra sig 
mellan planområdet och de bostads- och naturområden som finns på andra sidan ån. 
 
Ur rekreationssynpunkt är det fördelaktigt om utpekade utredningsområden längs ån inte 
bebyggs då detta skulle ge en bredare zon längs ån för människor att röra sig i. 
 
Föreslagen exploatering förändrar inte möjligheterna till rekreation i planområdets södra 
del. Det planerade gångstråket längs ån samt gång- och cykelbron kommer att öppna 
upp området och göra det mer tillgängligt. 

7.2.3 Miljöbedömning och förslag till åtgärder 

Planförslaget bedöms leda till en förbättring av områdets rekreativa värden jämfört med 
nollalternativet, främst genom att delområdena Tegelbruket samt Lindströms VVS öppnas 
upp för allmänheten och miljön kring ån tillgängliggörs. Anläggandet av en bro över Höje 
å bedöms innebära ytterligare ett positivt bidrag till områdets rekreation genom att stärka 
kopplingen mellan de båda sidorna av ån och underlätta rörelser mellan t.ex. Habo-
området, planområdet och Slättängsdammarna. 
 
Gångstråket längs Höje å planeras inom planområdet i såväl nollalternativet som i plan-
förslaget. Detta bedöms förbättra rekreationsmöjligheterna jämfört med nuläget men 
utgör ingen skillnad mellan de olika alternativen.  
 



  

 

 
 
 

Omsorg bör läggas vid utformningen av bostadsområdet för att säkerställa tillgänglighet 
till de rekreativa delarna av planområdet och till gångstråket utmed ån. Detta gäller i 
synnerhet en eventuell exploatering av de utredningsområden som ligger närmast ån. 

7.3 Kulturmiljö 

7.3.1 Förutsättningar 

Planområdet innehåller både byggnader och vattenfyllda lertäkter som påminner om 
tegelbruksepoken vid Höje å. Det Lundstenska tegelbruket grundades kring 1880 och 
tillverkningen lades ner i mitten av 1970-talet. Dagens bebyggelse utgörs av ett flertal 
tillbyggnader uppförda vid olika tid och med olika material där gult tegel dominerar. 
Underhållet av byggnaderna är idag i vissa delar eftersatt. Kommunens kulturmiljö-
program anger att det av kulturhistoriska skäl är viktigt att bevara såväl de vattenfyllda 
lertäkterna som industribyggnaderna. Vidare bedöms tegelbruket vara det bäst bevarade 
tegelbruket i Lomma kommun. Förutom resterna från tegelbruksepoken finns även en 
gammal prästbostad inom området som anses vara av kulturhistoriskt intresse.  
 

 

Figur 6. En del av tegelbruket 
 
Området ingår även i ett större område (”Lomma”) utpekat som särskilt värdefull 
kulturmiljö i det regionala kulturmiljöprogrammet. 
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Inom området finns ett par fornlämningar registrerade. Enligt Länsstyrelsens bedömning 
(Meddelande 2009-10-02, Dnr 431-59326-09) har dessa dock redan förstörts vid tidigare 
genomförda arbeten och några rester av lämningarna finns inte kvar. Det innebär att 
markarbeten inom området inte kräver något tillstånd enligt 2 kap. kulturminneslagen och 
Länsstyrelsen kommer inte heller att ställa krav på arkeologiska utredningar eller 
undersökningar för planområdet. 
 
Nordöst om planområdet ligger Lomma kyrka med tillhörande kyrkogård och kapell. 
Kommunen har föreslagit en fridzon om ca 15 m med hänsyn till kyrkogårdsmiljö och frid. 
Sedan tillkommer ytterligare ett ca 10 m brett utredningsområde där möjligheten till 
exploatering ska utredas vidare i detaljplaneskedet. 

7.3.2 Konsekvenser  

Nollalternativet 
Ur kulturmiljösynpunkt sker ingen förändring i nollalternativet jämfört med dagsläget. De 
kulturhistoriskt värdefulla resterna från tegelbruksepoken i form av byggnader och ler-
täktsdammar bevaras. Dock antas det påbörjade förfallet av befintliga byggnader fortgå 
om ingen restaureringsinsats görs. 
 
Planförslaget 
För exploatering av Tegelbruksområdet finns tre alternativ vilket redovisats i kapitel 3, 
behandlade alternativ. Alternativ A, där den äldre delen av tegelfabriken bevaras och 
lokalerna fortsätter att användas, innebär en positiv påverkan på områdets kulturmiljö då 
byggnaderna anses bevarandevärda. Alternativ B och C, där tegelbruksbyggnaderna rivs 
och ersätts med en idrottsplan alternativt med bostäder bedöms som negativa ur 
kulturmiljösynpunkt.  
 
Planförslaget innebär att de vattenfyllda lertäktsdammarna blir kvar vilket är positivt för 
områdets kulturmiljövärden. Planprogrammets avsikt är även att prästbostaden ska 
bevaras. 
 
En exploatering av delområdena Lindströms VVS och Lomma 22:11 bedöms inte påverka 
områdets kulturmiljövärden. 

7.3.3 Miljöbedömning och förslag till åtgärder 

En bostadsutbyggnad inom planområdet som innebär att tegelbruksbyggnaderna 
bevaras och rustas upp (alternativ A) innebär en positiv påverkan på kulturmiljövärdena 
jämfört med nollalternativet. Om byggnaderna däremot rivs enligt alternativ B eller C 
bedöms påverkan bli negativ. Förutom att värdefulla byggnader går förlorade försvagas 
även den historiska kopplingen mellan områdets bebyggelse och de gamla lertäkts-
dammarna.  
 
Om tegelbruket rivs skulle en informationsskylt kunna sättas upp i området där boende 
och besökare upplyses om områdets historiska sammanhang och kopplingen till de 
kvarvarande lertäktsdammarna. 
 
Den föreslagna fridzonen om 15 m, liksom möjligheten att exploatera intilliggande 
utredningsområde, behöver förankras i dialog med kyrkan. 
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7.4 Riksintresse kustzon 

7.4.1 Förutsättningar 

Hela den skånska kusten, inklusive planområdet, är av riksintresse för högexploaterad 
kust där nyexploatering endast bör tillåtas i anslutning till befintlig tätort. Det får inte heller 
tillkomma någon ny fritidsbebyggelse inom riksintresseområdet, befintlig fritidsbebyggelse 
får dock kompletteras enligt MB 4 kap 1 samt 4 §§.  

7.4.2 Konsekvenser  

Nollalternativet 
Ingen förändring jämfört med idag.  
 
Planförslaget 
Planområdet befinner sig i anslutning till Lomma tätort. Föreslagen bebyggelse innebär i 
princip ingen nyexploatering utan endast omvandling av ianspråktagen mark från 
handels- och industriverksamhet till bostäder.  

7.4.3 Miljöbedömning och förslag till åtgärder 

Varken nollalternativet eller planförslaget bedöms leda till påtaglig skada på riksintresset.  

7.5 Översvämningsrisk 

7.5.1 Förutsättningar 

Pråmlyckans läge längs Höje å samt närhet till havet innebär en förhöjd risk för över-
svämningar orsakade av höga flöden i Höje å, högvatten i havet och i värsta fall en 
kombination av båda. Lomma kommun har låtit göra en översvämningskartering 
avseende dessa risker som visar att Pråmlyckan ligger i ett översvämningskänsligt 
område. Resultaten redovisas i Swecos PM kring översvämningsrisk i området ”PM 
2009-10-12 Program Pråmlyckan, Lomma”. 
 
Enligt de officiella rapporterna från 2009 beträffande framtida medelhöjd av havsnivån är 
en havsnivåhöjning på uppemot 1 m att förvänta vid seklets slut. En höjning av medel-
vattennivån på 100 cm innebär i sig inte någon direkt risk för översvämning av 
Pråmlyckan. Däremot höjs grundvattenytan med motsvarande omfattning vilket kan få en 
rad konsekvenser för nuvarande och framtida bebyggelse. 
 
Direkta översvämningar orsakade av högvatten i havet inträffar normalt under kortare 
perioder. Den närmast belägna stationen där havsvattenståndet observeras av SMHI är 
lokaliserad i Barsebäcks hamn. För denna station är 100-årshögvattnet i Swecos rapport 
från 2009 satt till +125 relativt höjdreferenssystemet RH 70, år 2100 förväntas denna nivå 
ha stigit till +189, dvs en höjning med 64 cm.  
 
Hänsyn måste även tas till högvatten i Höje å i ett tänkbart scenario där 100-årshög-
vattnet sammanfaller med ett 100-årsflöde i Höje å. Detta scenario skulle innebära en 
ytterligare höjning med 16 cm. Dessa värden avser stillvattenyta men i verkligheten 
förekommer även vågor. Pråmlyckan ligger i huvudsak skyddat från stora vågor från 
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havet, men en säkerhetsmarginal på 50 cm är ändå att rekommendera för skydd mot 
vågor och vågors uppspolningseffekter. En summering av detta innebär att bebyggelse 
skulle behöva skyddas mot vattennivåer upp till ca +3,0 m.  
 
Nyare studier visar dock att 100-årshögvattennivån år 2100 kan ligga på +294, vilket 
indikerar att byggnader skulle behöva placeras något högre än +3,0 m för att säkerställa 
skydd mot framtida höga vattennivåer. 

7.5.2 Konsekvenser  

Nollalternativet 
Höjderna i området är desamma som idag vilket innebär att i princip hela den södra delen 
av området befinner sig under +2,0 relativt höjdsystemet RH 2000. Bebyggelsen i den 
södra delen av området och framförallt fritidsbebyggelsen riskerar återkommande 
problem med översvämning. Även den befintliga bebyggelsen i den norra delen är 
grundlagd på nivåer mellan +2,0 och +3,0 m relativt RH 2000 och kommer att vara utsatta 
för översvämningar i varierande omfattning. Bebyggelsen kommer även i olika hög grad 
att påverkas av de stigande grundvattennivåerna. 
 
Planförslaget 
Höjderna kvarstår i den södra delen av området liksom översvämningsproblematiken. Vid 
uppförandet av den nya bebyggelsen bör grundläggning göras på en nivå om minst 
+3,0 m relativt RH 2000. Denna grundläggningshöjd bedöms rimlig i de norra delarna av 
planområdet där höjderna redan idag är över +2,0 m. Befintlig bebyggelse grundlagd på 
lägre nivåer kommer dock även i detta alternativ att riskera problem med översvämning 
och problem med stigande grundvattennivåer.  
 
En alternativ metod kan vara att bygga en skyddsvall längs med Höje å. En sådan kan 
höjas vid behov om prognoserna för framtida havsnivåer förändras. En skyddsvall 
innebär dock inte ett lika säkert skydd som en högre grundläggningsnivå. Den kan inte 
heller anläggas för att skydda den å-nära fritidsbebyggelsen som ligger direkt på 
åstranden och kan innebära en negativ påverkan på naturmiljö, rekreationen i området, 
landskapsbild och områdets karaktär som helhet. En invallning innebär också att 
problemet med stigande grundvattennivåer kvarstår. 

7.5.3 Miljöbedömning och förslag till åtgärder 

Pråmlyckan ligger i ett översvämningskänsligt område men genom att välja en grund-
läggningsnivå på minst +3,0 m relativt RH 2000 kan ny bebyggelse säkras mot över-
svämning och stigande grundvattennivåer i de norra delarna av området. Det kommer 
dock på sikt att uppstå problem för befintlig bebyggelse i området på grund av både 
översvämningar och stigande grundvattennivåer. I de södra delarna av planområdet är 
det ur översvämningssynpunkt mindre lämpligt att anlägga ny bebyggelse.  



  

 

 
 

23 (34)

RAPPORT 
2015 -02 -27   
MKB PLANPROGRAM PRÅMLYCKAN - 
LINDSTRÖMS 

 

 

ra
04

s 
20

11
-0

2-
17

 

  g:\planeringsenheten\fysisk planering\planprogram\pråmlyckan\underlag\mkb\mkb - pråmlyckan rev 20150227 slutlig.doc 

7.6 Vattenkvalitet 

7.6.1 Förutsättningar 

Det grundläggande miljömålet i vattendirektivet är att alla ytvattenförekomster ska uppnå 
god kemisk och ekologisk status 2015. Ett stort antal av ytvattenförekomsterna i Skåne 
har undantag i form av tidsfrist till 2027 till följd av problem med övergödning. 
 
För Höje å har bedömningen gjorts att den kemiska statusen (exklusive kvicksilver) är 
god medan den ekologiska statusen är otillfredsställande. Både halten av näringsämnen 
och sammansättningen av kiselalgsamhället visar att ån är övergödd. Miljöproblem som 
identifierats som negativa för ån anges, förutom övergödningen, bestå i flödes-
förändringar och morfologiska förändringar.  
 
Övergödningen beror på att näringsämnen når vattendraget i form av utsläpp från t.ex. 
industri, lantbruk, avloppsreningsverk m.m. Näringsämnena kan även komma från 
luftnedfall av kväveoxider och ammoniak från exempelvis trafik. 
 
Andelen hårdgjorda ytor har ökat i avrinningsområdet vilket medför en ökad, snabbare 
avrinning via dagvattnet. Detta ökar risken för erosion och översvämning av omgivande 
mark samt en ökad transport av bl.a. partiklar och näringsämnen med dagvattnet till 
vattendraget. 
 
God ekologisk status i vattendraget bedöms inte kunna uppnås till 2015 utan tidsfristen 
löper bortom 2027. Kemisk status förväntas fortsätta vara god. Uppgifterna om fastställda 
MKN och statusbedömningar har hämtats från databasen VISS (Vatteninformations-
system Sverige). 
 
Exploatering av ett vattennära område kan generellt innebära en risk för påverkan på en 
vattenförekomsts vattenkvalitet t.ex. genom tillförsel av förorenat dagvatten. 

7.6.2 Konsekvenser 

Nollalternativet 
Dagvattenhanteringen är bristfällig i området idag med en dagvattenledning nordöst om 
tegelbruket som mynnar ut i Höje å. Situationen i nollalternativet bedöms förbli 
densamma som i dagsläget.  
 
Planförslaget 
Planprogrammet anger att för nya dagvattensystem inom exploateringsområdet väljs 
lokala dagvattenlösningar. Detta innebär att planförslaget bör leda till en viss förbättring 
jämfört med nollalternativet för Höje å då dagvattnet fördröjs istället för att ledas direkt ut i 
ån. Det gör dels att flödet till ån blir jämnare och dels att en mindre del av föroreningarna 
når ån. Andelen hårdgjord yta i området kan komma att minska något till följd av 
planförslaget vilket, i kombination med att även mängden tung trafik i området minskar, 
gör att dagvattnet från området troligen kommer att innehålla lägre halter av föroreningar 
än i nollalternativet.  
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7.6.3 Miljöbedömning och förslag till åtgärder 

Planförslaget bedöms leda till att dagvatten från området kommer att innehålla något 
lägre halter av föroreningar än i nollalternativet. Dessutom kommer planförslaget medföra 
ett bättre omhändertagande av dagvattnet. Generellt sett bör dock föroreningshalterna 
vara så låga i såväl nollalternativet som i planförslaget att de inte riskerar att påverka 
rådande miljökvalitetsnormer för vatten.  

7.7 Markmiljö 

7.7.1 Förutsättningar 

Två utredningar har genomförts som berör markmiljön i området: Swecos ”Pråmlyckan - 
PM geologiska och geotekniska förutsättningar för bebyggelse, 2009-10-12” och ”PM 
avseende föroreningar i jord och grundvatten, 2009-10-13”. 
 
Enligt SGUs jordartskarta är den typiska jordlagerföljden inom de övre jordlagren sand 
över glacial lera över lermorän. Den underliggande berggrunden utgörs av kalksten på ca 
65 m djup. Inom området har det funnits två tegelbruk med täktverksamhet och 
åtminstone fem områden med täkter inom planområdet. Vissa av dessa är återfyllda med 
varierande material (troligen lera, sand, lermorän och tegel) medan andra finns kvar som 
vattenfyllda dammar. Under befintliga byggnader i områdena Lindströms VVS och 
Tegelbruket har geotekniska undersökningar inte kunnat utföras. 
 
Föroreningssituationen inom Pråmlyckan är inte belagd genom undersökningar, men den 
preliminära bedömningen enligt Swecos PM är att den inte avviker väsentligt från andra 
exploateringsområden inom Lomma hamn. I likhet med dessa områden bedöms fyllnads-
jorden och möjligen även naturligt avlagrad ytjord vara måttligt påverkad av metaller och 
PAH (polyaromatiska kolväten). Det kan inte heller uteslutas att det förekommer lokalt 
avgränsade områden med höga föroreningshalter i anslutning till punktutsläpp av olja 
eller lösningsmedel från befintlig eller tidigare verksamhet i området. 

7.7.2 Konsekvenser  

Nollalternativet 
Ingen förändring jämfört med idag. Det bedöms inte föreligga någon större risk för 
spridning av eventuella föroreningar då grundvattnets rörelser i den glaciala leran sker 
mycket långsamt. 
 
Planförslaget 
Huvuddelen av Lomma 22:11 har stor mäktighet på fyllning (mer än 4 m) och måste 
därför grundförstärkas vid grundläggning. Detta sker vanligen genom grundläggning på 
pålar eller möjligen genom stora överlaster. Vidare förutsätts all grundläggning ske på 
minst +3,0 m vilket innebär att delar av området kan behöva höjas upp till en meter över 
befintlig nivå. 
 
För att skapa god boendemiljö bedöms det som lämpligt att det i de delar av området 
som föreslås bebyggas och där marken utgörs av fyllnadsjord, alternativt där 
verksamheter bedrivits, övertäcks med 1 – 1,5 m rena jordmassor. Utgrävning och 
omdisponering av fyllnadsjord kan behöva göras om avsikten är att nyttja befintliga 
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massor inom området. Det kan även vara lämpligt att använda s.k. radonsäker grund-
läggning som skydd mot inträngning av flyktiga ämnen som exempelvis metan. 
 
Påträffas punktföroreningar med höga eller mycket höga föroreningshalter kan det även 
bli nödvändigt med urschaktning och externt omhändertagande av jord. För att ge säkrare 
underlag för bedömning av åtgärdsbehov och konsekvenser för miljön erfordras 
kompletterande undersökningar i exploaterings- alternativt detaljplaneskedet. 

7.7.3 Miljöbedömning och förslag till åtgärder 

Översiktliga markundersökningar bör göras i exploaterings-/detaljplaneskedet för att 
utreda innehållet i fyllnadsmassorna. Förutsatt att dessa inte är av sådan karaktär att de 
producerar stora mängder metan och inte innehåller föroreningar i sådana nivåer att de 
överstiger Naturvårdsverkets risknivå för känslig markanvändning krävs ingen sanering 
av området. En god boendemiljö bedöms då kunna skapas enligt förutsättningarna 
nedan. 
 
En bostadsutbyggnad inom planområdet bedöms inte innebära någon större påverkan 
avseende markmiljön. Det kan möjligen leda till att eventuella punktföroreningar saneras 
men leran och de hydrogeologiska förhållandena i området innebär inte någon risk för 
spridning av föroreningarna varken i nollalternativet eller i planförslaget.  
 
Det finns goda förutsättningar för att kunna bygga med god boendemiljö i området om 
följande åtgärder genomförs: 

 Kompletterande undersökningar görs i exploaterings-/detaljplaneskedet. 

 Övertäckning sker med rena massor över de befintliga fyllnadsmassorna. 

 Radonsäker grundläggning används. 

 Eventuella punktföroreningar saneras. 

7.8 Trafik 

7.8.1 Förutsättningar 

Järnvägsstationen i Lomma trafikeras inte i dagsläget men det finns tre busstrafiklinjer i 
närområdet idag; 

 Linje 132 (Landskrona-Löddeköpinge-Bjärred-Lomma- Malmö) med närmaste 
hållplats på Södra Västkustvägen. 

 Linje 139 (Lund-Lomma) med närmaste hållplats vid korsningen Järngatan/väg 
905. 

 Linje 135 (Lomma busstation-Lomma kyrka) där turerna körs som taxi och måste 
beställas två timmar i förväg. 

En separat gång- och cykelväg finns längs med Södra Västkustvägen med en planskild 
korsning under Södra Västkustvägen. Vägen fortsätter dock inte in i planområdet utan 
avslutas i en grusad stig i dess utkant. Vid den nordvästra sidan av Höje å utefter Åstigen 
kan gående och i viss mån även cyklande ta sig fram till Habo fritidsområde och rid-
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klubben. I höjd med kyrkan finns en smal övergång över ån för gång- och cykeltrafik. Det 
finns även en separerad gång- och cykelväg längs med järnvägen 150 m öster om den 
norra delen av planområdet.  
 
Planområdets anslutning till övriga vägtrafiknätet sker idag i öster via korsningen 
Lumabyvägen – Prästbergavägen och i sydväst vid korsningen Södra Västkustvägen -
Prästbergavägen. Tillgängligheten bedöms som god. Prästbergavägens standard är 
anpassad till områdets naturkaraktär med en bredd på 5,0-6,0 m och mycket begränsad 
vägren. 

7.8.2 Konsekvenser  

Nollalternativet 
Ingen förändring jämfört med idag, förutom något fler besökande i området för rekreation 
längs Höje å-stråket. Fortsatt industriell verksamhet och handelsverksamhet. 
 
Planförslaget 
Genom planområdet leds ingen kollektivtrafik. Denna nås istället för linje 132 och 139 vid 
två hållplatser på Södra Västkustvägen och en hållplats vid korsningen Järngatan/väg 
905, se figur 7. Tillgängligheten till kollektivtrafiken styrs av gångavståndet samt gång- 
och cykeltiden till närmaste hållplats. Avståndet till en hållplats i stomnätet ska vara högst 
400 m till 90 % av bostäderna för att uppfylla kravet på god tillgänglighet enligt ”Trafik för 
en attraktiv stad”. Ingen av de befintliga hållplatserna för linje 139 (Lund-Lomma), som 
kommer att bli viktig för arbetspendling, uppfyller kraven för god tillgänglighet.  
 
Förutsättningarna för gång- och cykeltrafik kvarstår. Planprogrammet skapar ett behov för 
oskyddade trafikanter att ta sig från planområdet till havet, centrum, stationen och buss-
hållplatserna. För att tillgodose dessa behov byggs en gång- och cykelbro över Höje å 
vilket kommer att öka möjligheten att röra sig över ån och att kunna nyttja Åstigen för att 
ta sig till havet. Prästbergavägen är idag relativt smal och utan vägren vilket gör att den 
inte lämpar sig för oskyddade trafikanter. 
 
I området finns inga uppgifter om vägtrafikmängder men en grov bedömning har gjorts i 
Swecos rapport ”Planprogram för Pråmlyckan - Trafik” att en utbyggnad av planområdet 
kommer att generera färre än 1000 fordon per dygn. Dagens tunga trafik till verksamhets-
området kommer dock att försvinna. Prästbergavägens standard som idag karaktäriseras 
som mindre god bibehålls för att bevara karaktären på området. Lokalgatorna förutsätts 
utformas så som de idag befintliga gatorna med sparsamma mått.  
 
Planprogrammet bedöms inte resultera i någon betydande påverkan på trafikströmmarna 
utanför planområdet. Prästbergavägen bedöms ha fortsatt kapacitet att klara den trafik-
ökning som programmet ger. Den nya bebyggelsen kommer dock att skapa nya rörelse-
mönster varför det kan vara lämpligt att se över hastigheten på delar av Prästbergavägen 
och Lumabyvägen. 
 



  

 

 
 
 

 
 
Figur 7. Tillgängligheten från området till befintliga busshållplatser 

Avstånd till  
hållplats = 400 m 
 

Pråmlyckan Prästbergarondellen 
 

Linje 139     = 6 min 
 

Avstånd till  Linje 139 = 1,5 min 
hållplats = 1200 m 
 

Södra Västkustvägen 
Linje 132    = 17 min 

Avstånd till   
hållplats = 1000 m 
 = 4 min

Avstånd till     = 14 min 
hållplats = 800 m  
 

= 3,5 min 

   = 11 min 
Linje 139  

= 3 min 

7.8.3 Miljöbedömning och förslag till åtgärder 

Ökningen av trafik i planalternativet i förhållande till nollalternativet bedöms inte ge någon 
påverkan på framkomligheten i området. Förändringen i vägtrafik bedöms inte heller ge 
någon märkbar störning i form av buller eller försämring av luftkvaliteten. Planalternativet 
motiverar dock högre krav på gång- och cykelförbindelserna till området än de som råder 
i nollalternativet. 
 
Tillgängligheten för gång- och cykeltrafik till och från planområdet är mindre god. 
Beroende på hur tät bebyggelsen planeras kan det vara aktuellt att se över olika 
möjligheter för anslutning mot det kringliggande gång- och cykelnätet. Den planerade 
gång- och cykelbron över ån är en åtgärd som leder till förbättring av tillgängligheten. 
 
För att öka tillgängligheten till linje 139 skulle ett hållplatsläge i anslutning till den 
planskilda gång- och cykelpassagen under Södra Västkustvägen kunna studeras, 
alternativt förbättras tillgängligheten mot Prästbergarondellen. Utifrån den nya 
bebyggelsen kan det också vara lämpligt att se över hastigheten på delar av 
Prästbergavägen och Lumabyvägen. 
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7.9 Sociala aspekter 

Avsikten är att skapa ett levande bostadsområde som inbjuder såväl boende som 
allmänhet till vardagsmotion och rekreation och främjar god hälsa. Nya gångstråk utmed 
ån och ny bebyggelse i direkt anslutning till ett naturområde med höga rekreativa 
kvaliteter bidrar till en attraktiv boendemiljö. 
 
Trygghetsfrågorna bör beaktas vid den fortsatta planeringen. Det gäller t.ex. möjligheten 
att ta sig till och från området på ett säkert sätt, med tillgänglig kollektivtrafik samt trygga 
och upplysta gång- och cykelvägar. Det är även intressant att i det fortsatta arbetet 
studera skilda målgrupper för att belysa hur områdets exploatering påverkar såväl barn 
och unga som äldre och rörelsehindrade. 

8 Naturresurshushållning 

Planförslaget innebär att i huvudsak redan ianspråktagen mark utnyttjas för bostads-
bebyggelse med en relativt centrumnära placering. Vidare bidrar planprogrammet till att 
områdets värdefulla naturmiljö bevaras och utvecklas (i synnerhet om utpekade 
utredningsområden lämnas oexploaterade). Dock är tillgängligheten för gång-, cykel- och 
kollektivtrafik mindre god vilket kan leda till att många av resorna till och från området 
sker med bil. Sammantaget innebär planförslaget i huvudsak en god hushållning med 
naturresurserna. En bebyggelse i form av flerbostadshus kan, under förutsättning att den 
sker i en skala och omfattning lämplig för området, anses innebära en något bättre 
hushållning med naturresurserna än enbart enfamiljshus. Detta då marken utnyttjas mer 
effektivt och områdets värden kommer fler till del. 

9 Uppfyllelse av miljömål 

De miljömål som anses vara av relevans för aktuellt planförslag är Begränsad klimat-
påverkan, Levande sjöar och vattendrag, En god bebyggd miljö och Ett rikt växt- och 
djurliv. 
 
Begränsad klimatpåverkan 
Miljömålet anger att: ”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ram-
konvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans 
påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en 
sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs 
och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra 
länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås." Trafiken står för en stor del av 
dagens utsläpp av koldioxid vilket gör det särskilt viktigt att främja kollektivtrafiken och 
möjligheten att gå eller cykla kortare sträckor. I dagsläget är avstånden till närmaste 
busshållplatser för långt för att uppfylla god standard. För att planprogrammet inte ska 
motverka miljömålet skulle en närmare belägen busshållplats behöva anläggas och 
cykelvägnätet byggas ut. 
 
Levande sjöar och vattendrag 
Miljömålet anger att: ”Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras 
variationsrika livsmiljöer skall bevaras. Naturlig reproduktionsförmåga, biologisk mång-
fald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion skall 
bevaras samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.” Planprogrammet föreslår en 
förstärkning av grönstrukturen kring Höje å och att befintliga dammar och diken bevaras. 
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Markanvändningen kommer att ändras från industri och handel till småhusbebyggelse 
vilket gör att utbyggnaden inte bedöms leda till en ökad belastning på Höje å. Detta då 
andelen hårdgjord yta i området i sin helhet inte kommer att öka jämfört med noll-
alternativet. Planförslaget bedöms därmed inte motverka uppfyllelsen av miljömålet. 
 
God bebyggd miljö 
Målet anger att: ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälso-
sam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden 
skall tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, 
vatten och andra resurser främjas.” Målet med planprogrammet är att möjliggöra en 
utbyggnad för boende, fritid och rekreation, där området ska utformas med största möjliga 
hänsyn till områdets landskapsbild och naturvärden. Planförslaget bedöms bidra till 
uppfyllelsen av miljömålet då en god livsmiljö för boende skapas samtidigt som hänsyn 
tas till områdets natur- och kulturvärden. 
 
Ett rikt djur- och växtliv 
Målet anger att: ”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, 
för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt 
deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livs-
kraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god 
natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och 
välfärd.” Planområdet hyser höga värden för växt- och djurliv och planprogrammet syftar 
till att möjliggöra byggandet av bostäder samtidigt som områdets naturvärden bevaras. 
Planerad utbyggnad kommer främst ske på redan ianspråktagen mark och under 
förutsättning att tillräckligt med utrymme lämnas för de gröna korridorerna så ligger 
planförslaget i linje med miljömålet. 

10 Samlad bedömning för planalternativet 

Naturmiljö 
Planprogrammet bedöms ha potential att öka naturvärdena något för de delar av plan-
området som är ianspråktagna idag medan naturvärdena bedöms minska i det delområde 
som i dagsläget är oexploaterat. Den gröna korridor som planområdet idag utgör mellan 
naturreservaten i öster och Höje å samt skogsområdena i väster bibehålls och säkerställs 
i planalternativet, under förutsättning att utredningsområdet direkt söder om delområde 
Lomma 22:11 samt utredningsområdet på fastigheten Lomma 22:14 inte exploateras, 
vilket ses som mycket positivt ur naturmiljösynpunkt.  
 
Om däremot exploatering även sker i utpekade utredningsområden kan det komma att 
leda till en negativ påverkan på områdets naturvärden genom att den gröna korridoren 
försvagas (gäller främst utredningsområdet direkt söder om delområde Lomma 22:11 
samt utredningsområdet på fastigheten Lomma 22:14) samt att zonen kring ån förblir 
väldigt smal på sina ställen (gäller de två utredningsområdena närmast ån). 
 
Rekreation 
Planförslaget bedöms leda till en höjning av områdets rekreativa värden, främst genom 
att delområdena Tegelbruket samt Lindströms VVS öppnas upp för allmänheten och 
miljön kring ån tillgängliggörs. Anläggandet av en bro över Höje å bedöms innebära 
ytterligare ett positivt bidrag till områdets rekreation genom att stärka kopplingen mellan 
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de båda sidorna av ån och underlätta rörelser mellan t.ex. Haboområdet, planområdet 
och Slättängsdammarna. Ur rekreationssynpunkt är det fördelaktigt om utpekade 
utredningsområden längs ån inte bebyggs då detta skulle ge en bredare zon längs ån för 
människor att röra sig i. 
 
Kulturmiljö 
En bostadsutbyggnad inom planområdet som innebär att tegelbruksbyggnaderna 
bevaras och rustas upp (alternativ A) innebär en positiv påverkan på kulturmiljövärdena. 
Om byggnaderna däremot rivs enligt alternativ B eller C bedöms påverkan bli negativ. 
Förutom att värdefulla byggnader går förlorade försvagas även den historiska kopplingen 
mellan områdets bebyggelse och de gamla lertäktsdammarna. Planförslaget innebär att 
de vattenfyllda lertäktsdammarna blir kvar vilket är positivt för områdets kulturmiljövärden. 
Planprogrammets avsikt är även att prästbostaden ska bevaras. 
 
Riksintresse kustzon 
Planförslaget bedöms inte leda till påtaglig skada på riksintresset.  
 
Översvämningrisk 
Pråmlyckan ligger i ett översvämningskänsligt område men genom att välja en grund-
läggningsnivå på minst +3,0 m kan ny bebyggelse säkras mot översvämning och 
stigande grundvattennivåer i de norra delarna av området. Det kommer dock på sikt att 
uppstå problem för befintlig bebyggelse i området både avseende översvämningar och 
stigande grundvattennivåer. 
 
Vattenkvalitet 
Planförslaget bör leda till en viss förbättring gällande hanteringen av dagvatten jämfört 
med nollalternativet då dagvattnet fördröjs istället för att ledas direkt ut i ån. Det gör dels 
att flödet till ån blir jämnare och dels att en mindre del av föroreningarna når ån.  
 
Markmiljö 
Planförslaget bedöms inte innebära någon större påverkan avseende markmiljön. Det 
kan möjligen innebära att eventuella punktföroreningar saneras. Det finns goda 
förutsättningar för att kunna bygga med god boendemiljö förutsatt att säkerhetsmått 
vidtas vid grundläggningen och att eventuella punktföroreningar saneras. 
 
Trafik 
Den ökning av trafik som planalternativet ger upphov till bedöms inte ge någon påverkan 
på framkomligheten i området. Inte heller förutses den ge någon märkbar störning i form 
av buller eller försämrad luftkvalitet. Planalternativet motiverar dock en översyn av olika 
möjligheter för anslutning mot det kringliggande gång- och cykelnätet samt om möjligt en 
förbättrad tillgänglighet till kollektivtrafik. 
 
Sociala aspekter 
Planprogrammet syftar till att skapa ett levande bostadsområde som inbjuder såväl 
boende som allmänhet till vardagsmotion och rekreation vilket främjar god hälsa. Nya 
gångstråk utmed ån och ny bebyggelse i direkt anslutning till ett naturområde med höga 
rekreativa kvaliteter bidrar till en attraktiv boendemiljö. 
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11 Sammanfattande jämförelse av noll- och planalternativ 

Naturmiljö 
Jämfört med nollalternativet bedöms planprogrammet ha potential att öka naturvärdena 
något för de delar av planområdet som är ianspråktagna idag medan naturvärdena 
bedöms minska i det delområde som i dagsläget är oexploaterat. Naturvårdande åtgärder 
kan komma att utföras inom planområdet i en större omfattning i planalternativet än i noll-
alternativet. Den gröna korridor som planområdet idag utgör mellan naturreservaten i 
öster och Höje å samt skogsområdena i väster bibehålls och säkerställs i planalternativet, 
under förutsättning att föreslagna utredningsområden inte exploateras (gäller främst 
utredningsområdet direkt söder om delområde Lomma 22:11 samt utredningsområdet på 
fastigheten Lomma 22:14), vilket ses som mycket positivt ur naturmiljösynpunkt.  
 
Rekreation 
Planförslaget bedöms leda till en förbättring av områdets rekreativa värden jämfört med 
nollalternativet, främst genom att delområdena Tegelbruket samt Lindströms VVS öppnas 
upp för allmänheten och miljön kring ån tillgängliggörs. Anläggandet av en bro över Höje 
å bedöms innebära ytterligare ett positivt bidrag till områdets rekreation. 
 
Gångstråket längs Höje å planeras inom planområdet i såväl nollalternativet som i plan-
förslaget vilket bedöms förbättra rekreationsmöjligheterna jämfört med nuläget men utgör 
ingen skillnad mellan de olika alternativen.  
 
Kulturmiljö 
En utbyggnad av bostäder inom planområdet som innebär att tegelbruksbyggnaderna 
bevaras och rustas upp innebär en positiv påverkan på kulturmiljövärdena jämfört med 
nollalternativet. Om byggnaderna däremot rivs bedöms påverkan bli negativ. Förutom att 
värdefulla byggnader går förlorade försvagas även den historiska kopplingen mellan 
områdets bebyggelse och de gamla lertäktsdammarna. 
 
Översvämningsrisk 
I såväl nollalternativet som planalternativet riskerar befintliga byggnader återkommande 
problem med översvämning. Den tillkommande bostadsbebyggelse som planeras i plan-
alternativet kommer inte att grundläggas på nivåer under + 3 m, detta för att minimera 
riskerna för översvämningar av dessa byggnader i framtiden. 
 
Vattenkvalitet 
Planförslaget bedöms leda till att dagvatten från området kommer att innehålla något 
lägre halter av föroreningar än i nollalternativet. Dessutom kommer planförslaget medföra 
ett bättre omhändertagande av dagvattnet. Generellt sett bör dock föroreningshalterna 
vara så låga i såväl nollalternativet som i planförslaget att de inte riskerar att påverka 
rådande miljökvalitetsnormer för vatten. 
 
Markmiljö 
En bostadsutbyggnad inom planområdet bedöms inte innebära någon större påverkan 
avseende markmiljön. Det kan möjligen leda till att eventuella punktföroreningar saneras 
men leran och de hydrogeologiska förhållandena i området innebär inte någon risk för 
spridning av föroreningarna varken i nollalternativet eller planförslaget.  
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Trafik 
Ökningen av trafik i planalternativet i förhållanden till nollalternativet bedöms inte ge 
någon påverkan på framkomligheten i området. Förändringen i vägtrafik bedöms inte 
heller ge någon märkbar störning i form av buller eller försämring av luftkvaliteten. Plan-
alternativet motiverar dock högre krav på gång- och cykelförbindelserna till området samt 
en bättre tillgänglighet till kollektivtrafik än vad som råder i nollalternativet. 
 
Sociala aspekter 
De sociala aspekterna blir viktigare att beakta i planalternativet än i nollalternativet då fler 
människor kommer att bo och vistas i området vid olika tider på dygnet. 

12 Behov av åtgärder och uppföljning 

Stor omsorg bör läggas vid utformningen av bostadsområdet för att säkerställa en 
tillräcklig hänsyn till områdets naturvärden samt en god tillgänglighet till de rekreativa 
delarna av planområdet och till gångstråket utmed ån. Detta gäller i synnerhet en 
eventuell exploatering av föreslagna utredningsområden. 
 
En skötselplan för områdets natur bör tas fram och besökarnas rörelser i området 
kanaliseras för att minska risken för slitage på värdefull naturmiljö. På sikt kan det även 
vara lämpligt att infoga planområdets gröna stråk i Slättängsdammarnas naturreservat. 
Områdets naturmark bör ingå i kommande detaljplan med bestämmelsen ”natur”, detta 
för att tydligt visa kommunens intentioner med att bevara och utveckla naturvärdena. De 
grova träd som finns i delområde Lomma 22:11 bör i möjligaste mån sparas vid en 
exploatering. 
 
Om tegelbruket rivs skulle det ur kulturmiljösynpunkt vara lämpligt att sätta upp en 
informationsskylt i området där boende och besökare upplyses om områdets historiska 
sammanhang och kopplingen till de kvarvarande lertäktsdammarna. 
 
Pråmlyckan ligger i ett översvämningskänsligt område men genom att välja en grund-
läggningsnivå på minst +3,0 m kan ny bebyggelse säkras mot översvämning och 
stigande grundvattennivåer i de norra delarna av området. I de södra delarna av plan-
området är det ur översvämningssynpunkt mindre lämpligt att anlägga nybebyggelse.  
 
Föroreningssituationen inom Pråmlyckan är inte belagd genom undersökningar, men 
preliminärt bedöms fyllnadsjorden och möjligen även naturligt avlagrad ytjord vara måttligt 
påverkad av metaller och PAH (polyaromatiska kolväten). Det kan inte heller uteslutas att 
det förekommer lokalt avgränsade områden med höga föroreningshalter. Det finns trots 
detta goda förutsättningar att kunna bygga med god boendemiljö i området om 
kompletterande undersökningar görs i exploaterings-/detaljplaneskedet, de befintliga 
fyllnadsmassorna täcks över med rena massor, radonsäker grundläggning används samt 
att eventuella punktföroreningar saneras. 
 
Tillgängligheten för gång- och cykeltrafik till och från planområdet är mindre god. 
Beroende på hur tät bebyggelsen planeras kan det vara aktuellt att se över olika 
möjligheter för anslutning mot det kringliggande gång- och cykelnätet. För att öka 
tillgängligheten till busslinje 139 skulle ett hållplatsläge i anslutning till den planskilda 
gång- och cykelpassagen under Södra Västkustvägen kunna studeras, alternativt 
förbättras tillgängligheten mot Prästbergarondellen. Utifrån den nya bebyggelsen kan det 
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också vara lämpligt att se över hastigheten på delar av Prästbergavägen och 
Lumabyvägen. 
 
Trygghetsfrågorna bör beaktas vid den fortsatta planeringen. Det gäller t.ex. möjligheten 
att ta sig till och från området på ett säkert sätt, med tillgänglig kollektivtrafik samt trygga 
och upplysta gång- och cykelvägar. Det är även intressant att i det fortsatta arbetet 
studera skilda målgrupper för att belysa hur områdets exploatering påverkar såväl barn 
och unga som äldre och rörelsehindrade. 
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