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1 Inledning
1.1

Bakgrund

I den fördjupade översiktsplanen för Lomma tätort antagen år 2003 anges följande mål och riktlinjer för fortsatt arbete:
”Fortsatt planarbete för Pråmlyckan bör utgå
från den bostadsanvändning, huvuddisposition
och täthet som planprogrammet 1997 anvisar.
Utredning om bostadsanvändning av Lindströms
område aktualiseras om verksamheten flyttas.”
I den senaste översiktsplanen, antagen 2011, hänvisas det till att det i kommunens bostadsförsörjningsprogram anges att ett 35-tal småhus bör
kunna uppföras i området inom den närmaste
10-årsperioden.
Den 15 april 2009 beslutade planledningsgruppen att godkänna förslag till projektbeskrivning
samt ge plangruppen i uppdrag att genomföra
en utredning och ett planprogram för området
Pråmlyckan-Lindströms. I planprogrammet studeras möjligheten för framtida utnyttjande av
Pråmlyckan för bostäder med utnyttjande av de
kvaliteter som det tidigare industrilandskapet
kring tegelproduktionen lämnat efter sig, såsom
vatten, varierad grönska och ett mindre inslag av
värdefull bebyggelse.
I en förstudie kring Lilla Lomma – Tegelbruksområdet prövades olika utnyttjandegrader med

slutsatsen att tät låghusbebyggelse, grupperad
med utgångspunkt från dammarna och växtligheten ska förordas. För detta talar också grundläggningsförhållandena. Utgångspunkten var
också att den gamla prästbostaden ska bevaras,
i likhet med fritidsbebyggelsen utefter ån. Däremot framstod användningsmöjligheterna och
vikten av bevarandet av den sista återstående delen av produktionsbebyggelsen som begränsade.
Lomma kommun och Lindströms Holder AB
har undertecknat en särskild avsiktsförklaring år
2009 när det gäller området Pråmlyckan-Lindströms. Avsiktsförklaringen ger ett underlag för
arbetet med framtagande av förslag till planprogram för området.

1.2

Syfte

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 landskapsbilden och områdets naturvärden, och bland annat inrymma ett framtida
gångstråk längs Höje å. Det är mycket viktigt att
park- och naturområdet fortsatt hålls tillgängligt
för allmänheten.
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1.3

Beskrivning av planområdet

Området Pråmlyckan - Lindströms är beläget i
den nordvästra kanten av Lomma tätort. Området avgränsas i väster av Höje å, i norr av kyrkogården tillhörande Lomma församling, i öster
av Prästbergavägen och i söder av Södra Västkustvägen. Planområdets area är ca 147 000
kvadratmeter.

1.4 Arbetet med
planprogrammet
Inriktningen för utbyggnad
Ny bostadsbebyggelse bör vara friliggande villor,
parhus samt radhus med mera, gärna i form av en
låg ”trädgårdsstad”. Även flerbostadshus i skala
och omfattning ska vara möjligt och bebyggelsen
ska samverka med områdets naturvärden. Möjligheten att etablera idrottsanläggningar samt annan kommunal service, såsom förskola i området
ska prövas. Därvid bör kontakten med Haboområdet särskilt studeras och genomarbetas med en
bro över Höje å.

Planområdet, Pråmlyckan - Lindströms
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Tidplan
Arbetet med planprogrammet påbörjades när
Planledningsgruppen på sitt sammanträde i april
2009 beslutade att godkänna förslag till projektbeskrivning och gav plangruppen i uppdrag att
genomföra en utredning och ett planprogram för
området. Detta arbete pågick sedan till november månad 2009 då ett längre uppehåll inleddes.
Efter att arbetet legat vilande under ett antal år
återupptogs det i augusti 2012.
Särskilda utredningar
Inom följande ämnesområden har det under planprogramarbetet genomförts ett antal utredningar:
•
•
•
•
•
•
•

Arkeologi
Geoteknik
MKB
Naturmiljö
Områdesanalys
Trafik
Översvämningsrisker

1.5

Markägoförhållanden

3:1

3:1

3:7>1
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20:6>4

3:7>2

3:7>3
22:5
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22:9
22:8
22:7

22:11>4
je
Hö

å

22:21

23:47
23:48

22:6

S:61>2 23:20 23:43

3:9
3:2>1

23:19 23:21
23:18

22:10

23:4
23:5
23:7
23:6

26:3>5
24:27
23:9
24:28
23:10
23:11
23:12 23:33
26:4
23:13 23:34
23:14
23:15
23:39
23:40
23:41
23:42
26:5
26:35
23:16
26:25
26:36
26:26
26:37
26:27S:55
26:3426:38
26:28
26:33
26:29
26:32
26:6
26:31
26:30

Pråmlyckan

22:12

22:11>3
S:5>2

22:11>2
22:13>1
26:3>1

23:8

26:7

22:14
Båtuppläggningsplats

24:8

22:15
26:39

Kommunen

22:20>1
22:19>1

Lindströms

naturreservat Slättäng

Pråmlyckan AB

26:3>1

Nilhoft
Larsson/Enocksson

26:40>1

Ebbinghaus
Slättängsparken

LILLA HABO
25:137
25:138 25:90
25:139 S:76
25:91
25:140
25:92
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S:73

Lidén
Bejerholm
26:13

26:3>1
26:14

29:3 29:6

27:173

26:15
Strandskydd

26:3>3

N

29:2
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25:93
25:94
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26:11>1

METER
100

0
26:17

27:8
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2 Tidigare ställningstaganden
2.1

Avsiktsförklaring

En avsiktsförklaring undertecknades 2009 av
Lindström Holder AB och Lomma kommun.
Enligt avsiktsförklaringen ska området Pråmlyckan-Lindströms användas för boende, fritid
och rekreation samt utformas med största möjliga hänsyn till landskapsbilden och de naturvärden som finns, och bland annat inrymma ett
framtida gångstråk längs Höje å. Mycket viktig
är tillgängligheten för allmänheten, både till
parkområdet och till ån. Ett tänkt bostadsområde inom planområdet har stora fördelar som
med närheten till Haboområdet kan ge ett unikt
område där rekreation och motion samverkar till
fortsatt kreativt föreningsliv i Lomma, liksom
annan kommunal service. Inriktningen för ny
bostadsbebyggelse bör enligt avsiktsförklaringen
vara friliggande villor, parhus samt radhus, gärna
i form av en låg ”trädgårdsstad” där bebyggelsen
samverkar med områdets naturvärden. Möjligheterna att etablera idrottsanläggningar samt annan
kommunal service i området ska prövas. Därvid
bör sambandet och kontakten med Haboområdet
särskilt uppmärksammas och genomarbetas med
en bro över Höje å. Viktigt är att, på något sätt, få
historiens vingslag att leva vidare och återspeglas i området.

2.2 Övergripande mål och
Riktlinjer
Kommunfullmäktige i Lomma kommun har
fastställt övergripande mål och riktlinjer.
Målen, som fastställdes 2011-06-09, avser
mandatperioden. Kommunfullmäktige har i
dessa mål bland annat lyft fram Medborgaren i
centrum, Miljö och boende och Trygghet i livet.
De mål som planprogrammet kan anses bidra till
att uppfylla redovisas nedan.
Medborgaren i centrum – Kommunfullmäktiges
mål när det gäller medborgaren i centrum innebär bland annat att alla medborgare ska ges goda
livsvillkor och möjligheter att delta i samhällslivet. Det ska finnas ett rikt och meningsfullt kultur- och fritidsliv för alla.
Miljö och boende – Kommunfullmäktiges mål
innebär också att landskapets öppna karaktär
ska bevaras och rymden mellan orterna, liksom
mellan strandzonerna och åkerlandskapet, ska bibehållas. Naturområdena i Lomma kommun ska
värnas och utvecklas.
Eftersom våra åar och vattendrag är viktiga delar
av kommunens ekologiska infrastruktur måste vi
arbeta för en sammanhållen strategi för att skapa
god tillgänglighet, samtidigt som strandområdenas attraktionsvärden skyddas.
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De socialt och kulturhistoriskt värdefulla byarna
i kommunen ska utvecklas och bevaras till sin
karaktär.

2.3

Habovisionen

Kultur- och fritidsnämnden har utarbetat en vision för det framtida Haboområdet - Habovisionen. Den fastställdes 2002 och reviderades i mars
2006. Visionens mål är att skapa ett av Europas
främsta områden för fritid och rekreation i Haboområdet. Nämnden ser i sin vision en möjlighet
att befintlig idrottsplats i Lomma tätort flyttas till
Haboområdet för att där skapa en ny idrottsplats
som en del av ett större rekreationsområde.
Kommunfullmäktige har beslutat att det på
Pråmlyckan ska prövas lokalisering av en konstgräsplan med anknytning till Haboområdet. Det
innebär dock inte att bostadsbebyggelse omöjliggörs inom planområdet. Om en konstgräsplan
skulle anläggas på Pråmlyckan finns det, i en
utredning om Habo fritidsområde från 2009, ett
förslag på att en ny gång- och cykelbro bör anläggas i Fritidsvägens förlängning så att fotbollsplanerna förbinds och kontakten in mot samhället
förbättras.
Under de senaste åren har Lomma kommun valt
att göra omfattande satsningar på befintliga fotbollsplaner i såväl Lomma som Bjärred-Borgeby
varför frågan om anläggande av konstgräsplan
inom Pråmlyckan inte längre kan anses vara
aktuell.

10

PLANPROGRAM FÖR PRÅMLYCKAN-LINDSTRÖMS
Antaget av kommunfullmäktige 2015-11-19

2.4 Översiktliga planer och
program
I gällande översiktsplan, som antogs av kommunfullmäktige 2011-02-10, pekas en del av Pråmlyckan ut som ett tänkbart utbyggnadsområde för
bostäder. Det lilla verksamhetsområdet mellan
Pråmlyckan och kyrkogårdsområdet föreslås att
på sikt ändras till annan markanvändning. Habo
benämns som ett viktigt natur- och rekreationsområde och kommunen har i en särskild utredning studerat förutsättningarna för att ytterligare
utveckla Habo fritidsområde för rekreation och
fritidsändamål. Kommunfullmäktige har beslutat
att den långsiktiga inriktningen för Haboområdet är att fortsätta utveckla området för fritid och
rekreation samt att målet på sikt är att etablera en
idrottsanläggning i den sydvästra delen av området för främst fotbollsändamål. I den sydligaste
delen av området finns en båtuppläggningsplats.
I översiktsplanen anges i övrigt delar av Haboområdet som Kompensationsområde av typ 1.
Fördjupad översiktsplan för Lomma
tätort
I den fördjupade översiktsplanen för Lomma
tätort, antagen av kommunfullmäktige i januari
2003, nämns förstudien om Lilla Lomma-Tegelbruksområdet från 1997, där det framtida utnyttjandet av bland annat Pråmlyckan för bostäder
diskuteras. Det handlar om bostäder som tar
tillgodo de kvaliteter som det tidigare industrilandskapet kring tegelproduktionen lämnat efter
sig – vatten, en varierad grönska och inslag av

värdefull bebyggelse. Olika utnyttjandegrader
prövades med slutsatsen att man förordade en tät
grupperad låghusbebyggelse med utgångspunkt
från dammarna och växtligheten. För detta talar
också grundläggningsförhållandena. Utgångspunkten var också att den gamla prästbostaden/
kontoret skulle bevaras, i likhet med fritidsbebyggelsen utefter ån. Däremot framstod användningsmöjligheterna och vikten av bevarandet av
den sista återstående delen av produktionsbebyggelsen som begränsade. I förstudien diskuterades
främst den södra delen, det vill säga söder om
Smålandsgatans förlängning. En diskussion fördes dock också om den långsiktiga användningen
av den norra delen, där Lindströms driver verksamhet. Slutsatsen var att den nuvarande användningen bör bestå men att bostadsanvändning
framstår som naturlig om verksamheten flyttas.
Pråmlyckan är beläget i anslutning till viktiga
rekreationsstråk till och utefter ån, vilket ytterligare understryks om Östra Habo tas i anspråk
som idrottsområde. En viktig faktor för framtida
bostadsanvändning är anknytningen till resten
av tätorten. Det något avskilda läget innebär inte
nödvändigtvis långa gångavstånd till tätortens
centrum. Förutsättningen är dock att gång- och
cykelstråken dit, vilka idag är utformade i första
hand som promenadvägar, anläggs som reguljära
och säkra gång- och cykelvägar. Under mål och
riktlinjer för fortsatt arbete med Pråmlyckan –
Lindströms i den fördjupade översiktsplanen för
Lomma tätort står det följande:
”Fortsatt planarbete för Pråmlyckan bör utgå
från den bostadsanvändning,
huvuddisposition och täthet
(cirka 75 bostäder) som planprogrammet 1997 anvisar. Utredning om bostadsanvändning av
Lindströms område aktualiseras
om verksamheten flyttas.”

utveckling av dessa. (KF i Lomma kommun
2003:33ff)
Planprogram för Lomma Hamn
I planprogram för Lomma Hamn, fastställt av
kommunfullmäktige i februari 2003, berörs frågan om idrott inom Habo utredningsområde. I
planprogrammet föreslås att norra delen av Östra Habo reserveras som nytt idrottsområde för
Lomma och att tillgängligheten för gång- och
cykeltrafiken från tätorten säkras genom en ny
bro över ån vid Pråmlyckan i höjd med dagens
båtuppläggningsplats.
Kulturmiljöprogram
Kulturmiljöprogrammet antogs av kommunfullmäktige i november 2005. Här utpekas kulturhistoriskt värdefulla miljöer och objekt i kommunen
och förslag ges på åtgärder för att bevara dem.
Programmet ska bland annat vara ett av beslutsunderlagen i samband med fysisk planering och
ärendehantering. Planområdet finns omnämnt i
programmet under rubriken ”Bebyggelsen kring
Lomma kyrka”. Inom planområdet är det resterna
från tegelbruksepoken och den gamla prästbostaden som anses vara av kulturhistoriskt intresse.
Naturmiljöprogram
Kommunfullmäktige antog 2008 ”Naturmiljöprogram med Grönplan för Lomma kommun
2008-2016”. I programmet identifieras och värderas både naturområden och parker, men programmet innehåller också ett omfattande åt-

Fortsatt i den fördjupade översiktsplanen diskuteras bland
annat möjligheter och förslag
till utveckling av Lomma. I
detta sammanhang lyfts Lommas exceptionella tillgångar till
rekreationsmiljöer fram, liksom möjligheten till ytterligare
PLANPROGRAM FÖR PRÅMLYCKAN-LINDSTRÖMS
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gärdsprogram. Programmet fungerar också som
en sektorsplan i den fysiska planeringen. Planområdet pekas främst ut som mycket viktigt för
att binda samman Slättängsområdet med Höje å
men också som en viktig del av Höje å-stråket,
ett rekreationsstråk i Höje åns dalgång.

Angränsande detaljplaner
Nr:07/04 – Detaljplan för del av Lilla Habo 3:2.
Nr:05/01 – Detaljplan för Lomma 23:18 m.fl.
Svensagatan.
Nr:99/02 - Detaljplan för Lomma 23:3 m.fl. Område norr om Smålandsgatan.

2.5 Detaljplaner
Gällande detaljplaner – Pråmlyckan

2.6

Detaljplan 174 – Lomma 22:11 m.fl.
Tegelbruksområdet

Sveriges stränder omfattas av lagstadgat strandskydd längs sjöar, vattendrag och kuster. Tack
vare strandskyddet har vi möjlighet att promenera längs stränderna och vistas i strandområdena.
Strandskyddet skyddar också djur och växter som
lever på och i närheten av stränderna samt i vattnet. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång
till strandområden och att bevara goda livsvillkor
för djur- och växtlivet på land och i vatten. Längs
Höje å råder minst 100 meter strandskydd. Åtgärder inom detta område förutsätter dispens alternativt upphävande genom planbestämmande.
Exempel på åtgärder som inte får göras utan dispens är privatisering av mark utanför tomtmark,
uppförande av byggnader (inte heller Friggebo-

Planprogramsområdet omfattas i huvudsak av
detaljplan 174 (Lomma 22:11 m.fl. Tegelbruksområdet) men merparten av området är idag
inte detaljplanelagt. Lagakraftvunnen detaljplan
finns främst i de södra delarna och längs Höje
å, se kartan nedan. Övriga delar har antingen
undantagits från fastställelse av Länsstyrelsen
eller upphävts med enkelt planförfarande av
Miljö- och Byggnadsnämnden i september 2012
och saknar därför detaljplan. Dessa ytor är skrafferade i orange på kartan nedan. Avsikten med
upphävandet är att inte föregå den planläggning
som eventuellt kan ske efter detta planprogram.
190

Strandskydd

05/06

05/01
05/0
99/02

174

01/03
195

07/04
03/02
182
08/02

125

Planprogrammets gräns

98/01

Detaljplan 174 - Lomma 22:11 m.fl.

80
08/03

185

Detaljplaner
inom och i angränsning till planområdet.
04/05
07/03

12

160
Ej detaljplanelagt
område
178
METER

N

0

100

200

300

152

400

151

06/01
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184

Gällande detaljplaner

18

166

171

dar eller dylikt) eller förändring av byggnader så
att det förändrar ändamålet. Även åtgärder som
förändrar livsvillkoren för djur- och växtlivet
kräver dispens, exempelvis plantering, gödsling,
hårdgörning av ytor eller röjning av vegetation.

2.7 Riksintresse för kustzon
Hela planområdet är ett riksintresse för kustzon
vilket innebär att exploatering får ske endast om
det inte påtagligt skadar områdets kultur- och naturvärden. Det får inte heller tillkomma någon ny
fritidsbebyggelse i området men befintlig fritidsbebyggelse kan få kompletteras enligt MB 4 kap
1 samt 4 §§. (Översiktsplanen 2010 s.101)

Strandskydd
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3 Områdesförutsättningar
3.1

Historia

Området kring Pråmlyckan och Höje å har en
central plats i kommunens historia. Såväl äldre
vägsystem, bosättningar och senare industrialisering har på olika sätt präglat området.
Höje å utgör gräns mellan Bara och Torna härader. Ån har i sin nedre del möjliggjort transporter
med större båtar vilket sannolikt varit avgörande
för lokaliseringen av Lomma by.
Lomma by
Lomma by omnämns i Knut den Heliges donationsbrev från 1085 på ett sådant sätt att den måste ha räknats som en stadsbildning i den tidens
mening. Byn har sannolikt under lång tid haft en
stor betydelse för handeln inom närområdet. Varor som transporterades längs och tvärs Öresund
kunde här lastas om och föras vidare inåt landet.
Var den äldsta bebyggelsen låg är inte belagt. En
teori är att bebyggelsen bör ha legat nordväst om
kyrkan. En annan teori är att bebyggelse legat
innanför en vikingatida fästningsvall, vars norra
del är synlig på Skånska Rekognosceringskartan
från 1820-talet. Storskifteskartan från 1777 är
sannolikt den tidigaste bilden av Lomma by.

Storskifteskarta
Storskifteskarta
Tegelbruken
Teglet fick sitt industriella genombrott under senare hälften av 1800-talet. Tegel- och cementindustrin har satt ett tydligt avtryck på Lommas
bebyggelse. Det gula teglet och eterniten är vanligt förekommande byggnadsmaterial. Enligt ett
beslut i kommunfullmäktige 2005:19, är detta ett
mycket betydelsefullt särdrag med tydligt lokalhistoriskt värde. Industribebyggelsen från tegeloch cementindustrierna har idag till stor del gått
förlorad. Viss bebyggelse finns bevarad exempelvis vid Prästbergavägen och i hamnen och det är
av stort kulturhistoriskt värde att det som finns
kvar bevaras. För att historien ska vara avläsbar
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bör inte heller bebyggelsens industriella karaktär
förvanskas. Värdefulla lämningar från industriepoken är också de vattenfyllda lertäkterna, som
bör bevaras. (Kommunfullmäktige 2005:19)
Häradsekonomiska kartan

Pråmlyckan
Området Pråmlyckan och dess omgivningar är i
flera avseenden historisk mark genom att rymma det som är Lommas ursprung, ”det egentliga
Lomma”. På skånska rekognoseringskartan 1812
– 1820 återfinns en samlad bebyggelse utefter
ån sydväst om kyrkan. Gästgiveriet vid Brohus
och ett tegelbruk omedelbart norr om bron på åns
östra sida finns markerat på kartan, det vill säga
i den sydligaste delen av det som sedermera utvecklades till tegelproduktionens mest centrala
område. Det nuvarande tätortscentrumet markeras av några hus, benämnda ”Fiskarehus”.
Tidigare planläggning efter nedläggningen av
tegelproduktionen har siktat på småindustri och
annan verksamhet. Några av de tidigare tegelbruksbyggnaderna har också kommit att användas för enklare verksamhet i avvaktan på mer
permanent användning. Lindströms Bad & Kakel som etablerades på 1970-talet, är det enda
exemplet på verksamhet av mer permanent karaktär i området.

1. Lomma tegelbruk, ”Gamla tegelbruket” senare
AB Malmö-Lomma Tegelbruk AB, anlagt 1682,
var det första tegelbruket vilket senare bedrevs
av olika ägare fram tills det revs 1918.
2. Cementbolagets tegelbruk, revs 1956.
3. Lomma tegelbruk, ”Lundstenabruket”, anlades
omkring 1876.
4. AB Anders Svensson, ”Svensabruket” var anlagt 1874 och låg på Prästbergavägen 53. Anders
Svenssons och Lundstens tegelbruk lades samman med Lomma tegelfabrik 1916.
Brohus
Brohus är platsen där kustvägen sedan gammalt
passerar Höje å. Här fanns under äldre tider en
färja som senare ersattes med en bro. Uppgifter
finns om byggnad av en ny bro 1863. På den västra sidan av ån låg Lomma gästgivargård.
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Naturen kan sägas ha återerövrat landskapet och
gett upphov till en ny landskapstyp med egna
kvaliteter. Det är främst täktområdena mellan
Prästbergavägen och väg 905 och vid södra tegelbruksområdet närmare ån som med olika grad
av utveckling visar vad denna spontanetablerade
landskapstyp kan innebära.
Skånska Rekognosceringskartan 1812-20

Arkeologi och fornlämningar
Fornlämningar finns inom området i form
av registrerade rester av bytomten mellan
ån och järnvägen norr om kyrkan samt en
vall mellan Lundstenabruket och Östra
dammen. I det nämnda partiet norr om
kyrkan förekommer generellt förhöjda
fosfathalter som indikation på fornlämning. (Byggnadsnämnden, Lomma kommun 1997:7)
Länsstyrelsen har bedömt vilka krav som
kan ställas på arkeologiska insatser i planområdet. I den norra delen av området berörs delar av Lomma bytomt, registrerad
som fornlämning nr 37 i Lomma socken.
En bytomt är det område inom vilket en
bys bebyggelse låg från tidig medeltid
fram till skiftesreformerna på 1800-talet
och inom vilket medeltida lämningar efter densamma kan finnas kvar.
Denna del av fornlämningsområdet är
emellertid sedan länge utnyttjad för diverse verksamheter varför det enligt
Länsstyrelsens bedömning inte finns
några rester av fornlämningarna kvar.
För markarbeten inom området krävs
därför inte något tillstånd enligt 2 kap
kulturminneslagen.

Arkeologi och fornlämningar 2009

I området söder om bytomten finns inte några
kända fornlämningar bevarade. Det finns uppgifter från äldre lantmäterikartor om en vall som
skulle ha kunnat vara en rest av det tidigmedeltida Lomma men denna är sedan länge försvunnen. Uppgiften är registrerad som fornlämning
nr 46 i Lomma socken. Även denna del av området har utsatts för omfattande markingrepp och
eventuella fornlämningar torde sedan länge vara
förstörda. Några krav på arkeologiska utredningar eller undersökningar för planområdet kommer
Länsstyrelsen inte att ställa.
Om fornlämningar dolda under mark (stenpackningar, härdar, skelettdelar etc) skulle framkomma i samband med markarbeten ska dessa i enlighet med 2 kap 10 § lagen om kulturminnen
m.m. omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen
underrättas.

3.2

Markägoförhållanden

Bo Lindström Förvaltning AB (tidigare Lindströms Holder AB) och Pråmlyckan AB äger
merparten av marken på Pråmlyckan, främst
större sammanhängande ytor i den norra halvan.
Lomma kommun är den näst största markägaren
och äger mark i den södra delen och längs med
Höjeå. Utöver dessa finns det ytterligare ett par
privata ägare med mindre fastigheter innehållande bostadshus. Se 1.5 ”Markägoförhållande”.

3.3

Verksamheter

I norra delen av planområdet ligger Lindströms
Bad & Kakel. Här bedrivs kommersiell verksamhet i form av försäljning av VVS-produkter.
Lindströms Holder AB som är en leverantör av
skötselmaskiner för grönytor har också verksamhet här. I den gamla tegelbruksbyggnaden bedrivs blandad verksamhet av ett antal hyresgäster
varav de flesta bara har sitt lager på platsen.
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Antaget av kommunfullmäktige 2015-11-19

17

3.4

Nuvarande markanvändning
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Strandskydd

29:3 29:6

26:3>3
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3.5

Bebyggelse

Lindströms (Lomma 22:6)
I planområdets norra del bedriver Lindströms sin
verksamhet i ett antal storskaliga byggnader av
industrikaraktär. Bebyggelsen består av 5 byggnader varav 2 är sammanlänkade och bildar den
huvudbyggnad som inhyser själva butiksverksamheten. Övriga byggnader förefaller användas som lagerlokaler av något slag. I princip hela
tomten kring byggnaderna är asfalterad och en
stor del används som parkering.

därför utföras med särskild varsamhet, och den
ursprungliga utformningen vad gäller detaljer,
material och färgsättning ska vara vägledande.
Även trädgårdens karaktär bör enligt kulturmiljöprogrammet bibehållas och tomten bör inte
styckas.
Tegelbruket (Lomma 22:11)
Delar av tegelbruket är markerat som bevarandevärda i kulturmiljöprogrammet. Tegeltillverkningen lades ner 1975 och tegelbruket är det bäst
bevarade i Lomma och utgör en rest från en drygt
100-årig tegelbruksepok på platsen längs Höje å.
Tegeltillverkningen är den näringsgren som haft
störst betydelse för utvecklingen i kommunen
och vars byggnadsrester idag är bevarade i begränsad omfattning. Ur kulturhistorisk synvinkel
är det viktigt att byggnaderna bevaras för framtiden och att deras karaktär bibehålls.

Prästbostaden (Lomma 22:10)
Enligt kulturmiljöprogrammet är denna byggnad
Lommas gamla prästgård som även har fungerat
som disponentsvilla till det intilliggande tegelbruket. I kulturmiljöprogrammet har byggnaden
markerats som bevarandevärd. Där menas det
att byggnadens monumentala arkitektur besitter ett arkitektoniskt värde och ingår som viktig
del i området med kyrkan och resterna efter tegelbruksepoken. Ur kulturhistorisk synvinkel är
det viktigt att byggnaden bevaras för framtiden
och att dess karaktär bibehålls. Ändringar ska

Fritidsbebyggelsen längs ån (Lomma
26:3)
På en lång remsa längs Höje å ligger det 28 utspridda stugor som används som fritidsstugor.
Stugorna har sitt ursprung i att arbetare på tegelbruket fick hyra en plats att dra upp sin båt
på. Så småningom byggde man små förråd som
sedan har växt till det vi ser idag. Stugorna ligger på kommunal parkmark inom strandskyddat
område och varje ägare har numera individuella
arrendeavtal med Lomma kommun. Varje arrendator är skyldig att hålla området i vårdat skick
och får renovera befintliga stugor men ej ersätta
dem med helt nya med undantag från exempelvis
brand då tillstånd kan sökas för återbyggnad av
totalförstörda stugor. Tidigare fanns det mycket
staket eller andra tomtavgränsningar men en förutsättning i avtalen var att dessa togs bort efterPLANPROGRAM FÖR PRÅMLYCKAN-LINDSTRÖMS
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som området är allmän platsmark och inte får
göras otillgänglig för allmänheten. I anslutning
till stugorna finns idag en mängd bryggor och
trädäck som används för angörning av småbåtar.
Riktlinjer för bebyggelse, fastighetsrättsliga frågor etc. läggs fast i särskild ordning i form av
detaljplaner, områdesbestämmelser, fördjupning/
program eller dylikt. (Kommunstyrelsen 2007:2)
Kommunalt vatten och avlopp saknas och bör
enligt den fördjupade översiktsplanen inte heller
anläggas. En dokumentation och beskrivning av
fritidsbebyggelsen har genomförts som innefattar en jämförelse med tidigare situation för att
beskriva hur bebyggelsen förändrats med utgångspunkt i ortofoton från 2004 och 2008 samt
foton från 2007.
Bostadstomt (Lomma 22:12)
Öster om och i anslutning till de två centrala lertäktsdammarna ligger en tomt med ett bostadshus och en tillhörande mindre byggnad samt ett
skjul.
Före detta bostadstomt med radiobutik
(Lomma 22:14)
I sydöstra delen av området i anslutning till
Prästbergavägen finns en avriven tomt som tidigare innehöll ett bostadshus med en tillhörande
före detta radiobutik och ytterligare några mindre byggnader.
Bostadstomt (Lomma 22:19)
Nybildad fastighet som bebyggdes 2008.
Bostadstomt (Lomma 22:20)
Nybildad fastighet som fick bygglov för enbostadshus 2009. Tomten är nu bebyggd.
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Bebyggelse i närområdet
I kulturmiljöprogrammet identifieras flera byggnader med ett kulturhistoriskt värde inom planområdet eller nära planområdet. Norr om planområdet ligger Lomma kyrka med tillhörande
kyrkogård och kapell samt Lomma byskola
vilka alla är intressanta byggnader med kulturhistoriskt värde. Nordost om planområdet ligger
ett nytt bostadsområde som uppfördes omkring
2005-2006. Längs Smålandsgatan belägen söder
om detta bostadsområde och öster om planområdets nordligaste del ligger ett antal hus som troligen uppförts som arbetarbostäder för arbetarna
i tegelbruket. Även en del nyare bebyggelse har
uppförts längs gatan. Vid kyrkfuret nordväst om
planområdet, på andra sidan ån, ligger ett område med stugbebyggelse. Söder om planområdet
ligger Brohusen som delvis består av arbetarbebyggelse från 1800 talet.

3.6

Natur och grönstruktur

Naturmarken inom planområdet består huvudsakligen av äldre ruderatmark med inslag av
blötare partier i form av bland annat vattenfyllda
dammar. Vegetationen beskrivs i naturmiljöprogrammet som en stor tillgång för Höje ås djurliv
och är något som bör vårdas liksom områdets rekreativa och biologiska värden i stort. I samband
med Slättängsdammarnas reservatsbildning genomfördes botaniska inventeringar av området
där askskogen närmast ån bedömdes tillhöra en
naturtyp som ingår i det europeiska nätverket
Natura 2000 (ek-alm-ask-blandskog längs vattendrag). Höje ås dalgång har i naturmiljöprogrammet pekats ut som en värdefull naturtyp med särskilt värde för växt- och djurliv och har bedömts
vara av klass 1 enligt länsstyrelsens naturvårdsprogram vilket är den högsta klassen. Ån rinner
längs hela planområdets västra gräns och speciell hänsyn till naturvärden bör tas i närheten av
denna. Inom ramen för Höjeå-projektet planeras
en vandringsled längs ån, det så kallade Höje åstråket. Det är viktigt att leden gör så litet intrång
i naturmiljön som möjligt. I detta planprogram
markeras ytan närmast Höje å som ”Rekreativt
stråk”, se karta i kapitel 4 – Utvecklingsmöjligheter. Rekreativt stråk ska i detta sammanhang
ses som ett grönt stråk längs Höje å som ger utrymme för djur och växtlivet såväl som det fyl-

ler funktionen av ett promenadstråk längs ån.
Ån innebär också att strandskydd gäller för en
betydande del av planområdet. I den inventering
och analys som genomförts i samband med planprogrammet beskrivs vilka delar av planområdet
som är viktigast för att binda samman ett stråk av
flera värdefulla natur- och ttttn som löper nordväst från Lomma tätort. Vegetationen beskrivs
som relativt ung och bestående dels av blandad
lövskog, dels av öppna-halvöppna områden med
hög markflora och spridda buskar. Vegetationen
är bitvis tät och svårgenomtränglig, vilket begränsar rörelsefriheten för människor inom området men också ger värdefulla refuger för vilt
och fågel. Under 2013 röjdes delar av området på
vegetation och fylldes med massor från intilliggande fastigheter. Utbredningen av detta syns på
höjdkartan på sidan 34.

Pråmlyckan Lomma kommun
Bilaga 1: Rekommendationer,
Naturhänsyn
Ekologgruppen i Landskrona AB
2009-10-19
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Förklaring
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Områdesgräns, Pråmlyckan

Värdeområden

20
20

Bebyggt område där återskapande
av naturmark vore värdefull.

19
19

Naturområde där bef. naturvärden
bör bevaras eller utvecklas och
störning begränsas.

18
18

Naturområde. Bör bevaras men
kan röjas för att tillgängliggöra
norra dammens strandzon.
Befintliga dammar. Bör Värnas men
kan delvis tillgängliggöras. Ev flacka
ut strandzonen på N:a dammens N-sida
Befintligt dike. Bör bevaras och
omgärdas av naturmark. Del i
grönt stråk mot Slättängsreservatet.

Värdeträd

Rekommendationer,
Naturhänsyn

Ekologgruppen i Landskrona AB
2009-10-19
2009-10-19

Genomförda naturmiljöutredningar
Pråmlyckan – Naturförhållanden samt
naturhänsyn vid fysisk planering
I samband med arbetet med planprogrammet har
en naturvärdesinventering genomförts av Ekologgruppen i Landskrona. Inventering av planområdets naturförutsättningar där naturvärden
och förekomsten samt utbredningen av olika arter beskrivs har delats upp i olika delområden.
Den å-nära miljön pekas ut som viktig och stugbebyggelsen längs ån anses vara en påfrestning
på miljön. Ytterligare exploatering inom detta
område bör undvikas och det anses vara mycket angeläget att återskapa ett sammanhängande
grönstråk längs ån som kan kombineras med ett
enklare gångstråk. Ett exempel på åtgärd vore att
restaurera åmaderna genom att förbättra kontakten mellan åvattnet och strandzonen så att temporära översvämningar uppstår vid höga flöden i
ån. Också här visas vikten av att bevara och förstärka ett brett grönt stråk, en ekologisk korridor,
som knyter samman Slättängsområdet med Höje
å och Kyrkfuret. Ekologisk korridor är ett stråk

hästkastanj
vitpil
ek
dött träd

skala 1:4 000

som ska finnas och ha möjlighet att utvecklas för
att ge växter och djur vägar för att sprida eller
förflytta sig i landskapet. Befintliga vattenmiljöer såsom dammarna och diket bör bevaras tillsammans med en bred skyddszon runt dessa då
de utgör viktiga länkar i det gröna stråket mellan
Slättängsområdet – Pråmlyckan – Höje å och naturområden längre norrut. Eventuellt kan vattenmiljöerna utvecklas försiktigt så att de blir delvis synliga och/eller tillgängliga för allmänheten
samtidigt som naturvärdena värnas. Skogsdungen mellan de två centrala dammarna bör bevaras
för att båda dammarna skall få behålla en mer
skyddad och ostörd strandzon. Längs vägen in
till fastigheten på 22:12 finns en rad gamla hästkastanjer som är biotopskyddade. Biotopskyddet
innebär att träden inte får tas bort eller skadas.
Alla övriga grova träd i området bör också sparas, efterföljare bör pekas ut eller nyplanteras och
det kan eventuellt vara lämpligt med viss röjning
och hamling av grova pilar. Högstubbar bör behållas om grova träd måste tas ner och stockarna
bör sparas inom området och läggas upp som
”faunadepåer”.
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3.7

Områdesanalys

En områdesanalys av området har genomförts
i samband med arbetet med planprogrammet.
Analysen ”Områdesanalys: Pråmlyckan 2009”
genomfördes av Magnus Lövdahl (studerande
vid SLU Alnarp). I analysen har fyra huvudsakliga karaktärer identifierats inom området. Dessa
är fritidsbebyggelse-, tegelbruks-, igenväxningsoch industrikaraktär. Med fritidsbebyggelsekaraktär menas den speciella karaktär som råder
kring den småskaliga stugbebyggelsen som ligger längs Höje å i planområdets västra del. Karaktären ger en känsla av avskildhet och lugn.
Kring det gamla tegelbruket råder tegelbrukskaraktären som präglas tydligt av sin historia.
Området beskrivs som slitet och lite nedgånget
men anses ändå ha en viss charm som bidrar till
Pråmlyckans identitet. Industrikaraktären är den
karaktär som råder kring Lindströms verksamhetstomt. Den präglas av storskalighet, hårdgjorda ytor och modernitet. På resterande del av
Pråmlyckan råder igenväxningskaraktären. Denna karaktäriseras av ruderatmark i olika stadier
av igenväxning. I stort menas det att Pråmlyckan
har en mycket speciell karaktär och identitet som
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präglas av en lite lantlig stämning med låg aktivitet, avskildhet samt de rika historiska inslagen
i form av resterna från tegelbruksverksamheten.
Ån, tegelbruket, lertäktsdammarna och fritidsbebyggelsen pekas ut som de element som starkast
präglar området. Ån eftersom den varit av stor
historisk vikt och har en stor strukturell betydelse, tegelbruket och lertäktsdammarna på grund
av deras historia, ytan de tar upp inom planområdet samt den prägel de sätter på områdets karaktär och fritidsbebyggelsen framförallt för att
den sätter stor prägel på områdets karaktär. Allmänhetens tillgänglighet till ån och lertäktsdammarna och rörelsefriheten inom området i stort
anses vara viktig men är idag tyvärr begränsad
på grund av tät vegetation och privatisering av
fritidsbebyggelsen längs ån. I områdesanalysen
framförs också tankar kring utvecklingsmöjligheterna inom området och det presenteras tankar
om vilka områden som lämpar sig bäst för exploatering inom området ur en landskaplig synvinkel. Ny bebyggelse föreslås koncentreras till de
nordöstra delarna av planområdet. Detta främst
med hänsyn till den översvämningskartering som
genomförts och som visar på översvämningsris-

ker i de södra delarna men också med tanke på
att undvika för stora ingrepp i naturmiljön kring
dammarna. På detta sätt kan man också hålla
samman bebyggelsen med redan befintlig bebyggelse och kommunikationen bör kunna tillgodoses enkelt med via Prästbergavägen. Ny bebyggelse föreslås hållas småskalig och samspela med
den befintliga vegetationen enligt analysen.

3.8 Arrendestugor på
Pråmlyckan
Pråmlyckans fritidsområde ligger inom strandskyddat område, och ingår dessutom i ett område klassat som intresseområde för naturmiljön.
Området är av stort intresse för rekreation och
friluftsliv för såväl stugägarna som allmänheten.
Strandskyddet innebär bland annat att området
ska vara allemansrättsligt tillgängligt.
Miljö- och byggförvaltningen inspekterade tillsammans med mät- och exploateringskontoret
under 2010 och 2011 samtliga 28 stugor inom
Pråmlyckans fritidsområde. Stugorna är belägna
inom strandskyddat område vilket innebär att
det är förbjudet att vidta vissa åtgärder som att
anlägga, gräva, bygga något eller att privatisera
området. Vid inspektionerna konstaterades att
flera av de bryggor och trädäck som uppförts i
området skulle kunna avhålla allmänheten från
att vistas i området. De staket och inhägnader såsom häckar och portaler som fanns vid en del av
stugorna kunde också medföra att allmänheten
inte längre hade tillgång till området. Även möbler, blomkrukor och annan lös egendom såsom
stolpar och prydnader kunde verka privatiserande och medföra att allmänhetens tillgång till
området minskade.

3.9

Miljö

Buller
Samhällsbuller är den miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige. Det är viktigt att
redan på planeringsstadiet förebygga en bullrig
miljö för boende eller rekreation. Riksdagen
har antagit riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av
bostadsbebyggelse. Det bör finnas platser, exempelvis uteplatser där bullret inte överstiger 55
dBA ekvivalentvärde. Utanför planområdet går
Prästbergavägen för vilken det saknas trafikräkning och bullerutredning. För Norra Västkustvägen finns en trafikbullerutredning som visar att
de närmaste bostäderna i huvudsak ligger under
riktvärdet 55 dBAekv. En trafikräkning och bullerutredning bör göras för planområdet. Även
bullerstörning från tågtrafik kan befaras.

Förorenad mark
Planområdet
Sammanställning har gjorts vad avser deponier
i området Pråmlyckan. Där redovisas de olika
utfyllnader som gjorts och vilken typ av avfall
som upptäckts. Sammanställningen visar att
gamla lertäkter fyllts med allt från schaktmassor och byggnadsmaterial till hushålls- och trädgårdsavfall, plastmaterial och restmaterial från
tegelbalkstillverkning. Bedömning av riskerna
med aktuellt avfall har gjorts. Dessa bedömningar visar olika risknivåer i området och att
försiktighetsprincipen bör tillämpas. Det innebär
att känslig verksamhet i området inte bör förekomma på, eller precis intill, deponiområdena.

Genom att samtliga stugägare upplystes om
strandskyddsbestämmelserna och fick information om vad som är tillåtet har området nu blivit
mer tillgängligt för allmänheten. Staket, plank
och andra privatiserande anordningar som gångplattor och avgränsningar har tagits bort eller
minskat i storlek.
Miljökontoret och tekniska förvaltningen kommer även i fortsättningen att inspektera området
för att förhindra otillåten privatisering av områden där allmänheten har rätt att vistas.
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Deponiområdena som sammanställningen syftar
på finns på fastigheterna Lomma 22:11, Lomma
22:12, Lomma 22:13 och Lomma 22:5. Exploatering av deponiområden kräver att en analys görs
av eventuella risker samt en bedömning av om
täckningen är tillräckligt god. (Miljö- och byggförvaltningen 2002:8ff)

Det finns en cistern i marken vid tegelbrukets
norra gavel och när tegelbruket var i drift hanterades relativt stora mängder eldningsolja. Cisternen bedöms inte medföra några betydande
markföroreningar. Det finns dokument från 2001
som intygar att den är tömd, plomberad och inspekterad utan några anmärkningar.

En kompletterande markundersökning har genomförts. Undersökningen har genomförts som
en inventering (MIFO – Metodik för Inventering
av Förorenade Områden). Inventeringen omfattar endast Fas 1 som är en av två ingående faser i MIFO – modellen. Slutsatserna baseras på
information från tidigare genomförda undersökningar, intryck från platsbesök, intervjuer, kartoch arkivstudier. Inventeringen avslutas med
en samlad riskbedömning och området tilldelas
riskklass 3 – måttlig risk.

Icke verifierade uppgifter finns om att olja vid
ett tillfälle i slutet av 1980 – talet pumpats ur
en brunn med en ”slamsug”. När det gäller olja
i brunn är uppgifterna knapphändiga. Om uppgifterna stämmer behöver de inte omedelbart betyda att marken är förorenad.

Tegelbruk har som bransch tilldelats riskklass
fyra – liten risk i Naturvårdsverkets branschkartläggning (BKL). I detta fall tilldelas området en strängare riskklass med anledning av dess
stora skyddsvärde och mycket stora känslighet.
Föroreningarnas farlighet och områdets spridningsförutsättningar bedöms som måttliga. Förutsättningar för att planområdet ska genomgå
översiktliga undersökningar enligt MIFO Fas 2
saknas.
Föroreningar finns i form av avfall på markytan
och i igenfyllda lertäkter. Avfallet i fyllnadsmassorna bedöms inte utgöra några egentliga risker
eftersom utfyllnaden skett under kontrollerade
former och spridningsförutsättningarna är begränsade. Tillstånd för återfyllnad finns från den
tid då lertäkterna fylldes igen och tydliga krav
finns på vad som fick användas och inte. Det finns
även inspektionsprotokoll som visar att markägare vid flera tillfällen förelagts att avlägsna avfall
från området och att så också har skett.
När det gäller avfall på markytan bör detta avlägsnas. Eternitplattor innehåller asbest som vid
ovarsam hantering frigörs och hotar då människors hälsa. Bildäck, eternitplattor och annat
avfall på markytan bedöms inte ha bidragit till
någon omfattande markförorening. Det rör sig
om beständiga material med låg eller måttlig
farlighet.
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Habo fritidsområde
I samband med utredningen för Habo fritidsområde har en redovisning genomförts av SWECO
Infrastructure som har koncentrerats till de områden som bedömt aktuella för utbyggnaden av
Habo idrottsplats. En geoteknisk undersökning
av området har genomförts av VBB 1977-10-21,
reviderad 1978-04-11. En kompletterande översiktlig geoteknisk utredning har genomförts
av SWECO Infrastructure AB 2008-08-19 och
2009-01-30 inom området mellan Kyrkfuret och
Västkustvägen. Den senare utredningen har även
omfattat området vid Pråmlyckan. Större delen
av det aktuella området är sättningsgivande.

Klimatförändringen – effekter och
konsekvenser
För Lomma kommuns del bedöms klimatförändringen innebära både ökade nederbördsmängder
och mer extremt väder med ökade översvämningsrisker som följd. De klimatscenarier som
redovisas har tagits fram av SMHI vid Rossby
Centre. Beräkningarna visar att för Öresunds del
kommer havsnivån att kunna stiga med upp till
66 centimeter mellan åren 2070 och 2100 jämfört
med dagens medelvattenyta. Samtidigt blir också högvattenstånden högre och oftare förekommande. De konsekvenser av klimatförändringen
som kan förväntas i planområdet är framförallt
översvämningsrelaterade.

Översvämning
Höje å, som rinner genom Lomma tätort, är en
mindre å, men i princip ensam recipient för Staffanstorps och Lunds kommuners dag- och spillvatten. Den ligger i ett flackt landskap och har
historiskt rätats och fysiskt förändrats för att öka
arealen bördig jordbruksmark. Detta gör att vid
höga nederbördsmängder kan ån på kort tid få
mycket höga flöden. Den stora nederbörd som
inträffade sommaren 2007 ledde till kraftiga
översvämningar inom delar av Pråmlyckan och
angränsande områden. Örestads golfklubb drabbades bland annat hårt då banan nästan helt hamnande under vatten. Lommabukten och Öresund
är dessutom kustvatten med speciella förutsättningar. En stor del av Östersjöns vatten passerar
här, och vid vissa väderlekar kan havsvattennivån stiga mycket snabbt. Havets nivå ger även
en dämningseffekt uppströms i åarna. Det är
inte enbart vattennivåerna som kan orsaka problem vid översvämningar. Det finns också risk
för markförändringar, med exempelvis större
sättningsrisk för byggnader och andra konstruktioner. Lomma kommun har låtit genomföra en
detaljerad översvämningskartering av bland
annat Höje å och kusten. Syftet har varit att få
bättre kunskap om vilka områden i kommunen
som sannolikt kommer att drabbas av stigande
havsnivå eller ökande flöden i framförallt Höje
ås avrinningsområde inom kommunen. Olika
scenarion har modellerats såväl med som utan
klimatförändringens beräknade påverkan. Även
en kombination av ökat flöde och höjd havsnivå
har modellerats. Vid höga flöden i ån är delar av
Pråmlyckan översvämmade (se ”Översvämningsscenario 1”). Höga nivåer i havet, även utan något
högt flöde i ån, får en stor dämningseffekt högt
upp i å-systemet som även översvämmar låglänta
delar av Pråmlyckan, se ”Översvämningsscenario 2”.

Översvämningsscenario 1

Översvämningsscenario 2
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3.10 Geotekniska förutsättningar

å.

Markytan inom planområdet varierar och faller
från omkring 3,5 m till 2,0 m i nordost, från omkring 2,0 m till 1,0 m i sydväst och ännu lägre,
omkring 1,0 m till 0,5 m kring dammarna i söder.
Enligt SGUs jordartskarta och beskrivning Ser
Ae nr 85, Malmö NO, är den typiska jordlagerföljden inom de övre jordlagren (10 á 15 m): sand
över glacial lera över lermorän. Enligt SGU, Ser
Ae nr 85, ligger berggrundens yta (kalksten) på
ca 65 m djup under mark. Studier av äldre flygfoton och kartor visar på (minst) fem områden
med lertäkter. Vissa är återfyllda med varierande
material (lera, sand, lermorän och tegel), medan
andra finns kvar som vattenfyllda dammar. Även
områdena utanför täkterna utgörs av fyllning i
ytan. Utförda geotekniska undersökningar redovisar en grundvattenyta vanligen på ca 1 m djup
under markytan. Grundvattenytan kan, med viss
fördröjning, förväntas följa vattenståndet i Höje

Ur bebyggelsesynpunkt är förekommande fyllningar och organiska jordlager problematiska
ur bärighets- och sättningsperspektiv. Områden
med befintlig bebyggelse och områden som tidigare varit bebyggda bör kunna utnyttjas för
byggnader som belastar ytan lika mycket eller
mindre än befintlig respektive tidigare bebyggelse. I de fall mäktigheten av fyllning/organisk
jord är mycket liten - max 1 á 2 m - kan urgrävning och återfyllning med bärkraftig jord vara
ett alternativ. I de fall deras mäktighet är relativt
liten - ca 2-4 m - kan det finnas förutsättningar för direkt grundläggning av lätta byggnader,
eventuellt efter att marken förbelastats under viss
tid. Inom områden med stor mäktighet på fyllning och/eller organisk jord - mer än 4 m - måste
grundförstärkning, vanligen grundläggning på
pålar, utföras.

Geotekniska förutsättningar
Ur bärighets och sättningsaspekt
kan grundläggningsförutsättningarna
inom Pråmlyckan delas in i fyra
områden:
A - Jordlagren under områden med
befintlig bebyggelse, som ska rivas,
samt områden som tidigare varit
bebyggda bör kunna utnyttjas för
byggnader som belastar undergrunden
lika mycket eller mindre än
den tidigare bebyggelsen.
B - I de fall mäktigheten av
fyllning/organisk jord är mycket liten
- max 1 a 2 m - kan urgrävning och
återfyllning med bärkraftig jord eller
att förse byggnad med källare vara
ett alternativ.

C - I de fall deras mäktighet är
relativt liten - ca 2-4 m - kan det
finnas förutsättningar för direkt
grundläggning av lätta byggnader,
eventuellt efter att marken
förbelastats under viss tid.
D - Inom områden med en stor
mäktighet på fyllning och/eller
organisk jord – mer än 4m – måste
grundförstärkning, vanligen grundläggning på pålar, utföras. Vanligen
är det mer ekonomiskt att uppföra
pålgrundlagda byggnader med ett
flertal våningar än endast enplanshus.

Geotekniska
förutsättningar
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3.11 Trafik
Bil
Planområdets huvudförsörjning sker från väg
905 i de två anslutningspunkter som finns, nämligen i öster vid korsningen med Lumabyvägen,
samt i söder och indirekt via Södra Västkustvägen, vid Prästbergavägens korsning med denna.
Någon förändring i detta förhållande föreslås
inte enligt ett beslut i Planledningsgruppen
(1999:42). Området bedöms ha en bra anslutning
till det kommunala huvudvägnätet. Vägnätet
inom området har en standard som känns väl anpassad till områdets naturkaraktär men behöver
förstärkas när det gäller trafiksäkerhet. Prästbergavägen är i dåligt skick och en utbyggnad kan
aktualisera en snarare renovering eller ombyggnad. På Prästbergavägen gäller 40 km/h, förutom ett vägavsnitt vid kyrkan där 30 km/h råder
under vissa tider med anledning av intilliggande
förskoleverksamhet.
Parkering
Det finns ingen möjlighet till parkering på befintliga gator och vägar varför erforderlig parkering
behöver lösas inom planområdet.

07/04). Om Pråmlyckan bebyggs aktualiseras behovet av en gång- och cykelbro över Höjeå för att
koppla samman de båda sidorna av ån och öka
tillgängligheten till och från området. Utredning
bör utföras för att lokalisera den mest lämpade
placeringen för en sådan bro utifrån områdets
karaktär och användning för att skapa bra koppling till bebyggelsen, rekreationsmöjligheterna
och övrig gång- och cykeltrafik i närområdet.
Gång- och cykeltrafik på Prästbergavägen sker
idag i blandtrafik med motorfordon. Möjligheten att komplettera Prästbergavägen med separat
gång- och cykelväg bör undersökas i samband
med eventuell utbyggnad av Pråmlyckan.
Ridvägar
I planområdet finns inga särskilt iordningställda
ridvägar. I Haboljungs fure, med utgångspunkt
från områdets ridanläggning, finns ridstigar som
genomkorsar furet. Ridstigarna knyter därefter an till Haboljung och förbi byn och vidare
norrut mot Bjärreds östra delar. Detta system
av ridvägar behöver utvecklas då ridintresset är
stort i kommunen.

Gång- och cykeltrafik
Separat gång- och cykelväg finns längs Södra
Västkustvägen. Längs Åstigen, som följer den
nordvästra sidan av Höje å, kan gående och i viss
mån även cyklande, ta sig fram till exempelvis
fritidshusområdet och ridklubben. I höjd med
kyrkan finns en smal gångbro över ån. Ytterligare en gång- och cykelbro över Höje å föreslås i
detaljplanen för ”del av Lilla Habo 3:2 m fl Båtuppläggning och sommarparkering” (1262-DP

Kollektivtrafik
Genom planområdet leds ingen kollektivtrafik
undantaget beställningslinje 135 som körs med
taxi mellan kyrkan och Lomma busstation och
måste beställas minst 2 timmar i förväg. Boende i området når kollektivtrafiknätet enklast vid
antingen hållplatserna på Södra Västkustvägen
– linje 132 – eller på hållplatsen vid Järngatan –
linje 139. På Södra Västkustvägen är hållplatsen
närmast Pråmlyckan, Lomma Brohus. Vid Järngatan finns hållplatser i både västlig riktning mot
Lomma tätort och i östlig riktning mot Lund.
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3.12 Teknisk försörjning
VA – ledningar
Allmän översyn och omläggning av en stor del
av VA-ledningar kan behövas, detta gäller både
kommunala och enskilda ledningar. Läget kan i
viss mån justeras så det passar exploateringen.
Alla vattenledningar längst i norr behöver omläggas. För nya dagvattensystem inom exploateringsområdet väljs lokala dagvattenlösningar.
Vad gäller spillvatten så är det aktuellt för södra
delen med pumpade system som ansluts till nylagd ledning genom Slättängsområdet. Kapacitetsförstärkning av övriga vattenledningar
behövs, lämpligen längs Prästbergavägen. Brandvattenförsörjning kan endast anslutas från norr.
Södra delen kan anslutas till nylagd vattenledning genom Slättängsområdet.

Lilla Lomma via täktområdet till Klockarevägen. OPTO-kabel går mellan Prästbergavägen
och Smålandsgatan, i norra sidan av vägen.
Teleledningar
Flertalet av befintliga byggnader inom planområdet försörjs med telefoni via kopparkabel. Längst
ner i södra spetsen av området, parallellt med väg
905, korsar en äldre rikskabel planområdet. Denna kabel är för närvarande inte i trafik.

Elledningar
Nuvarande elförsörjning sker genom högspänningskablar med förgrening från Slättängsområdet utefter Lommabanan, i Smålandsgatan,
i Prästbergavägen och i Klockarevägen. Nätet
kopplas samman genom kablar från Slättängsområdet direkt till Tegelbruksområdet samt från
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4 Utvecklingsmöjligheter
Planprogrammet ska beskriva vilka förutsättningar som ligger till grund för ett framtida detaljplanearbete för Pråmlyckan. Utgångspunkten
är att bevara mycket av naturvärden som finns i
området samtidigt som möjligheterna för exploatering beskrivs.
Inom planområdet ska viktiga förbindelselänkar
och ekologiska korridorer mellan Slättängdammarna och Höje å säkras. 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 både för att
ge plats åt temporära översvämningar vid höga
flöden men också för att ge plats för ett å-nära
gångstråk.
Stora delar av området kan vara problematiska
med översvämning vid höga vattenflöden och
mycket nederbörd på grund av att marknivån är
låg, från 0 till +2-metersnivån. På plankartan i
detta kapitel som visar de uppmätta höjderna i
området illustreras bara de ytor där höjden över
havet är mer än +2 meter eftersom ytor lägre än
det inte kan bli aktuella för någon exploatering.
Lomma kommun har i dagsläget satt en gräns
att färdigt golv på ny bebyggelse måste ligga på
minst +3 meter men det finns nya studier som visar att framtida översvämningsrisker till följd av
havsnivåhöjningar och ökad nederbörd kan innebära att denna gräns för färdigt golv måste höjas

än mer. Eftersom Pråmlyckan ligger intill Höje å
som är utlopp för ett stort avrinningsområde och
tar emot stora vattenflöden vid större nederbörd
bidrar det än mer till översvämningsproblematiken. Marknivåerna för bebyggelse skulle på en
del platser behöva höjas avsevärt för att nå +3
meter och klara framtida klimatförändringar och
översvämningsrisker. Nivåskillnaderna skulle då
på de ytor där höjden idag är under +2 meter bli
alltför stora och inskränka på terrängen på ett för
området olämpligt sätt. Den höjning upp till +3
meter som skulle krävas gör därför att stora delar
av Pråmlyckan inte lämpar sig för exploatering.
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Även strandskyddsbestämmelserna inskränker
möjligheterna för hög exploatering. För de ytor
som föreslås som möjliga för exploatering och
samtidigt ligger inom strandskyddat område
förutsätts upphävande av strandskyddet genom
planbestämmande. Det krävs också att mark tas
i anspråk för allmänt ändamål. Exploatering av
Pråmlyckan innebär också en ökad belastning på
infrastrukturen vilket betyder att gång- och cykelvägar, vatten- och avloppsnätet samt dagvattensystemet behöver byggas ut. Utbyggnaden av
dessa måste även ta hänsyn till översvämningsproblematiken och klimatförändringarna.

Med hänsyn till området Pråmlyckan-Lindströms läge och övriga förutsättningar såsom
bland annat stora naturvärden och annan samtida
planerad bebyggelse i Lomma tätort bedöms det
lämpligt med en varierande bebyggelse med avsikt på tomtstorlek och våningshöjd. Under planprogramsarbetets gång har även möjligheten att
etablera flerbostadshus inom Pråmlyckan diskuterats, inte minst med anledning av en ökad utbredning av den ekologiska korridoren vilken har
begränsat ytor lämpliga för exploatering. Lämplig omfattning och maximalt antal våningar bestäms senare i planprocessen men 3-5 våningar
skulle kunna vara en rimlig utgångspunkt.

Möjliga utbyggnadsområden

Med hänsyn till ovanstående och utifrån tidigare
ställningstaganden från Lomma kommun och
Länsstyrelsen och dagens strandskyddslagstiftning bedöms ändå exploatering i viss mån vara
möjlig i tre områden där strandskydd råder inom
två av områdena. Se plankartan i detta kapitel
som visar de olika områdena.
Delar av de tre områdena som lyfts fram som
möjliga utbyggnadsområden har tidigare tjänat
som lertäkter som idag är igenfyllda med vatten
eller diverse fyllnadsmaterial som lera, sand, lermorän och tegel. Fyllnadsmassorna når ner till ca
6 meters djup inom Lomma 22:11. För ny bebyggelse kan förekommande fyllningar och organiska jordlager vara problematiska ur en bärighetsoch sättningsaspekt. Platserna för tegelbruket
och Lindströms Bad & Kakel bör åtminstone
kunna utnyttjas för byggnader som belastar marken lika mycket som de nuvarande byggnaderna.
Detta måste hanteras i detaljplaneskedet med utgångspunkt från MIFO-rapporten. Se kapitel 3.9.
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De områden som beskrivs nedan har identifierats
som möjliga utbyggnadsområden för bland annat
bostäder, och benämns ”Områden för exploatering” på kartan ”Föreslagen markanvändning”
på sidan 37. Utgångspunkten är att en utbyggnad
måste ta hänsyn till naturmiljön i området så att
naturvärden bevaras eller utvecklas, och störningar begränsas. Analysen av planområdet har
skett genom att titta på marknivåerna och vilka
ytor som kan drabbas av klimatförändringarna,
höga vattenflöden och stigande havsnivåer samt
vilka ytor som är tänkta att fungera som ekologisk korridor.
Nollalternativet innebär att ingen förändring av
dagens markanvändning sker. Det innebär fortsatt industriell verksamhet på tegelbrukstomten
samt handelsverksamhet på Lindströms Bad &
Kakel.
Tegelbruksområdet
Tegelbruket ligger idag nästan helt inom strandskyddat område. En ny-, om- eller tillbyggnad
kräver att strandskyddet upphävs i detaljplanen.
I enlighet med strandskyddslagstiftningen finns
större möjlighet att upphäva strandskyddet inom
sådan mark som redan är ianspråktagen genom
byggnation eller hårdgörning. Den totala ytan för
tegelbruksområdet är ca 1,9 ha.
Markhöjden inom området varierar och faller
från omkring +2 - +3,5 meter i nordost till omkring +1,5 - +2 meter i sydväst. Därför måste

översvämningsrisken i området
hanteras. Marknivån där tegelbruksbyggnaden är belägen ligger mellan +2- och +3-metersnivån. För att nya byggnader ska
kunna uppföras måste marknivån där man vill bygga höjas till
3 meter över havet för att klara
gränsen för färdigt golv, vilket
beskrivits tidigare i kapitlet.
Vilken lösning som lämpar sig
i detta fall får lösas i detaljplaneskedet. Samma sak gäller lösningar för vatten och avlopp.
Tegelbruksområdet
innehåller byggnader som minner om
tegelbruksepoken vid Höje å.
Här finns Lommas enda återstående tegelbruksbyggnad. I kulturmiljöprogrammet bedöms detta
tegelbruk vara det bäst bevarade i Lomma kommun. Dagens bebyggelse utgörs av flertalet tillbyggnader uppförda vid olika tidpunkter och
med olika material där det gula Lommateglet
dominerar. En möjlighet kan vara att spara den
äldre delen av fabriken och finna en framtida användning av lokalerna. Förutsättningarna för att
bevara delar av byggnaden bör utredas i det fortsatta planarbetet. Under förutsättning att byggnadens framtida användning inte ställer krav på
angränsande friytor, kan byggnaden utgöra en
integrerad del av bostadsbebyggelsen. Med anledning av att delar av tegelbruksbyggnaden är

bedömd som bevarandevärd i kommunens kulturmiljöprogram får bevarandefrågan på sedvanligt sätt prövas i ett eventuellt fortsatt planarbete.
I det ursprungliga uppdraget i planprogrammet
ingick att, på platsen för tegelbruksbyggnaden,
studera möjligheterna att anlägga en konstgräsplan för fotboll med koppling till ett utvecklat
fritidsområde med fotbollsplaner med mera inom
Haboområdet. Lomma kommun har under de
senaste åren valt att göra omfattande satsningar
på befintliga fotbollsplaner i såväl Lomma som
Bjärred-Borgeby varför frågan om att utveckla
Haboområdet för fotbollsverksamhet och därmed även anläggande av konstgräsplan inom
Pråmlyckan inte längre kan anses vara aktuell.
Lomma 22:11 (ej ianspråktagen del)
Området sydost om tegelbruksbyggnaden är idag
obebyggt och består mest av naturmark. Marken fylldes igen på 1960- och 1970-talen efter
att ha varit en tidigare lertäkt. I karteringen över
marknivåer ligger området till största delen under 3-meterskurvan ner till drygt +1,5 meter. För
att undvika problem med översvämningar krävs
att marknivån höjs till 3 meter över havet. Området ligger i sin helhet utanför strandskyddslinjen.
Lomma 22:11 (ej ianspråktagen del) skulle kunna
vara ett lämpligt område för att pröva möjligheten att bygga flerbostadshus i en skala och för
området lämplig omfattning i samverkan med
den befintliga naturmiljön.
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Lindströms VVS
Området är idag bebyggt med verksamhetslokaler. Den större byggnaden som inrymmer butik,
lager och kontorslokaler ligger idag mellan 2 och
3 meter över medelhavsnivån. Vidare ligger delar
inom strandskyddat område. För att möjliggöra
byggnation av bostäder krävs att marknivån höjs
till +3 meter. Allra närmast Höje å ligger marknivån mellan 0 och +2 meter över havsnivån varför
marken där inte lämpar sig för bebyggelse. Det
krävs upphävande av strandskyddet genom planbestämmelse och i enlighet med strandskyddslagstiftningen finns större möjlighet att upphäva
strandskyddet inom sådan mark som redan är
ianspråktagen genom byggnation eller hårdgörning. Det kommer sannolikt även att ställas som
villkor att mark längs ån blir tillgängligt för all-
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mänheten. På plankartan på nästkommande uppslag markeras ytorna närmast Höje å som rekreativt stråk, se definition i kapitel 3.6.
Kyrkogården är belägen strax norr om Lindströms verksamhetsområde. Ett skyddsavstånd
mellan bostadsbebyggelse och kyrkogården kan
krävas för att värna kyrkogårdsmiljön. Detta har
det tagits hänsyn till och en zon på ca 25 meter
har markerats intill kyrkogården i planen som
visar möjliga områden för exploatering, se nästa
uppslag. De 25 meterna består i planprogrammet
av ett utredningsområde, se definition nedan,
och en fridzon på ca 15 meter. Detta får utredas
vidare i detaljplaneskedet. En redovisning angående skyddsavstånd/respektavstånd till kyrkogården finns också i Länsstyrelsens beslut från
1988-07-08.

Övriga delar av Pråmlyckan

Gång- och cykelbro

Inom Pråmlyckan finns det 3 mindre ytor som
för närvarande bedöms att de inte ska ingå i
kommande detaljplanearbete och benämns befintliga bostadsfastigheter på plankartan på nästa
uppslag.

Om de möjliga utbyggnadsområdena som föreslås exploateras skapas ett behov av en förbindelse mellan den östra och västra sidan av Höjeå.
En lämplig placering för en gång- och cykelbro
skulle vara i anslutning till platsen där tegelbruket ligger idag. Då skulle förbindelsen över
ån hamna ungefär mitt i planområdet och på ett
lämpligt sätt kunna bli en del av framtida rörelsemönster längs gång- och cykelstråken i närområdet, underlätta för användandet av kollektivtrafiken på Södra Västkustvägen samt kopplas till
Prästbergavägen för att tillgodose både de boendes och de besökandes behov.

I södra delen av Pråmlyckan finns idag två relativt nyuppförda enfamiljshus. Dessa möjliggjordes genom en tidigare detaljplan för området
vars genomförandetid har löpt ut och planen är
nu också upphävd, se kapitel 2.5.
På fastigheten Lomma 22:12, finns ett par byggnader från tiden för tegelbruket. I en av byggnaderna inryms idag en bostad som ligger på mark
som befinner sig på +1 till +2 meter över havet.
Översvämningsrisken är därmed betydande och
en anpassning till klimatförändringar är troligtvis inte möjlig med tanke på förutsättningarna
i området. Därför bör ett område kring byggnaderna inte ingå i ett detaljplaneområde, då det
inte går att säkerställa att byggnaderna kan skyddas från stigande vattennivåer.
Fastigheten Lomma 22:10 samt Lomma 22:21 har
en annan ägare än den huvudsakliga markägaren
i området. Även byggnaderna på dessa två fastigheter ligger under +3 meter, varför dessa två inte
bör ingå i planområdet av samma skäl som för
Lomma 22:12.
På plankartan på nästa uppslag finns ett antal
utredningsområden markerade, dels intill områdena för exploatering och dels på ytterligare
2 platser längre söderut där markhöjden är över
+ 2 meter. Detta är ytor som måste utredas med
avseende på möjlig exploatering i samband med
ett framtida detaljplanearbete eftersom det råder
osäkerhet om den framtida markanvändningen.
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5 Miljökonsekvensbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivningen av planförslaget
har genomförts av Sweco Environment AB. Här
nedan följer en kortare sammanfattning av deras
bedömning av planförslaget, en jämförelse mellan ett nollalternativ och planalternativet som beskrivs i detta planprogram samt en sammanfattande bedömning av behov av framtida åtgärder
och uppföljning. (Är man intresserad av den fullständiga miljökonsekvensbeskrivningen finns
denna att tillgå hos Lomma kommun.)
Texten under rubriken kulturmiljö har justerats
något jämfört med samrådsförslaget. De tidigare
angivna utbyggnadsalternativen A (bevara tegelbruksbyggnaden), B (riv tegelbruksbyggnaden
och ersätt den med en fotbollsplan) och C (riv tegelbruksbyggnaden och ersätt den med bostadsbebyggelse) har strukits. Dessa alternativ har
ersatts med ett förslag om att uppföra bostadsbebyggelse inom tegelbruksområdet, där prövning
av bevarandet av tegelbruksbyggnaden ska ingå i
detaljplanearbetet.

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 på Tegelbruksområdet samt handelsverksamhet på Lindströms VVS. I nollalternativet kommer fritidsbebyggelsen 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.

Miljökonsekvensbeskrivningens
samlade bedömning av
planförslaget
Naturmiljö
Jämfört med nollalternativet bedöms planalternativet 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 nollalternativet. Att 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, ses som mycket
positivt ur naturmiljösynpunkt.
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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 samt
att zonen kring ån förblir väldigt smal på sina
ställen.
Rekreation
Planalternativet bedöms leda till en förbättring
av områdets rekreativa värden jämfört med
nollalternativet, främst genom att delområdena
Tegelbruket och 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 kopplingen till omkringliggande områden stärks.
Gångstråket längs Höje å planeras inom planområdet i såväl nollalternativet som i planalternativet vilket bedöms förbättra rekreationsmöjligheterna jämfört med nuläget men utgör ingen
skillnad mellan de olika alternativen.
Kulturmiljö
En bostadsutbyggnad inom planområdet som
innebär att tegelbruksbyggnaden bevaras och
rustas upp innebär en positiv påverkan på kulturmiljövärdena, jämfört med nollalternativet.
Om byggnaden däremot rivs bedöms påverkan
bli negativ. Förutom att en värdefull byggnad då
går förlorad försvagas även den historiska kopplingen mellan områdets bebyggelse och de gamla
lertäktsdammarna.
Översvämningsrisk
Pråmlyckan ligger i ett översvämningskänsligt
område men genom att välja en grundläggningsnivå på minst +3,0 m kan ny bebyggelse säkras
mot översvämning och stigande grundvattennivåer i de norra delarna av området. I såväl nollalternativet som planalternativet riskerar befintliga
byggnader återkommande problem med översvämning och stigande grundvattennivåer.
Vattenkvalitet
Planalternativet bör leda till en viss förbättring
gällande hanteringen av dagvatten jämfört med
nollalternativet då dagvattnet fördröjs istället för
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att ledas direkt ut i ån och därför kan komma att
innehålla något lägre halter av föroreningar. Fördröjningen gör också att flödet till ån kan bli jämnare. Generellt sett bör dock föroreningshalterna
vara så låga i såväl nollalternativet som i planalternativet 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 planalternativet.
Det finns goda förutsättningar för att kunna bygga med god boendemiljö förutsatt att säkerhetsmått vidtas vid grundläggningen och att eventuella punktföroreningar saneras.
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. Planalternativet 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. 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.

Sammanfattande bedömning av
behov av framtida åtgärder och
uppföljning

massorna täcks över med rena massor, radonsäker grundläggning används samt att eventuella
punktföroreningar saneras.

Stor omsorg bör läggas vid utformningen av ett
eventuellt bostadsområde 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.

Tillgängligheten för gång- och cykeltrafik till och
från planområdet är idag mindre god. Beroende
på hur tät eventuell framtida bebyggelse 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 tillgängligheten mot Prästbergarondellen kunna förbättras. Utifrån eventuell
ny bebyggelse kan det också vara lämpligt att se
över hastigheten på delar av Prästbergavägen och
Lumabyvägen.

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
eventuell 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.

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
skulle påverka såväl barn och unga som äldre och
rörelsehindrade.

Pråmlyckan ligger i ett översvämningskänsligt
område men genom att välja en grundläggningsnivå 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 planområdet 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 fyllnadsPLANPROGRAM FÖR PRÅMLYCKAN-LINDSTRÖMS
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