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Planområdet och den omgivande miljön består av
mer eller mindre betydlesefull natur- och kultur-

INVENTERING

miljö.
Landskapsbilden och utblickar
Landskapsbilden karaktäriseras av ett öppet och
vindpinat odlingslandskap, svagt sluttande åt söder. Förnimmelsen av att befinna sig mellan stad
och land är visuellt påtaglig, då bebyggelse och
hög vegetation möter det flacka kulturlandskapet. Från planområdet ges vida utblickar över
Höjeådalen och det skånska jordbrukslandskapet.

Vy från jordvallen mot skolan

Vyerna har stort skönhetsvärde och belyser ett
historiskt landskap. Planområdets östliga del, ligger mer skyddad och inger inte samma öppna vyer.
De tre vindkraftverken väster om planområdet är
påtagliga element i landskapsbilden och synliga
ifrån planområdets alla delar. Planområdets högsta punkt är Möllekullen, belägen i golfbanans
norra del.
Naturmiljövärden
Lunds närmaste omgivning består av ett fattigt
landskap, präglats av det moderna, och rationali-

Vy över golfbanan och jordbrukslandskapet

serade jordbruket. Planområdet är fattigt på trädoch buskvegetation, vilket har sin förklaring i att
marken under generationer brukats som betesoch jordbruksmark. Alla biotoper, som inte är åkermark, är därför av särskilt värde påpekar Lunds
Översiktsplan.
En biotop med bl.a. almar, hagtorn, oxel, hylle
Detta kapitel beskriver planområdet och dess omgivning, utifrån platsinventering och faktasökning.

och körsbärsträd har bildats på den gamla
jordvallen som sträcker sig genom området i nord-

Inventeringen är grundläggande för den kommande analysen samt förslaget.

sydlig riktning. Den gamla jordvallen är av stor

Vy från skolan med jordvallens vegetation i fonden
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kvalité för området, dels av estetiska och ekologiska skäl dels för förankring till platsens historia.
Mycket av Lunds vattenområden har försvunnit
genom utdikning och torrläggning. Två grävda
diken ligger i planområdets östliga del, och leder
vatten till Rinnebäcken som är recipienten. Här
har busk-och trädvegetation haft möjlighet att
växa upp och skapa en mer intim och spännande
miljö.
Vildandsparken utgör en grön zon mellan planområdet och Fågelskolan. Den höga träd- och
buskvegetation har en varierad artsammansättning och är tät bevuxen, vilket ger den dess
Pil längs diket

karaktär. Parken ligger avskärmad från bebyggelse
och upplevs mörk på grund av den täta
vegetationen.I parken går ett rörelsestråk nordsydlig riktning, även den korsande rörelse mot Nya
Värpinge och Rinnebäcksravinen är stor.

Rekreationsintressen
Väster är den stadsdel som har sämst tillgång på
rekreationsmark i Lund. Planområdet har idag en
begränsad tillgänglighet. Golfbanan i planområdet
och Rinnebäcksravinen, i söder, är av rekreationsintresse. Golfbanan besitter marken i väster och i
de östra delarna består av jordbruksmark vilket
hindrar rörelse. De gångstråk som finns kring planområdet nyttjas flitigt av Lunds befolkning för
promenader, lek och motion. Kommunen har för
avsikt att skapa ett rekreationsstråk väster om väg
108, från Höje å och upp mot Nöbbelöv.
Beskrivning av Rinnebäcksravinen
Rinnebäcksravinen är idag ett betydelsefullt inslag i staden Lund och ett förslag har gjorts till
bildande av naturreservat. Den djupa ravinen uppstod under inlandsisens avsmältning då stora
vattenmassor skar sig genom moränlagren och
är därför av stort geovetenskapligt värde. Ravinens dramatiska landskapsbild ger en upplevelserik miljö, jämfört med sin omgivning, och dess
rumslighet är mycket stark. Ravinen är ur
rekreationsynpunkt mycket viktig för Lunds invånare, inte minst förde boende kring ravinen och
de skolelever som ofta besöker platsen.
Rinnebäcksravinen har gräsbevuxna sidor och
glest placerade buskar, som gynnar flera fågelarter, t.ex. törnsångare och hämpling. Det förekommer att backsvalor häckar i ravinens kanter.
Den har också en förhållandevis artrik flora, som
tillexempel Gulmåra, Mandelblom, Jordtistel, Ängshavre och den rödlistade arten Busktörne. Idag
betas området av djur, vilket bibehåller den öppna

Nere vid diket
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Vildandsparken, med skolan till höger

karaktären. Fram till enskiftet nyttjades ravinen
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som fägata för att leda ut djuren från Värpinge
by, ut på utmarken.

Lund fick 2001 en stadsnära golfbana, Värpinge
GK. Den tredje i Europa som fått amerikanskt

ängsörter har planterats på de oklippta delarna
av banan, för att ge ökad mångfald och en star-

Rinnebäcken slingrar sig nere i ravinens botten,

miljöcertifikat. Golfbanan är en 9håls kort fullängdsbana, ritad av golfbanearkitekten Tommy

kare karaktär. En nyplanterad pilvall skiljer golfbanan från drivingranchen, som anlades 1991.

men utsätts för erosion då en större mängd dagvatten passerar under en kortare tidsperiod. I

Nordström. Intentionerna har varit att få golfbanan
att smälta in i det omgivande landskapet och värna

Tillgängligheten för friluftsliv och rekreation har

ravinen finns en naturlig erosion, men förstora
vattenmängder leder till en erosionen där vatt-

om den lokala miljön. Man har lagt stor vikt vid
att bevara utblickar över Höjådalen och slättland-

till viss del förbättrats. Innan golfbanan anlades,
nyttjades marken för jordbruk, vilket hindrade

net drar med sig stora jordmassor. De periodvis
kraftiga flödena gör också att vattenvegetationen

skapet. Vegetationsskärmar längs väg 108 och
västra ringen har anlagts, men formas så att ut-

tillgängligheten då allemansrätten inte gäller. Idag
gäller allemansrätten för hela området, utom

är sparsam.

blickarna mot sydväst bibehålls.

greener och tees. Dock finns en inskränkning som
säger att området är i första hand en golfbana

Naturreservatets bestämmelser skall, enligt förslag till bildandet av naturreservat

I områdesbestämmelsen ställdes krav på en artrikare miljö, vilket har medfört nya biotoper till plan-

och i andra hand allemansrättsligt tillgängligt för
allmänhetens rekreation. Under vintern används

Rinnebäcksravinen, inte utgöra hinder för att
anlägga den gång- och cykelbro över ravinen som
finns angiven i detaljplanen för Värpinge 17:25.
Det skall också finnas flera stängselövergångar.
Betesmarken skall ha en omfattning på 3,0 ha.
Värpinge Golfbana

områdets monotona jordbrukslandskap. Tre dammar med varierande djup har anlagts, varav två

golfbanan av skidåkare och under hösten av
svampplockare.

Vegetationen tätnar strax innan Ravinen öppnar sig

Utblick över Rinnebäcksravinen

stycken är rekonstruerade märgelhål. Dessa fungerar som vattenhål för golfbanan, men också som
näringsfälla för bunden näring i marken samt för
att öka den biologiska mångfalden. Lokala frisk-

En familj har funnit en picknickplats

Kulturmiljön

arrenderade mark och arbetade åt Trollebergs

I gränsen mellan golfbanan och resten av området, finns det enda synliga kulturhistoriskt intres-

gård. Stora delar av västra Lund ligger på
Värpinges gamla ägor. Därav namnet på plan-

santa objektet i planområdet. En jordvall som
markerar en äldre ägogräns, tillkommen vid

området och Nya Värpinge.

enskiftet år 1822.

Trollebergs gård låg tidigare mer centralt i byn,
men flyttade till dagens placering någon gång

Området tros ha flera fornlämningar. Det finns en
registrerad, nr 157 i riksantikvarieämbetets regis-

under 1700-talet troligen på grund av brand. Gården fick sitt nuvarande namn på 1700-talet då

ter, ”Möllekullen”. Denna fornlämning är en
utgrävd gravhög från bronsåldern och är områ-

Överste löjtnant Fredrik von Trolle övertog gården. Innan dess var namnet Värpinge gård.

dets högsta punkt. Den ligger på golfbanan med
en vacker utsikt över slättlandskapet.

Vid enskiftet 1813 delades marken upp, på initia-

Värpinge by och dess historia

tiv av Trollebergs gård, i lika stora delar till bondgårdarna. Sex av de tolv gårdarna i byn kunde

Sydväst om planområdet ligger den lantliga idyllen Värpinge by, med ett 50-tal byggnader varav

ligga kvar då lotterna lades likt tårtbitar kring byns
mitt. De övriga fick flytta ut på markerna. 1889-

28 av dem är från 1800-talet eller äldre. Kontakten mellan byplatsen och det öppna landskapet,

1891 slogs två lotter ihop och den tillhörande
gården kom att kallas Värpinge gård och det gör

samt utblickarna mot utflyttade gårdar är viktig
för kulturmiljön. Byn ligger idag i ravinen, där

den än idag. Rinnebäcksgården flyttade 1867 ut
en bit från byn, men efter brand 1903 fick den

Rinnebäcken tidigare flöt fram, och har en lågmäld och småskalig bebyggelse. Byns bebyggelse

sitt nuvarande läge, precis söder om golfbanan.
Efter gårdarnas utflyttning, kom byns invånare

ligger samlad kring en trevägskorsning och i anslutning till denna ligger en gröning. Tidigare låg

att främst bestå av mindre bemedlade människor.

byn där Höje å korsas av länsvägen mellan Lund
och Lomma. Värpinge by är av länsintresse för

Möllan som varit en kärna i byn ersattes 1923 av

kulturminnesvården.

en eldriven kvarn på Trollebergs gård och 1931
revs den då man ansåg att den hade ett anskräm-

Ryding har i sin inventering av Värpinge by noggrant beskrivit dess historia, vilket följande text

ligt utseende. Byn hade mycket samfälldig mark,
med små passager och öppna ytor, men 1930

bygger på. Värpinge by omnämns i källor första
gången 1133 och då i samband med Trollebergs

upprättades en styckningsplan och många försvann. Under 1970-talet förändrades många av

gård och dess säteri. Byns historia är starkt förknippad med godset som ägde all mark i byn och

byns byggnader med till- och ombyggnationer,
vilket gav dagens utseende.

sträckte sig till Fjelievägen i norr och i söder bildade Höje å dess gräns. Bönderna i byn
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Infrastruktur
Vägnätet

hastigheter. Vid 40-50 km/h för personbilar och
60-70 km/h för lastbilar blir bullerljudet från däck

Lommas strand är ett attraktivt besöksmål under
sommaren för Lundaborna.

Lunds kommun har satsat på att förbättra
trafikmiljön i hela Lund. Statistiken visar att Väster

och vägbana mer påtagligt. Ljudet från omgivande
vägar är påtaglig, men inga bullermätningar har

Kollektivtrafiken

har drygt 280 bilar per 1000 invånare, vilket kan
jämföras med Lund där biltätheten är knappt 300

gjorts i planområdet.

Busslinje 4 mellan centrum och Gunnesbo, har
en turtäthet på 10 minuter. Busslinje 2, med en

och riksgenomsnittet som ligger på 450.

Gång- och cykelnätet
Planområdet saknar nästan helt gång- och

turtäthet på 15 minuter, går från centrum till
Värpinge by. Busslinje 5 har fått en förlängd

Trots denna positiva utveckling finns det
trafikproblem. Många av gatorna i staden är tungt

cykelvägar, men dess omgivning har ett
välutvecklat gång- och cykelnät dock utan ett

sträckning p g a Novas lokalisering och trafikerar
nu Pilsåker. Linje 5 är servicelinje, paserar

belastade, särskilt i västra Lund där vägnätet är
storskaligt och bebyggelsen ligger i enklaver vilket

tydligt huvudstråk. Rinnebäcksravinen har en god
tillgänglighet och är ett populärt besöksmål. Även

vårdcentral och äldreboende. FramFörBuss(Lund)
är ett samarbete mellan Skånetrafiken, Vägverket

försvårar kommunikationen. Detta bidrar till stora
påfrestningar på ett fåtal huvudgator. Trivector

golfbanan genererar människoflöden. Där finns
däremot ingen utbyggd gång- och cykelväg. Stora

och Lunds kommun, med syftet att ta fram
åtgärder som förbättrar framkomligheten för

fick därför i uppdrag av Stadsarkitektkontoret och
Tekniska förvaltningen att göra en analys av

cykelflöden finns också längs Fjelievägen,
Måsvägen och Trollebergsvägen. Från Värpinge by

Skånes bussar. Ett förslag är att göra det mer
lättframkomligt för bussarna på Fjelievägen,

trafiken på Väster samt komma med förslag på
åtgärder för att förbättra trafik- och boendemiljön.

går gång- och cykelstråk till Malmö och Lomma.

eventuellt busskörfält.

I sin analys pekar de bl.a. på behovet att avlasta
Fjelievägen och ger förslag till en ny koppling

Karta över
busslinjernas dragning

5

mellan Trollebergsvägen och Västra ringen.
Planområdets omgivande bebyggelse matas
utifrån av två huvudgator (Trollebergsvägen &
Fjelievägen) och saknar helt genomgående
kommunikation. Detta hindrar planområdets

4

tillgänglighet från söder och öster. I planområdets
möte med Västra Ringen i norr finns en tillfart,
som fungerar för angöring till golfbanan med sina
50 parkeringsplatser. Väg 108 i planområdets

10

västra del är en vältrafikerad väg, men är
nerschaktad och därför visuellt inget störande
inslag.
Buller
Bullerljud från vägtrafik består av dels motorljud
som är den dominerade ljudkällan vid låga
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Vindkraftverk
Tre vindkraftverk är placerade strax väster om
planområdet och ett beviljat bygglov på ytterligare

I Boverkets skrift Ljud från vindkraftverk beskrivs
buller. Mekaniskt buller, som kommer ifrån

Skyddsavståndet på grund av olyckrisker, till
byggnader och andra platser där människor vistas

ett verk finns i anslutning till dessa tre. Verket
närmast vägen är det största på 500 kW, med en

vindkraftsverkets maskiner, upplevs ofta som mer
störande än det aerodynamiska ljudet, trots att

rekommenderas av Boverkets allmänna råd att
vara navhöjden plus tre gånger turbindiametern.

navhöjd på 40 meter. De två mindre är på 225 kW
och har 31,5 till navhöjd.

det normalt är mycket svagare. Detta beror på
att ljudens karaktär är olika. Aerodynamiskt bul-

Detta avstånd uppfylls normalt genom beaktandet
av bullerkraven.

Efter golfspelares klagomål om skuggverkan och

ler påminner om vindbruset, ett svischande ljud,
och kan därför vara svår att urskilja från den na-

Skuggningar och reflektion kan vara problem med

ljud, har Lunds energi beslutat att stänga av
vindkraftverken när vindstyrkan är för låg. Då vind-

turliga vinden. Idag är det normalt att det aerodynamiska bullret är dominerande och ljudnivån

vindkraftverk och upplevas som störande. De skapas vid solljus och drabbar främst områden syd-

styrkan är svagare än 4 m /sek är det ej ur energisynpunkt lönsamt att producera energi påverkar

är oftast som mest påtaglig på avstånd större än
100 från anläggningen. Genom att stänga av

väst och sydost om vindkraftverket. Skuggor kan
uppträda långt ifrån vindkraftverkens placering

Mats Olsson på Lunds energi. Området påverkas
av skuggeffekter höst och vår. Under sommaren

vindkraftverken under natten kan buller nattetid
hindras. Det innebär normalt dock en så stor för-

och är relaterade till storleken, placering, årstid
och markhöjd. Reflexer kan uppträda från turbin-

går solen över verken. Däremot har Lunds energi
inte fått in klagomål angående reflektioner.

lust i producerad energi att det inte är en framkomlig väg för att minska störningarna.

bladen i vissa solljusvinkar.

Utomhus riktvärden för buller från vindkraftverk

Den placering nämnda vindkraftverk har, är

Kraftledningar
Kraftledningarna Vallkärra-Sege och Barsebäck-

varierar. Exakta utredningar måste göras i varje
enskilt fall, där man tar hänsyn till landskapets

klassad av SMHI som vindenergiklass B, vilket är
den bästa vi har i Sverige. För att kunna få ett bra

Sege sträcker sig i nordsydlig riktning och ägs av
Sydkraft. Båda ledningarna är på 130 kV, vilket

topografi, fabrikat, typ, navhöjd, ljuddata mm.
Boverkets rekommendationer är en skyddszon på

energiutbyte förutsätts att byggnader eller
vegetation inte bromsar upp vinden.

kan jämföras med de största svenska
kraftledningarna som är på 220 eller 400 kilovolt

mellan 200-400 meter från bostadshus.

(kV). Planområdets östra del är direkt berörd av
ledningarna som också passerar förbi Fågelskolan,
Gråsparvsskolan och förskolan Fågel Blå, med ett
avstånd på runt 50 meter. Kraftledningarna är
påtagliga element i landskapet . Under ledningarna
har tät och svårgenomtränglig vegetation vuxit
upp.
Kraftledningarna Vallkärra-Seges och BarsebäckSeges påverkan på området och framtida placering
måste utredas före en exploatering, anser
kommunen i sin översiktsplan. Sydkrafts
koncession går ut först år 2010 och de är därför
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inte villiga att själva bekosta en ny dragning.

barnleukemi. Flera studier har enligt Elkorsk visat

Kommunen har gett Sydkraft i uppdrag att ta fram
alternativ till dagens sträckning av

ett samband mellan magnetfältsexponering och
hälsopåverkan, men experimentellt underlag för

kraftledningarna, samt kostnadsförslag.
Miljöförvaltningen i Lund anser att

att fastslå att magnetiska fält kan ge upphov till
negativa hälsoeffekter saknas.

kraftledningarna bör flyttas ut 6 kilometer väster
om Lund, då ledningarna idag går för nära

Rötslamsanläggning

daghem, skolor och bostäder. Ett par bostadshus
kommer att beröras av det nya förslaget på

Anläggningen är ett mellanlager och
behandlingsanläggning för avloppsslam, där

dragningen, men de ligger mer än 150 meter från
ledningen.

anläggningsjord för markbyggnad produceras.
Problem med lukt kan uppstå när massan rörs

Mätningar

om och framförallt under varma eller vindiga dagar.
Det finns inget formellt skyddsavstånd, men

av

magnetiska

fält

längs

rekommendationerna i Bättre plats för arbete
(1995) är 500 meter.Normalt finns det inga
problem vid denna anläggning enligt Yngve Darte.

kraftledningarna gjordes av Sydkraft den 15
februari 2002. Resultaten har sammanställts i ett
diagram där de jämförs med mätningar från 1994.
Skillnaden mellan dessa båda är ca 20 %. Högsta
värdet som uppmätts i området är 14,2 mT, men
uppgifter om avstånd från ledning saknas.
I Sydkrafts rapport Sken skriver man att

Karta över
tekniska anläggningar

KRAFTLEDNLEDNING
VINDKARFTVERK
RÖTSLAMSANLÄGGN.

magnetiska fält kring kraftledningar varierar
beroende på hur mycket ström som går genom
ledningen, hur den är byggd och fasavstånden
(avstånden mellan de 3 ledningarna). Fälten kring
kraftledningar är permanenta, men styrkan avtar
snabbt med avståndet.
Förskolan Fågel Blå ligger direkt intill
kraftledningarna och där har uppmäts allt från 0,11
mT i entrén, till 2,50 utomhus. Fågelskolans salar
och rum har mätvärden på runt 0,50-0,60 mT.
Detta värde är mer än tre gånger högre än vad
som är normalt i bostäder.
Vid 0,4mT och däröver visar svenska och
internationella studier en fördubblad risk för
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Skola och fritid
Fågelskolan med upptagningsområde Väster och
Värpinge, ligger i direkt anslutning till planområdet
och har drygt 800 elever. Låg- och mellanstadiet
har ca hundra elever per årskull och högstadiet
har ca 70 elever per årskull. Enligt rektor Kerstin
Holmqvist beräknas skolan inom två år nå sitt
maxantal på 100 elever i varje årskurs. I samband med utbyggnaden av nya Värpinge planerades en ny skola, men då utbyggnaden halverades
drogs planerna på en ny skola in. Fågelskolan lånar nu 700 kvm från förskolan Gråsparven, där
årskurserna 1-4 vistas. Fågelskolan har Lunds
största särskola med ca 50 elever, vilket kräver
stort utrymme. Kerstin Holmqvist anser att det
finns behov av en rymlig gymnastikhall, då endast två mindre hallar finns disponibla för skolan.

det sociala och hälsofrämjande, men också det
samhällsekonomiska. Näridrottsplatsen ska tillfredställa olika människor med deras behov. Idéerna
kommer från Norska satsningar, som fått stor
framgång.
Västra Lund har ett eget stadsdelsbibliotek. Det
finns planer på att flytta biblioteket till Folkets
parks byggnad, som idag står oanvänt.

Omsorg
Dagisverksamhet är lokaliserad i alla Västers
bostadsenheter. Vårdcentralen på Papegojlyckan
ligger inom en kilometers avstånd, där även dagcentral och äldreboende finns.

Verksamhet och handel
Väster saknar ett stadsdelscentra i tratitionell

Västra Lunds invånare saknar idrottshall i sin stadsdel och är tvungna att bege sig till en annan del
av staden för att utöva flertalet sporter. Däremot
ligger Bollhuset på Väster, som är skapad för utövande av specifika sporter, t.ex. bowling, handboll, judo m.fl. Centrala Idrottsplatsen är en av
Sveriges äldsta idrottsplatser och den ligger också
i västra Lund. Det finns gott om mindre lekplatser
i grönområdena kring planområdet, däremot saknas en större lekplats för äldre barn.
Kommunen har fört diskussioner om att anlägga
en näridrottsplats i Lund och föreslagit området
norr om Fågelskolan, innefattande den befintliga
idrottsplanen, som en lämplig lokalisering. Begreppet näridrottsplats har Riksidrottsförbundet lanserat i ett försök att väcka intresset hos kommunerna att skapa möjlighet till fysisk aktivitet i
boendemiljöer. Motiven till detta initiativ är bl.a.
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mening, där service och handel är samlade. Mobila med två stora livsmedelsbutiker ligger nordost om Fjelievägen, endast 500 meter från planområdet. Flera mindre närbutiker ligger i de omgivande områdena. Norr om planområdet ligger
verksamhetsområdet, Pilsåker, där Lunds första
externa köpcentra, Nova Lund, etablerat sig. Nova
inryms av 60 butiker på 26 000 kvm och målet vid
anläggandet var att ta 20 % av Lunds cityhandel.
Nova består av en stor byggnadkropp med slutna
fasader utan anknytning till omgivningen. Byggnaden täcker en markyta på 28 000 kvm och
omges av stora gratisparkeringar. Före öppnandet gjordes en grov uppskattning av kommunen
att köpcentrat skulle generera 2000-3000 fordonsrörelser per vardag och upp emot 4000 vid ”långlördag”. I detta verksamhetsområde planerar JM
att lokalisera volymhandel, vilket ytterligare kom-

mer att öka trafikmängden. Detaljplanen tillåter
handel utan livsmedel.

Bebyggelsestruktur
Bebyggelsestrukturen i omgivningen är uppförd i
relativt stora enklaver. Klosters Fälads och Vildandens byggandskroppar, i 3-4 våningar, ligger likt
lameller i nordsydlig riktning. Bostadsområdena,
tidstypiska för 60-talet, är bilfria med stora öppna
parkeringsplatser inkiladei bebyggelsen. Nya
Värpinge tillkom under 90-talet och skiljer sig från
omgivande bebyggelse. En tät bebyggelse med
slutna kvarter
Fram till mitten av 1800-talet var västra Lund en
ren landsbygd med enstaka gårdar och stora markägor tillhörande Värpinge by eller Trollebergs gods.
Vid sekelskiftet började bebyggelsen sprida sig
utmed Trollebergsvägen och Fjelievägen. Folkets
park kom till och man anlade Idrottsplatsen, som
var det första i sitt slag. Men det var först på 30talet som bebyggelseutvecklingen riktigt kom
igång. Största delen av Västers bebyggelse härstammar från perioden 1930-1960-talet. Västers
boendestruktur är mycket varierad och inrymmer
både nya och äldre bostäder, samt har varierade
boendeformer.

