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PLG § 33 Dnr KS/KF 2019:277.212 
 
Yttrande över Staffanstorps kommuns förslag till ny översiktsplan 
 
Ärendebeskrivning 
Staffanstorp kommun har översänt förslag till ny översiktsplan för möjligheten att in-
komma med synpunkter inför samråd. Staffanstorp nya översiktsplan ”Framtidens kom-
mun – Livsoas 2039” blickar 20 år framåt i tiden och bygger vidare på den senaste över-
siktsplanen ”Framtidens kommun – perspektiv 2038”. Till översiktsplanen hör även de 
separata delarna Vår kommun idag som beskriver Staffanstorps kommun idag samt en 
miljökonsekvensbeskrivning. Man vill nu i högre grad förtäta och växa nära stationer och 
hållplatser. Kollektivtrafiken förutses bli bättre, bland annat genom byggandet av Lunds 
södra station och utbyggnaden till fyrspårigt i Hjärup. Staffanstorp vill låta sina orter 
växa med målet att år 2039 vara 39 000 invånare, 15 000 fler än idag. Kommunen behö-
ver planera för att bygga i genomsnitt 300 bostäder per år för att möta efterfrågan. Hu-
vudorterna Staffanstorp och Hjärup förväntas växa mest. Enligt kommunen ska jord-
bruksmark ska endast tas i anspråk i en mindre del av den planerade exploateringen, i 
lägen med god anslutning till kollektivtrafik. Ett betydande antal bostäder bedöms 
kunna byggas längs Höje å, i närheten av den blivande pågatågstationen vid Klostergår-
den i Lunds kommun.  
 
Samhällsplaneraren har lämnat förslag till yttrande.  

Handlingar i ärendet  
- Skrivelse från planeringsavdelningen 2019-09-09. 
- Skrivelse från Staffanstorps kommun 2019-06-14. 
- Framtidens kommun Livsoas 2039, del 1. 
- Vår kommun idag, del 2. 
- Framtidens kommun Livsoas 2039, Miljöbedömning, del 3. 

 
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
- Lomma kommun lämnar följande yttrande: 
 
Yttre godsspår 
Lomma kommun anser det viktigt och angeläget att ett reservat för ett yttre godsspår 
finns med i den framtida planeringen. Godstrafiken på järnväg behöver flyttas ut ur tä-
torterna för att minska buller, risker vid eventuella olyckor samt störningar i tågtrafiken. 
Lomma kommun ser gärna ett mellankommunalt samarbete kring frågan framöver.  
 
Koppling E6-E22 
I sin framtidsbild efter 2039 nämns en ny koppling mellan väg E6 och E22. Lomma kom-
mun kommer i sitt kommande samrådsförslag till ny kommuntäckande översiktsplan 
inte att ha med den koppling som finns i dagens översiktsplan. Kopplingen utreddes för 
ett antal år sedan och de deltagande kommunerna Lomma, Staffanstorp och Burlöv  
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valde då att inte gå vidare med den. Om Staffanstorps kommun vill återuppta arbetet tar 
Lomma kommun gärna del av arbetet och diskussionerna.  

 
Bebyggelse 
Det är viktigt att ny bostadsbebyggelse kan försörjas med god kollektivtrafik. Om inte 
den finns på plats när de nya invånarna flyttar in riskerar man att skapa ett bilberoende 
som senare blir svårt att bryta. Området som föreslås vid Höjebromölla riskerar ur den 
aspekten att bli en solitär utan bra koppling med kollektivtrafik till Lund. Ytterligare 
byggnation längs väg 108 riskerar också att ytterligare försvåra en redan idag ansträngd 
trafiksituation.  Det är dock positivt att förslaget på ny översiktsplan innebär att mindre 
mark tas i anspråk än i tidigare översiktsplan, genom att i första hand förtäta befintlig 
bebyggelse snarare än att bebygga jordbruksmark. Fokuset på att förbättra kollektivre-
sor är även positivt för den regionala utvecklingen och stärker även MalmöLundreg-
ionen. 

 
Mellankommunala vattenfrågor 
Dagvatten, flöden samt vattenkvalitetspåverkande utsläpp är viktiga aspekter att  
Inga tydliga ställningstaganden görs i planen kring hur vattenfrågorna ska hanteras. Det 
anges i översiktsplanen att omhändertagande av dagvatten kommer behandlas i vidare 
planering. Det är dock viktigt att kommunens ambitioner vad det gäller dagvattenhante-
ring är med redan på översiktlig nivå för att säkerställa att det ges utrymme och tyngd i 
vidare planering och exploatering. Om inte ambitionerna när det gäller dagvattenhante-
ring lyfts upp på översiktsplanenivå är det stor risk att dessa frågor hamnar långt ner på 
agendan när det väl kommer till utbyggnad med resultatet att det byggs för tätt utan till-
räckligt utrymme för att rena och fördröja dagvatten. Det är av vikt att även möjligheten 
att fördröja och rena dagvatten från befintlig bebyggelse ses över.  
 
På några få platser finns det utpekade områden som anses vara viktiga för dagvatten-
hantering. Är dessa områden viktiga för dagvattenhantering från befintlig bebyggelse 
eller nytillkommande bebyggelse? 
 
Det är positivt att Staffanstorp har tagit fram en översvämningsutredning i form av en 
blåplan, men dess slutsatser finns inte integrerade i översiktsplanen, något som då för-
minskar blåplanens betydelse för den fysiska planeringen 

 
Man skriver i miljökonsekvensbeskrivningen att ”Planen ger även upphov till en positiv 
konsekvens för vattenaspekten genom att mindre mark tas i anspråk med hänsyn till bo-
stadsbebyggelse jämfört med nollalternativet och modern dagvattenhantering förväntas 
för tillkommande hårdgjorda ytor.” Att hänvisa en så viktig fråga som dagvattenhante-
ring till denna mening gör frågan ännu mer komplex i nästa skede. Ingen definition finns 
kring vad som menas med modern dagvattenhantering, inte heller vilka situationer som 
man förväntar sig ska hanteras. Istället behöver planen tydliggöra vilka markanspråk 
som behövs, inom vilken tidsperiod man tänker sig att frågan då är hanterad, vilka vis-
ioner man har för att lösa frågan i ett ännu längre perspektiv och hur detta ska förvaltas  
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genom hela processen. Detta behöver göras med tydliga beräkningar för flöden och för-
väntad kapacitet av åtgärderna. Utgångspunkten behöver vara att planen ska förbättra 
dagens situation, inte enbart minska försämringen som miljökonsekvensbedömningen  
skriver nu. I miljökonsekvensbeskrivningen anges även att de största påverkansfak-
torerna, gällande näringsämnen, är jordbruket och enskilda avlopp. Enskilda avlopp ut-
gör endast en ytterst liten del av näringsbelastningen. Enligt SMHI:s S-Hype tillför en-
skilda avlopp mindre än 1 % av näringen i ån. Störst påverkan har jordbruket och de 
kommunala reningsverken. Andra förorenande ämnen som främst kommer från dag-
vattnet ska också hanteras för att tydliggöra att planen inte påverkar vattenkvaliteten 
negativt. 
 
Det saknas en redogörelse av hur kommunen ska arbeta för att miljökvalitetsnormerna 
för vatten ska uppnås. Eftersom vattenförekomsterna i Höje å avrinningsområde såväl 
som mottagande recipient Lommabukten idag inte uppnått god status så behöver alla 
planer och exploateringar som görs bidra till att vattenkvaliteten blir bättre av de tänkta 
åtgärderna. Detta behöver tydliggöras. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Yttrande över Fördjupad översiktsplan för Flackarp-Höjebromölla, 
Staffanstorps kommun 
 
Ärendebeskrivning 
Staffanstorps kommun har tagit fram samrådsförslag till fördjupad översiktsplan för om-
rådet Flackarp-Höjebromölla. Området ligger intill kommungränsen mellan Staffanstorps 
kommun och Lunds stad södra delar, i Höje ås direkta närhet. Marken är idag jordbruks-
mark men Staffanstorps kommun menar att eftersom bostäder räknas som ett väsentligt 
samhällsintresse, kan området därför exploateras. Man knyter även an till dokumentet 
Strukturbild MalmöLund (2014) där ett koppel av regionala utvecklingsnoder pekas ut i 
ett stråk mellan Brunnshög och Hyllie. Den planerade bebyggelsen är tänkt att formas 
som urbana byar där viktiga målpunkter, så som förskola, skola eller matbutik, placeras i 
centrum. Byarna kan variera i storlek och de större byarna servar de mindre. Tanken 
med att placera bebyggelsen vid kanten av Lunds stad är att invånarna i de nya bostads-
områdena ska ha nära till både Klostergårdens kommande station och det utbud av ser-
vice som finns inne i staden. Kring de urbana byarna ska ett grönt ramverk skapas, som 
är tänkt att ansluta till befintliga eller planerade grönstråk. Stråken ses som viktiga både 
för den biologiska mångfalden men även ur rekreationssynpunkt för tillkommande bo-
ende.  Fullt utbyggt beräknas planområdet kunna inrymma omkring 3 500 bostäder eller 
8 000 personer. 
 
Miljöstrategiska samordnaren har lämnat förslag till yttrande. 
 
Beslutsunderlag  
- Skrivelse från planeringsavdelningen 2019-08-20. 
- Skrivelse från Staffanstorps kommun 2019-06-14. 
- Fördjupad översiktsplan Flackarp - Höjebromölla. 
- Miljökonsekvensbeskrivning till FÖP Flackarp – Höjebromölla. 2019-05-21. 

 
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
- Lomma kommun yttrar sig enligt följande: 

 
Kollektivtrafik 
Området vid Höjebromölla riskerar att bli en solitär utan bra koppling med kollektivtrafik 
till Lund. I planförslaget står att utvecklingen beror på en eventuell tillkomst av ett kol-
lektivtrafikstråk mellan Lund och Staffanstorp. Etapperna är dock markerade i kartan 
som nr 2 och 3. De bör möjligtvis ha någon annan slags markering.  
 
Mellankommunala vattenfrågor 
Höje å avrinningsområde är idag ett relativt problematiskt område ur planeringssyn-
punkt att planera exploateringsområden i. Detta eftersom ca 10 % av området redan 
idag är hårdgjort av tätorter, jordbruksmarken en av världens bördigaste och Höje å, 
som är ett relativt litet vattendrag, ska hantera stora flödestoppar och föroreningar som  
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kommer från såväl tätorternas dagvatten som lantbrukets markavvattning. Flera utred-
ningar som gjorts genom åren visar att flera miljoner kubikmeter vatten behöver fördrö-
jas i avrinningsområdet med dagens förhållanden och exploateringsgrad. Till detta ska 
läggas den kommande problematik med ökande skyfall och längre perioder av såväl 
torka som nederbörd. Detta ställer stora krav på vattenhanteringen i exploateringsområ-
dena om man ska kunna använda marken för så många ändamål och med så stora vär-
den som riskeras i ett extremväderscenario. Planen innehåller en del försök att hantera 
en del av problemet, men större ytor behöver avsättas för vattenhanteringen.  Det är 
inte heller tillräckligt tydligt hur påverkan på dikningsföretaget blir och hur man säker-
ställer att avrinningen till dikningsföretaget inte överskrids i olika scenarios. 
 
Poängteras bör att Höje å är den recipient som tar emot samtligt vatten inom planområ-
det trots att det påstås i planen att enbart delar når ån. Det står även att flödet kan be-
höva begränsas till befintliga dikningsföretags dimension. Detta ska alltid ske för att inte 
deltagare i dikningsföretaget ska påverkas negativt samt att nedströms liggande recipi-
enter i detta fall, grundvattenförekomsterna, Höje å samt Lommabukten inte ska påver-
kas negativt.  
 
Det anges i dokumentet att recipient för dagvatten är Höje å, men även Lommabukten 
samt grundvattenförekomster bör anges som recipienter. Detta behöver tydliggöras i 
handlingarna och ett resonemang för att även Lommabukten ska nå god status behöver 
finnas. 
 
Det anges att dagvattenhanteringen kan ske i lågpunkterna i landskapet, men det finns 
inga beräkningar som stärker detta påstående. Vid granskning av den skyfallskartering 
som har gjorts för 100 års regn så är lågpunkterna redan i dagsläget översvämmade, hur 
ska då ytterligare vatten kunna fördröjas här då stora områden kommer hårdgöras? 
Ingen dagvattenhantering är heller utpekad för Höjebro mölla. Planen behöver tydligare 
visa vilka vattenvolymer man kan hantera, vilka scenarios detta gäller för och hur man 
säkerställer att detta kan genomföras och förvaltas i hela genomförandeprocessen. Gör 
man inte det kommer problemet att skjutas över till en annan part såsom andra fastig-
hetsägare, andra kommuner och även andra generationer. Konsekvenserna av det kan 
vara att ingen ytterligare exploatering blir möjlig i området. Utöver en tydligare konse-
kvensanalys av flöden behöver man också visa med konkreta fysiska markanspråk på vil-
ket sätt planen bidrar till att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten. Nu står det att 
man bedömer att riskerna för att överskrida miljökvalitetsnormerna minskar. En plan 
behöver istället öka möjligheterna att uppnå normerna. Det är inte heller tillräckligt tyd-
ligt hur påverkan på dikningsföretaget blir och hur man säkerställer att avrinningen till 
dikningsföretaget inte överskrids i olika scenarios. 
 
Miljökonsekvensbeskrivningen 
I miljökonsekvensbeskrivningen under rubriken vatten står att enskilda avlopp bidrar till 
30 % av näringsbelastningen. En källa bör anges då det inte stämmer överens med  
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SMHIs modell S-HYPE. Näringspåverkan (nettobelastning 2004-2017) från enskilda av-
lopp utgör endast 0,68 % för kväve och 2,4 % för fosfor och långt under de 30 % som an-
givits. Störst påverkan på näringsbelastningen har jordbruksmark och avloppsreningsver-
ken.  
 
I avsnittet ”Vatten - Konsekvenser av nollalternativet”, resoneras det kring kostnader för 
försäkringsskador. Försäkringsskador har ingen påverkan på MKN för vatten. Den enda 
kvalitetsfaktorn för MKN vatten som berörs i miljökonsekvensbeskrivningen är närings-
ämnen. Med bebyggelse tillkommer flera andra förorenande ämnen i större grad än vad 
som görs i dagsläget.  

 
Dessa förorenande ämnen som främst kommer från dagvattnet ska också hanteras för 
att tydliggöra att planen inte påverkar vattenkvaliteten negativt och detta måste tas i 
beaktande redan i skedet med den fördjupade översiktsplanen i enlighet med tidigare 
resonemang. Det är också problematiskt att det upprepade gånger är angivet att dagvat-
ten ska fördröjas i befintliga lågpunkter. Med det underlag som finns tillgängligt är det 
inte möjligt att göra en bedömning att befintliga lågpunkter är tillräckliga för att fördröja 
dagvatten från tillkommande bebyggelse i området. Dessutom kommer det bli en för-
ändrad flödesregim i och med större andel hårdgjorda ytor. Höje å vid Flackarp och Hö-
jebromölla är redan idag påverkat av stora dagvattenutsläpp och ytterligare tillkom-
mande dagvatten kan medföra stor påverkan på Höje å på den aktuella sträckan samt 
nedströmsliggande delar av Höje å. Utöver en tydligare konsekvensanalys av flöden be-
höver man också visa med konkreta fysiska markanspråk på vilket sätt planen bidrar till 
att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten. Nu står det att man bedömer att riskerna 
för att överskrida miljökvalitetsnormerna minskar. En plan behöver istället öka möjlig-
heterna att uppnå normerna. Det är inte heller tillräckligt tydligt hur påverkan på dik-
ningsföretaget blir och hur man säkerställer att avrinningen till dikningsföretaget inte 
överskrids i olika scenarios. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Yttrande över Fördjupad översiktsplan för Källby, Lunds kommun 
 
Ärendebeskrivning 
Lunds kommun har skickat ut fördjupning av översiktsplanen för Källby i sydvästra Lund 
på samråd. Den fördjupade översiktsplanen syftar till att pröva lämpligheten för ny blan-
dad stadsdel med bostäder, service och kontor, utveckling av idrotts- och rekreations-
kvaliteter samt ny infrastruktur. Området beräknas rymma 3 000-4 000 bostäder. 
 
Miljöstrategiska samordnaren har lämnat förslag till yttrande. 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen, 2019-09-09 
- Fördjupad översiktsplan för Källby i sydvästra Lund. 2019-05-16. 
- Miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning för Fördjupad översiktsplan för Källby i     

sydvästra Lund. 2019-05-16. 
 

Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
- Lomma kommun lämnar följande yttrande: 

 
Lomma kommun har tagit del av fördjupning av översiktsplanen för Källby och lämnar 
här synpunkter på främst de vattenrelaterade frågorna. Kommunen som starkt berörs av 
planen verkar inte ha fått samrådsförslaget för yttrande? Detta trots att kommunen 
även har bidragit med finansiella medel för att utveckla Höje-å dalen till gagn för Lunds 
kommuninvånare. Lomma kommun är dessutom särskilt berörd av översvämningspro-
blematiken och den påverkan som vattenhanteringen har på grundvattnet, ån och Lom-
mabukten. 

 
Höje å avrinningsområde är idag ett relativt problematiskt område ur planeringssyn-
punkt att planera exploateringsområden i. Detta eftersom ca 10 % av området redan 
idag är hårdgjort av tätorter, jordbruksmarken en av världens bördigaste och Höje å, 
som är ett relativt litet vattendrag, ska hantera stora flödestoppar och föroreningar som 
kommer från såväl tätorternas dagvatten som lantbrukets markavvattning. Flera utred-
ningar som gjorts genom åren visar att flera miljoner kubikmeter vatten behöver fördrö-
jas i avrinningsområdet med dagens förhållanden och exploateringsgrad. Till detta ska 
läggas den kommande problematik med ökande skyfall och längre perioder av såväl 
torka som nederbörd. Detta ställer stora krav på vattenhanteringen i exploateringsområ-
dena om man ska kunna använda marken för så många ändamål och med så stora vär-
den som riskeras i ett extremväderscenario.  
 
Vattenkvalitet och översvämningsfrågor 
Det är positivt att Källby dammar vid reningsverkets flytt omvandlas och används med 
syfte att rena och fördröja dagvatten. Att då hantera delar av klimatanpassningen så 
som planen för vissa ställen gör är svårt att förstå. Varför gör man skyfallsgator som så 
snabbt och kraftfullt som möjligt ska skölja alla föroreningar rakt ner i Höje å för vissa av  
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stråken? Och även bredda över dammarna för att vid riktigt kraftiga väderlägen ytterli-
gare öka på problematiken? Dammarna kommer att ha mycket begränsad fördröjnings-
kapacitet i förhållande till de mängder vatten ett skyfall kan generera. Detta kommer att 
drabba såväl ån som nedströms liggande verksamheter mycket hårt. Istället borde pla-
nen tillse att alla skyfallsgator först silas ut över annan mark (parkmark eller dylikt) för 
att på så sätt fördröjas och renas innan det når ån eller dammarna.  

 
Under dagvatten och skyfallshantering står det under rubriken högvatten att ”naturom-
rådena kring Höje å utvecklas med utrymme för att för att låta Höje å svämma över vid 
högvatten”. Höje å kan redan idag svämma över på platsen så detta borde mer handla 
om att svämzonerna ska bibehållas. Det står även att Källby dammars volym kan använ-
das för att ta hand om Höjeåns högvatten. Hur ska detta gå till då ån ligger betydligt 
lägre än dammarna? 
 
Miljö- och hälsokonsekvensbeskrivningen 
För att vara trovärdigt behöver konsekvensbeskrivningens nollalternativ utgå från da-
gens situation utan plan och inte en tänkt, fiktiv situation som gällande ÖP innebär. Det 
är viktigt att använda konsekvensbeskrivningen som det hållbarhetsverktyg som lagstif-
taren avsett. 

 
Under rubriken ”Vatten” anges att alternativ 1 och 2 innebär obetydande konsekvenser 
för översvämningar med anledning av att det inte kommer bebyggas inom strandskyd-
dat område. Man bedömer alltså enbart risken att ån påverkar den nybyggda miljön och 
bedömer inte planens påverkan på ån och tillkommande flödens påverkan på nedströms 
(och uppströms) liggande verksamheter och marker. Vid beaktande av översvämningars 
påverkan av utbyggnadsalternativen måste även nedströms liggande områden inklude-
ras. I konsekvensbeskrivningarna finns inte heller ökad översvämningsrisk med p g a att 
svämplanet tas i anspråk. Man ska också komma ihåg att enbart en del av verkligheten 
beskrivs genom en översvämningskartering. Om alternativ 1 och 2 innebär en större 
hårdgörningsgrad i framtiden och det inte finns tillräckligt magasineringsutrymme kom-
mer utbyggnaden också att ha en negativ inverkan på översvämningar.  
 
Då dammarnas fördröjningskapacitet vid skyfallsscenarier är mycket begränsad kan det 
inte heller vara en korrekt bedömning av konsekvenserna för översvämning som är gjord 
i konsekvensbedömningen.  
 
Konsekvenserna av låg vattenföring i ån p g a flytten av reningsverket nämns inte med 
ett ord. Detta kommer att få stora konsekvenser för ån, särskilt sommartid. Det gör 
också att de föroreningar som kommer ut med dagvattnet leder till betydligt högre kon-
centrationer av föroreningar i ån än vad som är fallet idag. Detta måste synliggöras och 
planen måste utveckla förutsättningarna för att hantera detta framöver. 
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Dikningsföretaget som mottagare av vattnet berörs inte i något av dokumenten. Det är 
inte heller tydligt hur påverkan på dikningsföretaget blir och hur man säkerställer att av-
rinningen till dikningsföretaget inte överskrids i olika scenarios. 

 
Vattenförekomsternas statusklassning saknas i dokumenten. Såväl Höje å som Lomma-
bukten är recipienter av det vatten som rinner såväl från staden Lund som planområdet. 
Ingen av dessa förekomster har god status vilket krävs på sikt enligt vattendirektivet. 
Stor tilltro lämnas till att göra om dammarna till dagvattenhantering, men deras kapa-
citet för reningen av allt tillkommande dagvatten är inte tillräcklig. Om inte planeringen 
av nya områden tydligt tar ställning för att det vatten som rinner ut ur planområdet är 
renare än det som rinner in finns ingen möjlighet att på sikt nå god status i dessa vatten-
förekomster, något som kommer att drabba alla som bor och verkar i deras närområde.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Godkännande av plankarta och utvecklingskarta inför ny översiktsplan 
för Lomma kommun 
 
Ärendebeskrivning 
Under maj och juni 2019 fattade planledningsgruppen ett antal inriktningsbeslut rö-
rande områdena vision, bostadsbyggande, befolkningstillväxt, infrastruktur, naturresur-
ser, rekreation, fritid, klimat, havsplanering och miljö- och riskfaktorer. Baserade på 
dessa inriktningsbeslut har en plankarta för åren 2020-2030 och en karta för utvecklings-
strategi tagits fram. Plankartan visar det som är beslutat och ska genomföras fram till 
2030 medan utvecklingskartan visar kommunens vision efter 2030. De åtgärder som 
finns med på utvecklingskartan ska ses som en viljeinriktning där inga definitiva beslut 
om genomförande ännu är fattade. Med anledning av kartornas olika syften och tidsho-
risont har de fått olika formspråk.  
 
Samhällsplaneraren har lämnat förslag till underlag. 
 
Handlingar i ärendet 
- Plankarta 2020-2030 ÖP för Lomma kommun. 
- Karta för utvecklingsstrategi 2030-2040 ÖP för Lomma kommun.  
- ÖP 2010 Plankarta mark och vatten. 
- Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse över ÖP 2010. 
- Protokollsutdrag KS KF 2018:184.212 PLG § 24 190508 avseende inriktningsbeslut 

rörande vision, bostadsbyggande och befolkningstillväxt inför en ny översiktsplan. 
- Protokollsutdrag KS KF 2018:184.212 PLG § 25 190508 avseende inriktningsbeslut 

rörande infrastrukturfrågor inför en ny översiktsplan. 
- Protokollsutdrag KS KF 2018:184.212 PLG § 26 190612 avseende inriktningsbeslut 

rörande naturresurser, rekreation och teknisk försörjning inför en ny översiktsplan. 
- Protokollsutdrag KS KF 2018:184.212 PLG §27 190612 avseende inriktningsbeslut 

rörande klimatfrågor, havsplanering och miljö- och riskfaktorer.  
 
Överläggning 
Ordförande Jerry Ahlström (M) yrkar att planledningsgruppen ska besluta återremittera 
ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning. 

 
Planledningsgruppens beslut: 
- Planledningsgruppen återremitterar ärendet till förvaltningen för ytterligare bered-

ning. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Yttrande över Skånetrafikens förslag till framtida kollektivtrafik i  
Lomma kommun 
 
Ärendebeskrivning 
Skånetrafiken har gjort en sammanställning av vad de anser är åtgärder som behöver 
genomföras för att, med 2025 som målår, skapa ett stabilt och väl använt kollektivtra-
fiksystem längs Lommabukten. Under 2019 och 2020 ska det trafikavtal som Lomma 
kommun ingår i upphandlas med trafikstart 2021. Det brådskar därför med att komma 
överens med Skånetrafiken om vilka förändringar som ska genomföras. Redan i augusti 
2020 blir dock linje 137 (Bjärred-Lund) och 139 (Lomma-Lund) påverkade eftersom då 
startar spårvägstrafiken i Lund mellan Lund Central och Brunnshög. Alla regionbusslin-
jer kommer då att kortas och få Lund C som slutstation istället för som idag universi-
tetssjukhuset. Vid Lunds central är det trångt och regionbussarna kommer därför inte 
att ges möjlighet att reglera tid där. Det måste i stället göras vid andra ändhållplatsen, 
dvs i Lomma och Bjärred. I Lomma finns, fram till ombyggnaden av Lomma centrum, 
möjlighet för bussarna att reglera. I Bjärred anser inte Skånetrafiken att det finns nå-
gon bra reglerhållplats eftersom linje 137 kör i en slinga och det därför ständigt finns 
passagerare i bussen. Andra kollektivtrafiksatsningar som påverkar Lomma kommun är 
öppnandet av Lomma station i december 2020, med timmestrafik till och från Malmö, 
öppnandet av Burlövs Centralstation 2023/2024 och öppnandet av tågstationen i 
Flädie 2025. 
 
Samhällsplaneraren har lämnat förslag till yttrande. 
 
Beslutsunderlag  

- Skrivelse från planeringsavdelningen 2019-09-09. 
- Analys Regionbuss Lund Väster och Öster. 2019-09-04. 
- PM Bjärred. Framtida trafikering och infrastruktur. 2019-09-04. 
- Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2005-12-14 
- Avsiktsförklaring Kustlinjen. 2008. 
- Skrivelse från Skånetrafiken 2005. 
 
Överläggning 
Ordförande Jerry Ahlström (M) yrkar att planledningsgruppen ska föreslå kommunstyrel-
sen besluta att Lomma kommun ska yttra sig enligt följande: 
 
”Lomma kommun anser att det material som Skånetrafiken presenterade kort innan och 
under sommaren 2019 är alldeles för omfattande och kom för sent för att kommunen 
skulle hinna arbeta ordentligt med underlaget. Tiden är knapp eftersom trafikavtalet ska 
upphandlas under 2020 och underlaget ska vara klart innan dess. Så här pass omfat-
tande förändringar behöver föregås av ett fördjupat arbete hos både Lomma kommun 
och Skånetrafiken. Samarbetsklimatet parterna emellan riskerar att försvåras med en 
sådan hantering av viktiga kollektivtrafikfrågor.  
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Av materialet att döma ser Skånetrafiken främst till arbetspendlare och där det finns 
möjlighet att ta marknadsandelar från bilresenärer. Som en kommun måste vi ha ett 
bredare perspektiv och ta hänsyn till olika grupper i samhället och bevaka att kollektiv-
trafiksystemet fungerar för det stora flertalet och inte bara en viss grupp resenärer. 
Flera av de förändringar som Skånetrafiken vill göra inför upphandlingen av ett nytt tra-
fikavtal är av en sådan art att de försämrar tillgängligheten till kollektivtrafiken, något 
som är oacceptabelt när hela samhället behöver ställa om till ett hållbart resande.  
 
Lomma kommun vill därför uttrycka ett djupt missnöjde med följande av Skånetrafikens 
förändringar.   
 
Linje 137 
Att Skånetrafiken vill dra in slingan som linje 137 kör i Bjärred är oacceptabelt. Slingan är 
av största betydelse ur ett samhällsperspektiv då den har ett stort upptagningsområde 
och används bland annat av resenärer som kan ha svårigheter att ta sig till Bjärreds cent-
rum för att stiga på bussen, resenärer med barnvagn eller rollator. Det är i högsta grad 
angeläget att slingan finns kvar för att möjliggöra pendling med kollektivtrafik för bo-
ende i mellersta och norra Bjärred. Utan slingan skulle större delen av orten stå utan kol-
lektivtrafik, vilket försvårar mycket för de som väljer bussen framför bilen. Turtätheten 
är betydelsefull men tillgängligheten är av största vikt för att boende i Bjärred inte ska 
välja bort kollektivresandet.  
 
Slingan fyller också en viktig funktion för resandet inom Bjärred samt för att möjliggöra 
en koppling mellan linje 137 och linje 132. 
 
Lomma kommun vill dessutom att Skånetrafiken ska säkra byten mellan buss och spår-
väg i augusti 2020 när regionbussarna slutar trafikera universitetssjukhuset för att istäl-
let få Lunds Central som slutstation. Ett byte mellan färdmedel kan upplevas som enkelt 
för den som inte har nedsatt rörelseförmåga, men för den som har någon funktionsned-
sättning, har mycket bagage eller barnvagn kan en omstigning vara besvärlig.  
 
Linje 133 
Det är mycket olyckligt att Skånetrafiken vill minska ner på antalet avgångar på linje 133 
eftersom den är en viktig pendellinje mot Malmö. I december 2020 startar visserligen 
tågtrafiken med stopp i Lomma tätort men med endast en avgång per timme. Att då dra 
ner på busstrafiken försvårar för de som vill resa hållbart till Malmö. Kommunen vill att 
Skånetrafiken och Trafikverket möjliggör så att tågen kan gå i halvtimmestrafik på morg-
nar och eftermiddagar. Det är dessutom mycket viktigt att SLU Alnarp även fortsätt-
ningsvis har en direktkoppling med kollektivtrafiken till Malmö. Många studenter reser 
dagligen med linje 133 från Malmö men även anställda på Alnarp samt besökare. Att 
hänvisa resenärer till ett byte på den kommande Burlöv C är inte rimligt och kommer att 
försvåra för de som idag reser med buss på sträckan. Från 2023/2024, då alla linje 
133/139 ska vända på Burlöv C och fram till att halvtimmestrafik inleds på Lommabanan 
år 2026, betyder därför Skånetrafikens förslag att busskopplingen Lomma – Malmö C  
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upphör och resenärer hänvisas till byte på Burlöv C. Detta innebär en stor försämring av 
turutbudet jämfört med dagsläget.” 
 
Jonas Benke (L) och Lisa Bäck (S) yrkar att planledningsgruppen ska besluta i enlighet 
med ordförandens yrkande med följande tillägg:  
 
” Kommunen vill att linje 132 Löddeköpinge - Borgeby - Bjärred - Malmö får en ny körväg 
inne i Malmö. Efter hållplats Paulibron vill kommunen att linje 132 trafikerar Malmö C 
och därefter kör mot slutstationen Södervärn.” 
 
Propositionsordning 
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden först proposition på frågan 
om bifall respektive avslag på sitt eget yrkande, varefter planledningsgruppen bifaller 
det samma. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på frågan om bifall respektive avslag på Jonas 
Benkes och Lisa Bäcks tilläggsyrkande, varefter planledningsgruppen bifaller det samma. 
 
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
- Lomma kommun lämnar följande yttrande: 
 
Lomma kommun anser att det material som Skånetrafiken presenterade kort innan och 
under sommaren 2019 är alldeles för omfattande och kom för sent för att kommunen 
skulle hinna arbeta ordentligt med underlaget. Tiden är knapp eftersom trafikavtalet ska 
upphandlas under 2020 och underlaget ska vara klart innan dess. Så här pass omfat-
tande förändringar behöver föregås av ett fördjupat arbete hos både Lomma kommun 
och Skånetrafiken. Samarbetsklimatet parterna emellan riskerar att försvåras med en 
sådan hantering av viktiga kollektivtrafikfrågor.  
 
Av materialet att döma ser Skånetrafiken främst till arbetspendlare och där det finns 
möjlighet att ta marknadsandelar från bilresenärer. Som en kommun måste vi ha ett 
bredare perspektiv och ta hänsyn till olika grupper i samhället och bevaka att kollektiv-
trafiksystemet fungerar för det stora flertalet och inte bara en viss grupp resenärer. 
Flera av de förändringar som Skånetrafiken vill göra inför upphandlingen av ett nytt tra-
fikavtal är av en sådan art att de försämrar tillgängligheten till kollektivtrafiken, något 
som är oacceptabelt när hela samhället behöver ställa om till ett hållbart resande.  
 
Lomma kommun vill därför uttrycka ett djupt missnöjde med följande av Skånetrafikens 
förändringar.   
 
Linje 137 
Att Skånetrafiken vill dra in slingan som linje 137 kör i Bjärred är oacceptabelt. Slingan är 
av största betydelse ur ett samhällsperspektiv då den har ett stort upptagningsområde  
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och används bland annat av resenärer som kan ha svårigheter att ta sig till Bjärreds cent-
rum för att stiga på bussen, resenärer med barnvagn eller rollator. Det är i högsta grad 
angeläget att slingan finns kvar för att möjliggöra pendling med kollektivtrafik för bo-
ende i mellersta och norra Bjärred. Utan slingan skulle större delen av orten stå utan kol-
lektivtrafik, vilket försvårar mycket för de som väljer bussen framför bilen. Turtätheten 
är betydelsefull men tillgängligheten är av största vikt för att boende i Bjärred inte ska 
välja bort kollektivresandet.  
 
Slingan fyller också en viktig funktion för resandet inom Bjärred samt för att möjliggöra 
en koppling mellan linje 137 och linje 132. 
 
Lomma kommun vill dessutom att Skånetrafiken ska säkra byten mellan buss och spår-
väg i augusti 2020 när regionbussarna slutar trafikera universitetssjukhuset för att istäl-
let få Lunds Central som slutstation. Ett byte mellan färdmedel kan upplevas som enkelt 
för den som inte har nedsatt rörelseförmåga, men för den som har någon funktionsned-
sättning, har mycket bagage eller barnvagn kan en omstigning vara besvärlig.  
 
Linje 133 
Det är mycket olyckligt att Skånetrafiken vill minska ner på antalet avgångar på linje 133 
eftersom den är en viktig pendellinje mot Malmö. I december 2020 startar visserligen 
tågtrafiken med stopp i Lomma tätort men med endast en avgång per timme. Att då dra 
ner på busstrafiken försvårar för de som vill resa hållbart till Malmö. Kommunen vill att 
Skånetrafiken och Trafikverket möjliggör så att tågen kan gå i halvtimmestrafik på morg-
nar och eftermiddagar. Det är dessutom mycket viktigt att SLU Alnarp även fortsätt-
ningsvis har en direktkoppling med kollektivtrafiken till Malmö. Många studenter reser 
dagligen med linje 133 från Malmö men även anställda på Alnarp samt besökare. Att 
hänvisa resenärer till ett byte på den kommande Burlöv C är inte rimligt och kommer att 
försvåra för de som idag reser med buss på sträckan. Från 2023/2024, då alla linje 
133/139 ska vända på Burlöv C och fram till att halvtimmestrafik inleds på Lommabanan 
år 2026, betyder därför Skånetrafikens förslag att busskopplingen Lomma – Malmö C 
upphör och resenärer hänvisas till byte på Burlöv C. Detta innebär en stor försämring av 
turutbudet jämfört med dagsläget. 
 
Linje 132 
Kommunen vill att linje 132 Löddeköpinge - Borgeby - Bjärred - Malmö får en ny körväg 
inne i Malmö. Efter hållplats Paulibron vill kommunen att linje 132 trafikerar Malmö C 
och därefter kör mot slutstationen Södervärn. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Information om start-PM för Framtidens Bjärred 
 
Ärendebeskrivning 
Samordnaren för detaljplane- och översiktsplaneenheten Linnea Qvarnström samt ex-
ploateringschef Helena Björn informerade om det arbete som pågår med att ta fram ett 
start-pm för det föreslagna utbyggnadsområdet Framtidens Bjärred.  
 
Planledningsgruppens beslut: 
- Planledningsgruppen har tagit del av informationen. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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