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Planeringsförutsättningar

Natur- och kulturmiljö

Planområdet och dess omgivande miljö utgörs idag av 
mer eller mindre betydelsefull natur- och kulturmiljö. 

Naturmiljövärden
Lunds närmaste omgivning består av ett fattigt 
landskap, som har präglats av det moderna och 
rationaliserade jordbruket. Enligt Lunds översiktplan 
är alla biotoper, som inte är åkermark, av särskilt värde. 
Dessa områden samt brytzoner är av betydelse för den 
biologiska mångfalden. Planområdet är ett utpräglat 
jordbrukslandskap vilket har bidragit till en brist av träd 
och buskvegetation. I området finns dock brytzoner, 
främst utmed byns gränser till det omkringliggande 
landskapet. Söder om planområdet ligger Nöbbelövs 
Mosse, som av kommunen är utpekad som ett ekologiskt 
särskilt känsligt område. Detta gäller även för Fels Mosse 
(se s.71) som ligger strax väster om planområdet. (Lunds 
kommun 1998, s. 23) 

Kulturmiljö 
I Vallkärra Stationsby finns idag ett antal kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader. Vyerna utöver fälten har stort 
skönhetsvärde och belyser ett historiskt landskap. 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

I detta kapitel redovisas de förutsättningar 
som planområdet har. Efter varje del förs 
det även en liten diskussion kring hur 
de olika förutsättningarna kan påverka 
utformningen av Vallkärra Stationsby. En 
viktig del är även att finna planområdets 
gränser 



70 71

Planeringsförutsättningar

Grönstruktur och landskapsbild

Landskapsbild
Vallkärra Stationsby ligger i en svag sydvästlig sluttning 
i ett öppet, storskaligt jordbrukslandskap. Detta ger 
långa vida utblickar över fälten, vars kontinuitet avbryts 
av de gårdar som ligger på åkrarna. Dessa gårdar med 
dess trädrader utgör en konstrast mot det annars flacka 
landskapet. Denna vegetation är för övrigt i stort sett 
den enda vegetation som finns i området. Förutom 
vegetationen bryter topografin i norra delen mot det 
flacka landskapet, som vänder sig mot söder och staden 
Lund. Även kraftledningar i landskapet utgör en stark 
kontrast mot det flacka landskapet. 

Grönstruktur och närrekreation 
Vallkärra Stationsby är en samlad by omslutet av ett 
storskaligt åkerlandskap. Detta har bidragit till en relativt 
fattig grönstruktur. Den vegetation som finns i området 
bidrar dock till att markera byn och dess gränser. Den 

västra gränsen utgörs av en längre trädrad. Dessa träd 
utgör tillsammans med den övriga vegetation som omger 
bostadshusen och gårdarna i området grönstrukturen.   

Söder om Vallkärra Stationsby ligger Nöbbelövs Mosse 
som en grön kil mellan staden och byn. Mossen består 
idag av beteshagar och mindre åkrar och utgör idag den 
närrekreation som finns i områdets närhet. Här finns 
små markvägar som nyttjas av ryttare och promenerare. 
I översiktplanen utgör mossen en del av Lunds 
grönstruktur (Lunds kommun 1998, s. 92). Den är även 
utpekad som ekologiskt särskilt känsligt område(Lunds 
kommun 1998, s. 23). Väster om Vallkärra Stationsby 
finns även Fels Mosse, som fungerar som närrekreation, 
som även den är utpekad som bevarandevärd och skall 
därmed skyddas för negativ påverkan. 

Nöbbelövs Mosse

Fels Mosse

Vallkärra Stationsby

Grönstruktur och närrekreation i Vallkärra Stationsby 



72 73

Planeringsförutsättningar

Att tänka på vid utformningen av Vallkärra 
Stationsby
Vallkärra Stationsby är idag en liten by som ligger i ett 
öppet landskap som bjuder på vackra utblickar över 
kulturlandskapet. Känslan man får när man vistas här är 
att man befinner sig på landet, men känslan av att befinna 
sig nära en stad finns alltid där då staden Lund är ständigt 
visuellt närvarande. Detta är en stor kvalitet för området 
och bör stärkas. Därmed bör man bevara vackra utblickar 
över landskapet och förstärka den visuella kontakten med 
Lund, då det ur ett psykologiskt perspektiv är viktigt med 
denna kontakt. 

Topografin i området skapar både möjligheter och 
problem. Vallkärra Stationsby vänder sig mot staden 
Lund då landskapet sluttar mot söder samt att det 
idag är helt öppet mot denna riktning. Detta är utifrån 
solförhållanden positivt, men då den förhärskande 
vindriktningen är sydvästlig är området hårt utsatt 
för vind. Det blir därför viktigt att genom exempelvis 
vegetation eller byggnader ta upp vinden.

Tillgängligheten till grönstrukturen är idag dålig för 
invånarna i Vallkärra Stationsby. Det är därför viktigt 
att utveckla såväl grönstrukturen i området som 
tillgängligheten till närrekreationsområdena.  

Riktningar i landskapet
Trots att landskapet är storskaligt och till största delen 
utgörs av jordbruk kan man utläsa vissa riktningar i 
landskapet. Det är dels topografin i landskapet som 
skapar riktningarna, men även fysiska element som 
vägar och järnvägar bidrar till landskapets riktning och 
mönster. Denna sista kategori upplevs när man färdas 
genom landskapet, man upplever landskapet via en 
hastighet. Även bebyggelse kan utgöra kraftiga riktningar 
i landskapet

De mest dominanta riktningarna utgörs av öst-västlig 
och nord-sydlig riktning. Det är topografin som 
skapar den öst västliga riktningen och då genom den 
sydliga sluttningen. Denna riktning förstärks även av 
landsvägen som förbinder området med Vallkärra samt 
av Gunnesbos skarpa gräns mellan bebyggelsen och 
landskapet. Den nord-sydliga riktningen skapas av 
järnvägen samt av de större vägarna som skär igenom 
landskapet.  

Klimat och topografi
Landskapet som omger Vallkärra Stationsby är relativt 
flackt och sluttar svagt mot söder. Detta är ett bra 
utgångsläge för utnyttjande av solenergin. Landskapet 
karaktäriseras av att vara öppet och storslaget. Detta 
skapar många skönhetsupplevelser, men det bidrar även 
till att området är hårt utsatt av vinden. Den förhärskande 
vindriktningen är sydvästlig vilket gör att området är 
starkt utsatt av vinden. 

Mötet stad och land
Vallkärra Stationsby ligger som en liten isolerad ö i det 
storslagna åkerlandskapet. Detta förstärker känslan av att 
befinna sig i ett definierat område. Mot söder är det dock 
mindre vegetation vilket bidrar till känslan av att Lund 
och stadsdelarna Gunnesbo och Nöbbelöv är närvarande. 
Förnimmelsen av att befinna sig mellan stad och land blir 
således visuellt påtagligt. Denna känsla blir extra påtaglig 
genom de karaktäristiska byggnaderna som Lunds 
Domkyrka, sjukhus och Allhelgonakyrka, och kyrkorna 
i Vallkärra och Nöbbelöv. Även bebyggelsen i Nöbbelöv 
kan tydligt ses söder om Vallkärra Stationsby. 
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Infrastruktur och tillgänglighet

Vägar
Idag är tillgängligheten till Vallkärra Stationsby relativt 
god. Området ligger mellan två huvudvägar. Dessa går i 
sydnordlig riktning och sammanbinds via en mindre väg 
som går genom planområdet, till Vallkärra. För att nå 
E22:an måste man dock ta sig igenom Lund.

Vallkärra Stationsby delas i två delar av järnvägen som 
skär igenom byn. Den enda kopplingen emellan dessa 
utgörs av den väg som går genom området och som 
går under en viadukt under järnvägen. Här finns även 
en gångväg som sammanbinder de två områdena. Idag 
finns inget utbyggt gång- och cykelnät. I översiktplanen 
framgår det dock att det planeras för en sådan utmed den 
väg som går genom planområdet.

Kraftledningar och vindkraftverk
Väster om området finns idag ett ställverk och dess 
kraftledningar utgör ett starkt element i landskapsbilden. 

I norra delen av planområdet finns det även ett 
vindkraftverk. Även detta utgör ett iögonfallande element. 

Järnvägen
Den dubbelspåriga järnvägen delar idag byn i två delar 
och utgör således en barriär. Bebyggelsen ligger idag 
nära spåret vilket bidrar till att de två delarna har visuell 
kontakt samt att det finns en planskild korsning för såväl 
trafikanter som gång- och cykeltrafikanter.

Kollektivtrafik
Vallkärra Stationsby saknar idag bra kollektiva alternativ. 
Det finns en busshållplats i dess direkta anslutning, men 
restiden från Lund beräknas vara 1h och 50 minuter. Det 
finns dock en bussförbindelse mellan Vallkärra och Lund 
som beräknas ta ca 25 minuter. Vallkärra ligger dock 
ca 1,5 kilometer från Vallkärra Stationsby. I dagsläget 
innebär detta till ett bilberoende för invånarna i Vallkärra 
Stationsby. 

Väg 108

Vallkärra

Vallkärra Stationsby

Väg 108

Vindkraftverk

Järnvägsspår

Busshållplats

Ställverk

Planskild korsning

Infrastruktur
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Bebyggelse

Bebyggelsen
Bebyggelsen ligger samlat utmed järnvägens båda sidor. 
Idag finns det 13 bostadshus och 2 gårdar i Vallkärra 
Stationsby. Den största delen av bostäderna ligger på 
den västra sidan av järnvägen och är typiska skånska 
villor av brunt tegel. I området finns även ett fåtal villor, 
som är uppförda på 80-talet, insprängda bland den äldre 
bebyggelsen. I södra delen av byn är x antal byggnader 
utmärka som kulturhistoriskt värdefulla byggnader, varav 
ett är det gamla stationshuset. 

Integration med befintlig bebyggelse?
En viktig fråga att ställa sig är hur man skall förhålla 
sig till den befintliga bebyggelsen i området? Idag delar 
järnvägen byn i två delar med bebyggelse på vardera sida 
om spåret. För att få ett effektivt markutnyttjande och 
en sammanhållen struktur och karaktär i området är det 
viktigt att integrera befintlig bebyggelse med den nya. 
Detta skulle även innebära ett större upptag av 

potentiella resenärer samt att fler får närhet till centrum. 
Vissa av de bostadshus som finns där idag kan komma 
att behövas rivas. Detta för att nyttja marken bättre. Det 
är dock viktigt att ta hänsyn till de byggnader som är 
kulturhistoriskt värdefulla. 

Skall de två samhällena byggas ihop?
Idag är det ca 1,2 kilometer mellan Vallkärra Stationsby 
och Vallkärra. En fråga man kan ställa sig vid en 
utbyggnad som denna är om dessa två byar skall byggas 
samman till en?  

Då avståndet mellan dessa två byar är så pass långt 
skulle det innebära att samhället skulle få en avlång 
form. Utbyggnaden skulle på ett negativt sätt påverka 
landskapsbilden, men även fungera som en barriär för 
djur och växters spridningskorridorer. Avståndet till 

Blandad bebyggelse

Äldre bebyggelse

Bebyggelse i Vallkärra Stationsby
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Hinder för exploatering 

Vid exploatering av ett område finns det alltid fysiska eller 
juridiska hinder, som begränsar ett områdes utbyggnad. 
Det kan vara vägar, järnvägar, buller, kraftledningar, 
naturområden, byggnader mm. Även vid utbyggnaden 
av Vallkärra Stationsby finns det sådana hinder. Dessa 
är främst vägar, järnvägen, Nöbbelövs Mosse, ställverk, 
kraftledningar, vindkraftverk samt åkermark. 

Vägar
Väster om området går idag väg 108, som utgör en 
begränsning i dess västra riktning. Denna väg utgör en 
barriär mellan bebyggelsen på den västra delen samt till 
närrekreationsområdet Fels Mosse. Även den landsväg 
som förbinder Vallkärra Stationsby med Vallkärra utgör 
ett slags barriär samtidigt som den är en tillgång till 
området. 

Kraftledningar och vindkraftverk
Strax sydväster om området finns idag ett ställverk 
vilket bidrar till kraftledningarnas påtagliga närvaro. 
Kraftledningarna utgör en stor begränsning vid en 
expolatering väster om järnvägsspåret. Detta är ett 
problem vid en expansion av Vallkärra Stationsby. Det 
finns dock två alternativ. Det ena är att låta gräva ner 
ledningarna eller att flytta på dem. För att skapa ett så 
pass enhetligt och koncentrerat samhälle som möjligt 
anser jag att det är av vikt att samhället utvecklas båda 
sidor av spåret. Detta medför dock att ställverket måste 
flytta.  

I områdets norra del finns även ett vindkraftverk. Detta 
har ett skyddsavstånd för säkerhet och buller på 200 
meter. Detta utgör endast ett problem om det sker en 
exploatering norr vägen. 

järnvägsstationen skulle även för många bli långt och 
därmed inte vara ett alternativ till bilen, samt att mycket 
av den värdefulla åkermarken skulle tas i anspråk. 
Vallkärra Stationsby bör av många anledningar utvecklas 
till ett eget samhälle med en egen klart uttalad identitet. 

Bebyggelsens förhållande till landskapet
I den teoretiska delen framkom grönskans betydelse för 
såväl människan, staden och växt- och djurlivet. Vid en 
större exploatering av ett samhälle är det därför av vikt 
att fundera på hur bebyggelsen skall möta det omgivande 
landskapet. Detta kan vara av betydelse för såväl intrycket 
av samhället, men framförallt för människornas nyttjande 
och förhållande till naturen. 

Hur möter byggnaderna det omgivande landskapet? Idag 
finns det främst tre olika sätt som bebyggelsen möter 
landskapet, se ovan. 

Service 

Idag finns det ingen utbyggd service i Vallkärra 
Stationsby, utan invånarna är hänvisade till Vallkärra, 
Lund och regionen i övrigt. Den närmsta skolan finns 
i Vällkärra (1-7) medan den dagliga servicen, kultur, 
kommunservicen samt arbetsplaster finns i Lund och i 
övriga regionen. 

Vilken service behövs i Vallkärra Stationsby?  
Vallkärra Stationsby kommer vid en exploatering av 1500 
lägenheter vara i behov av service. Utpendlingen av från 
samhället beräknas bli stor då flertalet av jobbtillfällena 
räknas finnas utanför Vallkärra Stationsby. Detta innebär 
att den service som kommer att finnas i samhället bör 
lokaliseras nära stationen. Detta så att det blir smidigt för 
resenärer att uträtta ärenden när de kommer hem från 
t.ex. arbetet. Den typ av service som kan tänkas behövas 
är matbutik, skola (1-7), förskola, bibliotek m m. 

Bebyggelsen utgör en 
skarp gräns mot landska-
pet.

Byggnaderna letar sig ut i 
landskapet. Gränsen blir dif-
fus.

En väg utgör en gräns till 
landskapet.
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Järnvägen och spår för farligt gods
I Lunds översiktplan redovisas två alternativ till en 
dragning av ett spår för farligt gods. Dessa två reservat är 
dragna norr om planområdet och utgör idag inget direkt 
hinder vid en utbyggnad av området. 

Järnvägen som går genom byn utgör i sig en säkerhetsrisk 
och ett störande moment i form av buller, vibrationer 
mm. Därför måste det vidtas särskilda åtgärder vid 
utformningen av samhället. Bullerskydd utmed spåret är 
en nödvändighet, för att minska dess negativa inverkan. 
Detta bör få en estetisk tilltalande utformning. 

Ekologiska värden – naturskyddsområden 
- kulturmiljö
I översiktsplanen är Nöbbelövs Mosse utpekat som ett 
område med högt ekologiskt värde. Detta innebär att den 
bör skyddas för exploatering och annan negativ påverkan. 
Detta område utgör således ett hinder vid en utbyggnad 
då bebyggelse inte får komma för nära. Området löper 
dock stor risk att påverkas då fler människor kommer att 
använda det som närrekreation. 

I södra delen av by finns det ett antal byggnader som av 
kommunen är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla. 
Dessa bör det tas stor hänsyn till vid en exploatering.

Åkermark 
Enligt Lunds översiktplan utgörs planområdets åkermark 
av den högsta kvaliten i Sverige, klass 8-10. Detta 
innebär i sin tur en begränsning då exploatering av sådan 
åkermark skall undvikas. Detta skapar problem för 
utveckling av tätorterna i Lund.

Åkermark

Nöbbelövs Mosse

Byggnader

Ställverk

Vindkraftverk

Vägreservat 21-40 år

Järnvägsspår

Väg

Väg

Hinder för exploatering av Vallkärra Stationsby


