Examensarbete vid

I hjälp och stöd av

Andra som bidragit

Blekinge Tekniska Högskola
Valhallavägen 1
371 43 Karlskrona

Stadsbyggnadskontoret i Lund
Bangatan 10A
Box 41, 221 00 Lund

June Jungqvist: Sammordnare i Veberöds
medborgarkontor.

Examinator: Anders Törnqvist

Kontakt person: Linda Kummel

Handledare: Agneta Sundberg
Bitr.Handledare: Thomas Hellqvist

Arbetet utfört av
Daniel Axelson 2007-2008

Anders Holst: Ordförande i Veberöds Byaråd.
Carsten Sachse: Strategisk planerare vid
Vägverket Region Skåne

I December 2006 tog jag kontakt med Åke Hellström på Lunds stadsbyggandskontor om det fanns
möjligheter att utföra ett examensprojekt i Lundskommun. Efter att jag konsulterat examinator
Proffesor Anders Törnqvist vid Blekinge Tekniska Högskola och efter att Stadsbyggnadskontoret i
Lund utsett Linda Kummel som min kontakt person kunde jag börja med det inledande delen av
examensarbetet.
Under hösten 2007 utsågs Agneta Sundberg till min handledare och Thomas Hellqvist till biträdande
handledare för examensprojektet. Efter att ha avslutat ett mittseminarie blev examensarbetet färdigt
för slutseminarie den 10 April 2008.

Innehållsförteckning
Inledning

5

Motivering för att studera Veberöd
Förutsättningar
Kommunikationer
Simrishamnsbanan
Bostadstruktur
Grönstruktur och kultur

Formalia
Metod

5
6
6
8

9
9
9
10

Definiering av hållbarhetsbegreppet 12
Politisk hållbarhet
Tät eller gles hållbarhet planstruktur?
Tiden och rummet
Tidsmässig förtätning
Rumslig utglesning eller rumslig täthet
Livsstilsutrymme
Sammanfattning&slutsatser inför planförslag

Analys Veberöds historia
Historisk beskrivning
Veberöds arkitektur

12
14
16
17
18
19
20

22
22
25

Analys Bostadsstruktur

26

Bebyggelsestruktur
Checklista
1. Lökdalen
2. Björkhaga
3. Tegelbruket
4. Västra Fågelbyn
5. Östra Fågelbyn
6. Trulsebo

26
29
32
33
34
35
36
37

7. Klowsholm
8. Raggeborg (1)
9. Raggeborg (2)
10. Idala Norra
11. Idala Södra
12. Raggeborg (3)
13. Gamlebyn
Sammanfattning&slutsatser inför planförslag

Analys Grönstruktur
1. Försköningen
2. Jesusdammen
3. Boddesplatsen
4. Furulyckan
5. Motionsslinga
6. Idalafältet
7. GC-Stråk Raggeborg
Sammanfattning&slutsatser inför planförslag

Analys Verksamheter&Service
Verksamheter
Område 1
Område 2
Område 3
Område 4
Service
Sammanfattning&slutsatser inför planförslag

Analys Komunnikationer
Vägnätet
Trafikflöde
Störande genomfartstrafik
Trafikflöde förlastbilar
Kollektivtrafik

38
39
40
41
42
43
44
47

48
49
50
51
52
53
54
55
56

58
58
59
60
61
62
63
64

66
66
67
68
69
70

Analys Centrum och ny station

74

Var är Centrum?
Centrum noder
Barriärer i centrum
Alternativ spårdragning
Sammanfattning&slutsatser inför planförslag

Förslag
Syfte

Noll-Alternativ
Huvuddrag
Konsekvenser

Förslag 1
Huvuddrag
Konsekvenser

Förslag 2a
Huvuddrag
Konsekvenser

Förslag 2b
Huvuddrag
Konsekvenser
Exempel på bostadsområde
Exempel på stationsområde

Källor

74
76
77
78
79

80
80

82
82
84

88
88
90

92
92
94

96
96
98
99
101

102

Inledning

Motivering för att studera Veberöd
Med alla de varningar om miljöförstöring och utsläpp av
växthusgaser1 som bidrar till den globala uppvärmningen, så finns
de kanske mer än någonsin ett behov och intresse av att studera
hur vi, med vår nuvarande livsstil, påverkar miljön. Det som framgått mycket tydligt är att våra bilar är ett problem, inte bara genom
sina utsläpp utan också p.g.a den yta som de rent
fysiskt uptar. Biltrafiken alstrar buller och är orsak till ett stort
antal olyckor, som inträffar i samband med bilkörning. Bilkörningen
bidrar inte heller till att minska den fysiska ohälsa av en allt
tjockare befolkning.

FN

Kyoto
Protokollet
(1997)

EU

Minskning
med 30%

I EU har det bestämts att utsläppen av växthusgaser ska minska
med 30% mellan 1990-2020. Sverige har tagit beslut om att
minska sina koldioxidutsläpp mellan 1990-2020 med 25%.

Region
Skåne

Region Skåne har, för att komma tillrätta med utsläppsproblemet,
startat ett projekt år 2001 för miljöanpassade transporter som
heter Skåne-Mats och som senare efterföljts av mindre delprojekt.
Dessa projekt har haft som syfte att utveckla kollektivtrafik och
påverka och förändra människors beteende.

Sverige
16 miljömål

LundsKommun

SkåneMaTs

LundaMaTs

By
Ny Station
Illustration 1: Trickeldown

1

Växthusgaser är de gaser som bidrar till växthuseffekten och en klimatförändring.

Det är framförallt koldioxid men också freon, metan, lustgas och ozon.
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Förutsättningar
Kommunikationer
Efter att järnvägens persontrafik upphörde 1970 har omstruktureringen av Veberöd, från att tidigare ha varit ett stationssamhälle,
till att slutligen bli en bilorienterad sovstad och villaby färdigställts.
Veberöd har idag ca 5000 invånare och nu ska Veberöd eventuellt
åter omstruktureras till att åter bli ett stationssamhälle.
Lunds kommun har klubbat igenom ett program för bilsnål
samhällsplanering (LundaMaTs) där målet är att minska
trafikarbetet av motoriserade transporter. detta innebar, som en
del av programmet, att Lund har hårdare krav på minskade
koldioxidutsläpp än övriga Sverige. Genom denna hårdare
hållning, mot motorisera trafik, önskar man uppnå en rad positiva
bi- och synergieffekter som:
- Bättre hälsa
- Förbättrad tillgänglighet
- Minskade emissioner
- Öka underlaget för kollektivtrafik
- Ökad social integration
- Högre trafiksäkerhet
- Förbättrade möjligheter för barn att själv kunna ta sig till skolan

Simrishamnsbanan
Illustration: 2 Simrishamnsbanan och Lundskommun
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Lunds kommun

Ett steg i att minska den motoriserad trafiken är att väcka liv i den
gamla järnvägssträckningen mellan Malmö och Simrishamn
eller ”Simrishamnsbanan” och åter låta tåget passera genom
Veberöd.

Veberöd är p.g.a. de sämre kollektivtrafikmöjligheterna inte
tillgängligt för de grupper i samhället som inte behöver eller kan
äga en bil, framförallt då unga och äldre. Även om busstrafiken
existerar så innebär ett liv i Veberöd idag en livsstil där bilen är
en självklar, nödvändig och fundamental ingrediens.

Anmärkningsvärt är att Lund sätter så höga krav, för att reducera
den motoriserade trafiken, när de redan nu har ett förhållandevis
lågt personbilsinnehav i kommunen jämfört med övriga Sverige
(se tabell 1).
År 2005 hade Lunds kommun 350 bilar per 1000 invånare. Detta
att jämföra med riksgenomsnittet för samma år på 459 bilar per
1000 invånare 2. Men då måste vi tänka på att Lunds invånare
utgörs till stor del av studenter som vanligtvis inte äger någon bil
och detta kan förklara kommunens låga bilinnehav. Lund
ligger också i ett område med goda kollektivtrafiklösningar som
gör det smidigt att pendla utmed västkusten, vilket också bidrar till
ett lägre bilinnehav i kommunen.
Eftersom Veberöd inte befinner sig utmed de annars goda
kollektiva stråken i kommunen gäller det helt andra siffror för
personbilsinnehav där, år 2005 hade Veberöd 496\bilar per 1000
invånare och därmed ligger Veberöd inte i linje med den
samhällsutveckling som Lunds kommun strävar efter.
Tabell 1: Antalet bilar per 1000 invånare 2005.

2

WWW.SCB.SE
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Simrishamnsbanan
Stråket har för avsikt att knyta samman: Malmö, Staffanstorp,
Dalby, Veberöd, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn. Avsikten är att
knyta den befolkningstäta västra delen av Skåne med den glesare
östra sidan. En regionsförstoring som skulle spegla Köpenhamns
fingerplan på den svenska sidan.

och Sjöbokommun. Studien från Banverket studerade framförallt
stråket mellan Malmö-Staffanstorp-Dalby som då gick under
namnet “Staffanstorpsbanan”. Under arbetet med denna stråkstudie visade även Tomelilla och Simrishamn intresse av att blåsa
liv i hela den gamla sträckningen och efter det talar man om
“Simrishamnsbanan”.
1892 startade järvägstrafiken mellan Malmö och Dalby och året
efter fullbordades Simrishamnsbanan med sträckan till Tomelilla
via Sjöbo. Därmed blev Staffanstorp en järnvägsknut. Persontrafiken lades ned på sträckan Lund-Trelleborg 1960 och Malmö
- Sjöbo - Tomelilla 1970. Samtidigt byggdes vägnätet och vägtrafiken tog alltmer över som transportmedel på dessa sträckor.
Tåget är ett alternativ till bilen och utefter denna sträckan, som
Simrishamnsbanan ska trafikera (Malmö-Dalby-Veberöd.SjöboTomelilla-Simrishamn), sker idag en betydande pendling med bil
som också kommer att öka i framtiden.

Illustration 3: Simrishamnsbanan

Projeketet skulle, enligt en rapport som de berörda kommunerna
tillsammans med Skånetrafiken 3, vara ett samhällekonomiskt
lönsamt projekt, för persontågstrafik. Godstrafik bedöms ha för
små godsflöden för att vara lönsamt, den godstrafik som finns
bedöms använda Ystadbanan. Den första stråkstudien stod för
Banverket och gjordes 1999 med representanter från skånetrafiken och från Malmöstad, Lunds kommun, Staffanstorps kommun,

3

Infraplan AB, Simrishamnsbanan “stråkstudie avseende delen Dalby-Sjöbo-

Tomelilla...”
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Förutom minskad biltrafik så bidrar Simrishamnsbanan till en
reglerad regionsförstoring där nya bostäder kan koncentreras
till stationsorterna. Den regionsförstoringen som sker idag och
som pågått sedan 60-talet är den med bilen som strukturerande
drivkraft och där bostäderna inte är budna till någon viss plats
utan kan placeras lite varstans så länge det finns en väg dit.
Är det vår önskan att uppfylla de krav på minskade växthusgaser
som ställts i FN, EU, Sverige, RegionSkåne och i Lunds kommun
så är det en bra början att förändra dessa små pendlarorter med
en livsstil där bilen idag är en nödvändighet.

Bostadsstruktur
Som symbolbyggnader som ger byn en egen identitet avser man:
I Lunds kommuns översiktsplan ÖPL-98 är intentionen att
Veberöd åter ska knytas till en station, inom gång- och
cykelavstånd, utmed Simrishamnsbanan och att Veberöd ska
formas om efter denna station med ett effektivare markutnyttjande
och en tätare struktur. Detta kommer att bryta den struktur som
Veberöd hittils byggt på, en villastruktur som flyter ut över åkrarna
nedanför Rommelåsen.
Denna förvandling innebär också att nya grupper av människor
kommer att bosätta sig i Veberöd, som idag har 89 % småhus
med 4 rum eller mer, dessa kommer att ha andra krav på
Veberöd än de som idag bor där. Den bilburna livsstil, som dessa
småhusägare lever, är något som står i kontrast till de
förändringar som följer med tåget. I ÖPL-98 framgår också
allmänna ställningstagande för byarna i Lunds kommun, där
Veberöd ingår, att: 4
Vid planläggning i byarna skall värdefulla miljöer
uppmärksammas och ges ett adekvat skydd
Väsentligt är att för byns historia viktiga byggnader
bevaras. För att utveckla byarna och ge dem en
egen identitet är det väsentligt att värna den äldre
bebyggelsen, och medvetet arbeta med gestaltning
av de centrala delarna.

4

... dels offentliga byggnader såsom skolor,
fattighus, kommunalhus och järnvägsstationer,
men även kommersiella byggnader som: smedjor,
kvarnar, hotell eller industrianläggningar.

Ej utflyttade gårar ingår också i identitetsskapande byggnader,
enligt Lunds kommun.
Grönstruktur och kultur
Veberöd tangeras, Syd och Syd-väst, av Rommelåsen med
riksintresse för kulturminnesvård och rörligt friluftsliv. Runt
Veberöd bedrivs framförallt jordbruk på klass 5-6 marker, vilket är
lågt i Lunds kommun. Genom byn rinner en bäck från syd mot norr
och en betydande del av området kring bäckens södra del är klassat som fornlämning. I direkt anslutning till Veberöds sydöstra delar
finns ängs-/ betesmarker och även större skogspartier. Straxt öster
om byn rinner ytterligare en å med strandskydd. Ytterligare öster
om denna å finns ett natura 2000 område och ett naturreservat.
Det finns många gårdar utspridda i Veberöd och i några av dessa
gårdar bedrivs olika former av föreningsverksamhet.

ÖPL98. s. 63, med hänvisningar till ÖPL98 ingår även de auktalitets förklaringar

som gjorts på denna fram till den senaste..
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Mitt syfte med examensarbetet
Jag ämnar finna svar på hur Veberöd ur ett ekonomiskt, socialt
och ekologiskt ”hållbart” sätt ska kunna anpassa sig till ett
stationsnära läge med tyngdpunkt på: Bostadsstruktur,
Infrastruktur och Grönstruktur.

Metod för att uppnå syftet med examensarbetet
Eftersom jag ämnar förändra Veberöd till att välkomna en ny
tågstation på ett “hållbart” vis, måste jag definiera vad denna
hållbarhet innebär och vad som ingår i detta begrepp.
Examensarbetet är indelat i tre delar som redogör för följande:

1. Definiering av hållbarhetsbegreppet.
Detta för att skapa ett verktyg för att kunna ta hänsyn till
de värden som är viktiga för Veberöd och som ryms inom
ett hållbarhetsbegrepp.

2. Analys av Veberöd.
I analysen av Veberöd ingår det att studera ortens historia
och förmedla det av historien som jag finner är relevant
kontra mitt syfte med exjobbet.
Genom egen vistelse i Veberöd kommer jag att förmedla
en bild av dess olika områden med dess brister och dess
fördelar. Jag utgår från framförallt från Jan Ghels sätt att
analysera stadsstrukturer på.

10 Hållbarplanering i småort

För att få en förståelse för Veberöds anda har jag också
intervjuat arkitekt Anders Holst, som är ordförande i
Veberöds byaråd, June ljungqvist, samordnare på
Veberöds medborgarkontor och deltagit i ett av Byarådets
möten.

3. Förslag
Jag har för avsikt att presentera två förslag och ett nollalternativ. De båda alternativen ska utgå från vad
analysen pekat ut som särskilt viktiga vid planering för
Veberöd.
Det första alternativet är det alternativ som jag tänker
presentera fullt ut med mer ingående illustrationer, kartor
samt fördelar och nackdelar med planförslaget.
Det andra alternativet ska peka på en annan möjlighet
att placera en tågstation och ett alternativt vis att
strukturera upp Veberöd på, med fördelar och nackdelar.
För att de alternativ jag presenterar ska vara tillräckligt
intressanta måste de kunna ställas mot ett noll-alternativ.
Förslagen måste kunna förklara vad Veberöd vinner på att
genomföra dessa istället för att fortsätta bygga på den
struktur som Veberöd idag använder.
Illustrationerna och kartor kommer att bl.a. behandla
bebyggelsestruktur, grönstruktur, infrastruktur och de
kommer att presenteras i lämplig skala.
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Definiering av hållbarhetsbegreppet

Politisk hållbarhet
Begreppet hållbar utveckling eller “sustainable development” är
ett mångtydigt begrepp och det är viktigt att veta vad vi lägger i
begreppet när vi använder detta. Översättningen från
sustainable till hållbar är inte klockren och ordet utveckling eller
development beror på vad för sorts utveckling vi talar om. Är det
samma utveckling som hittills skett och att denna utveckling ska få
fortsätta i evighet eller är det en annan sorts utveckling?
Brundtlandkomissionens rapport “Vår gemensamma framtid”
lades fram 1987 och den fastslår:
Vi måste tillfredställa vår generations behov utan
att förstöra möjligheterna för kommande
generationer att tillfredställa sina.

Det var i denna rapport som begreppet “Hållbar utveckling”
lanserades tillsammans med den s.k Brundland-modellen
(modell 1). 5
I denna modell uppnås hållbarhet i det lila fältet när alla tre komponenterna tillfredställs, konflikterna dem emellan är lösta och när
målen för de tre lika delarna blir ett gemensamt mål.

5

Bokalders, Block, Byggekologi - Kunskaper för ett hållbart byggande, kopierad med

tillåtelse av AB Svensk Byggtjänst 2004, s. 18
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Modell 1: Brundtland-modellen

Men efter denna modell har en rad andra modeller presenterats
eller snarare kan vi göra modeller som speglar andra synsätt än
Brundtland-modellen. Exempelvis finns det ett miljöparadigm som
vill att naturen ska sätta de ramar för vilket vår sociala och
ekonomiska utveckling måste ske inom. Därmed är inte dessa tre
faktorer likvärdiga och samspelet dem emellan är inte möjlig att
förena. Den ekonomiska och sociala tillväxten är något
påverkbart som sker medans det ekologiska är något som är
fundamentalt, och som vi måste anpassa och förhålla allt annat
till.

I kontrast till föregående modell finns det en syn där ekonomin
sätter gränserna och gör det möjligt för det sociala och ekologiska
att endast ske inom de ekonomiska ramarna. En ökad ekonomisk
tillväxt ger större möjligheter för miljövård och social välfärd. 6

Modell 2: Ekologiska ramar för hållbarhet
Modell 3: Ekonomiska ramar för hållbarhet

6

Emmelin & Lerman, Styrning av markanvändning och miljö, Stockholm 2006, s. 40f
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Tät eller gles hållbar planstruktur?
De föregående modellerna är framförallt av politisk karaktär för att
på en mer övergripande nivå debattera med experter om vad som
är hållbart (ingen vill ha något ohållbart). Så även om alla är ense
om att vi ska nå en hållbar framtid är vi oense om vilken väg vi
ska ta dit, hur hållbarheten ska ta sig uttryck rent geografiskt?
Det går till exempel att argumentera både för och emot en tät eller
en gles bebyggelsestruktur utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
En tät struktur kan ge, som Ranhagen & Trobecks skriver i
Boverkets rapport:7
-

Underlag för effektiva system för uppvärmning, vatten
försörjning och avloppshantering.

-

Korta avstånd mellan boplatser, arbetsplatser och
servicepunkter.

-

Underlag för kollektiva trafikförsrjningssystem.

-

Förutsättningar för kontrollerad hantering av miljöfarligt
avfall.

7

Boverket, Naturvårdsverket, Miljöinriktad fysiskplanering, Karlskrona 2000, s. 27
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Illustration 4: Täthet eller glehet

Argument för en gles struktur, enligt Ranhagen & Trobeck
presenterade i Boverketsrapport, kan ge: 8
-

Utrymme för grönområden för genomluftning av tätorten.

-

Förutsättningar för grönområden av sådan storlek att växter
och djur kan reproducera sig.

Jämförande modell
Figur 1
Tät

Gles

-

Närhet till naturen i människors vardag.

-

Rum för omsättning av näringsämnen mellan mark,
matbord och människa.

Sverige

Holland
Danmark

Figur 1: Jämförande modell

-

Plats för att fånga in solenergi och hantera biobränslen.

Dessa två olika synsätt presenteras som två extremer - antingen
är det glest eller så är det tätt. Utifrån detta resonemang har jag
tagit fram två modeller som visar ett förhållande mellan de två
extremerna. Detta för att täthetsgraden kanske ligger på olika
platserna utefter en glidande skala (se Figur 1), mellan gles och
tät struktur beroende på i vilket geografiskt, kulturellt, historiskt,
klimat och socialt sammanhang vi befinner oss i. Täthet och
gleshet är inte någon statisk struktur utan förändras och rör sig
med nya tekniska innovationer, med nya kulturella trender och
efter den rådande planeringsdiskursen (se figur 2).

8

Trend modell
Figur 2

Glesare

Tätare
Öresundsregionen

Figur 2: Trend modell

Boverket, Naturvårdsverket. s 27
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Tiden och rummet
Veberöd ingår i ett regionalt samband där Lund och Malmö är de
centrala orterna och Veberöd är en form av satellit till dessa.
Geografiskt ligger Veberöd på samma plats som förr men
de tidsmässiga förhållanden är förändrade, liksom också
antalet invånare i regionen. Det skiljer 4 mil mellan Malmö och
Veberöd och tidsmässigt skiljer de sig idag (med bil)
ca: 30 - 40 minuter. 9
Med det tänkta tåget skulle resan från Veberöd till Malmö ta
26 min 10. Det blir större tidsvinst för resandet med
Simrishamnståget ju längre österut vi kommer.
I Ranhagen&Troebecks rapport, Hållbara strukturer, dras
slutsatsen att: 11
...den bästa strukturen för att minimera biltrafiken
är en flerkärnig region med relativ stor och tät
huvudort, kompletterat med samhällen med 5000
invånare eller mer och belägna så pass långt från
huvudorten att resmotståndet blir stort.

En sådan flerkärning struktur ska, enligt rapporten, ge bättre underlag för kollektivtrafik.

9

Tiden beror på vid vilket klockslag man kör, de är många som pendlar

och restiden kan därför variera kraftigt vid bilköer och vid vägarbeten.
10
Uppgifter tagna från ÖPL 98 s.7.
11
Boverket &Naturvårdsverket s. 29
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Illustration 5: Tidtabellerna från 1892-93, 1912 och 1921, som går att
finna på Veberöds medborgarkontor.

Tidsmässig förtätning
Det tidsmässiga sambandet förändras och utvecklingen
fortsätter mot en allt tätare struktur. När tåget anlades
1882 fick Veberöd ett snabbt alternativ till hästen.
Det tog 1893, med snälltåget, ca: 1 timme och 20 minuter
mellan Malmö och Veberöd.
1915 tog samma resa, 1 timme och 10 minuter - men
tåget stannade då på fler ställen.
1921 Går den snabbaste resan från Veberöd till Malmö
på 57 minuter eftersom tåget nu hoppar över de minsta
stationerna.
1950 Bilen blir var mans egendom resan till Malmö kan
uppskattningsvis ha tagit 50 minuter till en början men
med bättre bilar och bättre vägar åker vi idag på ca: 30
minuter, buss 176 tar 36 minuter. 12
Med Simrishamnsbanan 26 minuter.

Illustration 6: Tidsmässig förtätning

12

Enligt Skånetrafiken 2005
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Rumslig utglesning eller rumslig täthet?
Samtidigt som det skett en tidsmässig förtätning har det pågått en gografisk
utglesning under en mycket lång period. Bostadsstandarden har höjts och vi kräver mer
plats än tidigare. År 2000 och år 2005 sker en förändring i den tidigare trenden där framförallt region Stor-Malmö 13, går mot en tätare rumslig struktur. Denna nya trend, mot
mindre bostäder, kan vara ett resultat av många olika faktorer som t.ex. demografin i
Sverige.
På befolkningspyramiden (till höger) illustreras den förändring som skett av befolkningen i
Sverige mellan åren 2000-2005.
År 2000 finns de tre pucklar på pyramiden, den nederst är barn mellan 0-10 år och den
översta 50-60 år, enligt tabellen nedan är bostäderna är stora och rymliga för barnen och
barnbarnen detta år.
2005 stiger den översta puckeln över gränsen till pensionsåldern 60-70 år och den
nedersta puckeln är nu ungdomar som letar efter sin första lägenhet. Behovet av små
lägenheter är därmed stort - för tillfället. Det som framförallt styr storleken och bostadsstandarden idag är marknadens efterfrågan, tidigare har det varit en politisk vilja som
drivit fram olika bostadstyper.

Region
Stor-Malmö

Riket
1945

1960

1980

2000

2005

2000

2005

Storlek m2
55
Antal rum
2,8
Rum per/pers 0,9

62
3,2
1,1

80
3,6
1,8

90,2
3,9
-

84,9
3,7
-

109,8
4,31
-

83,1
3,68
-

ÅR

Tabell 2: Befolkningspyramid 2000 och 2005 och boendetäthet
mellan 1945-2005. Källa: SCB
13

Begreppet Stor-Malmö är SCB´s och innebär Malmö och de 11

närmaste grannkommunerna, däribland Lund.
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Livsstilsutrymme
Det krävs mer än att bara ta tåget för att vi ska leva
hållbart, vår livsstil tar plats och vår energiförbrukning ökar.
Det ekologiska fotavtrycket, som framtagits av stiftelsen
Det Naturliga Steget som startats av Karl Henrik Robért,
visar den sammanlagda ytan som behövs för att försörja
den svenska befolkningen. Tabellen visar att vi i Sverige
behövde 1996 ca: 6ha per/person för att upprätthålla vår
livsstil.
Transporterna är en del som måste ändras tillsammans
med vår boendeform och vad för mat vi äter. I Sverige har
vi de största bilarna, och de största husen i Europa. Vi åker
gärna charterresor och vi äter mat som kommer långväga
ifrån.
Ett pensionärspar i ett mindre hushåll som åker kollektivt
gör av med ca: 2000 kWh/år. En familj med normal villa
men mycket bilkörning och en snabb fritidsbåt gör av
med ca: 9000 kWh/år. Ett hushåll med stor villa, rymligt
fritidshus, två bilar, stor motorbåt och där man flyger både
inrikes och charterresor förbrukar ca: 170000kWh/år. 14
Det ekologiska fotavtrycket räknar ut förbrukningen av
ekologiskt produktiv mark per person och år.

14

Kommunens (eller något lands eller något områdes) ekologiska fotavtryck
räknas ut som summan av de ekologiska fotavtrycken för invånarna i
området. Det ekologiska fotavtrycket berättar således hur mycket
ekologiskt produktiv mark som behövs för t.ex. en person (“en finländare”)
eller befolkningsgrupp (“helsingforsborna”).

Regionala ekologiska fotavtryck
(1996, area enheter per person)

Bef
(miljoner)

a: Nordamerika
b: Västeuropa
c: Mellanöstern och Centralasien
e: Latinamerika och Västindien

311
387
350

f: Asien och stillahavsområdet

503

323
3313

g: Afrika
x: Ekologisk produktivitet per person

774

Tabell 3: Det ekologiska fotavtrycket framtaget av Karl Henrik Robért och stiftelsen Det Naturliga Steget

Bokalders & Block, s. 24f
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Sammanfattning

Slutsatser inför planförslag

Hållbar utveckling är ett trivialt begrepp men för vi ner, den annars
abstrakta debatten, till at handla om hållbara strukturer blir det lättare
att hantera hållbarheten.

Att Simrishamnsbanan innebär en tidsmässig förtätning av regionen.

Det finns olika strukturer som verkar samtidigt och behöver inte
nödvändigtvis gå hand i hand med varandra. Det viktigaste är kanske
inte om vi har en gles eller en tät struktur så länge den är hållbar.
En tät fysisk struktur behöver inte heller betyda att vi tar mindre plats,
utan tvärtom kan vår livsstil göra anspråk på mycket stora ytor eller
ekologiska fotavtryck.
Det utrymme som vi vill ha i vår bostad styrs av i vilket skede i livet
vi befinner oss, ungdomar och pensionärer vill ha mindre lägenheter
och barnfamiljer större. Just nu behövs det små lägenheter eftersom
vi har en stor demografisk grupp som går i pension och det finns därmed en stor efterfrågan på mindre bostäder.

Eftersom Simrishamnsbanan behöver ett visst underlag så måste alla
som bor i Veberöd anse det mer bekvämt att ta sig till och från
stationen och att använda tåget för sin transportering, än att använda
bilen.
Det är viktigt att göra det mer bekvämt för andra mer hållbara färdsätt
som gång och cykel, än för bilen i Veberöd. Att gör det bekvämt för
gående och cyklister kan också innebära att det blir mindre bekvämt
för bilister och bilar i de förslag jag presenterar.
Att uppmuntra lokala producenter och skapa den attraktiva miljö som
de behöver för att locka kunder. En torghandel är ett sätt för lokala
producenter att visa upp sina produkter. En station kan göra det
möjligt för de lokala näringarna att dra nytta av den eventuella
tågförbindelsen, genom ett ökat kundunderlag och ökad
genomströmning av människor genom de centrala stråken i Veberöd.
Att så långt som möjligt bibehålla det åkerbuk som idag bedrivs i och
runt Veberöd.
Att ny bebyggelse är mer energisnål än den som idag finns i Veberöd.
Att ge plats åt återvinningscentraler och gör dessa så bekväma som
möjligt att använda.
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Analys Veberöds Historia

Historisk beskrivning
Namnet Veberöd ska komma av ordet Vajbraja som sedan blev
tillVebre och ska betyda väg bred . Denna breda väg lär ha
uppkommit då folk från Österlen som skulle till Malmö kom
körande och vred av vid det enda huset i Veberöd kallad
Vajbrajahuset, för att komma över bäcken där det var lämpligast.

1

Man vet säkert att människor levt i Veberöd under stenålder och
vikingatiden då ett antal flintabitar och runstenar påträffats.
Vombsjön har varit större vilket Veberöds sandiga jordar vittnar om
och bäcken var troligen mer lik en å. På grund av dessa sandiga
jordar var jordbruket i Veberöd inte så rikt som på andra håll i
Skåne.
En karta från 1758 (se bild 1) visar hur byn såg ut innan det
omvälvande enskiftet som tog fart 1860. Enskiftet innebar att folk
flyttades ut på fälten och i Veberöds bykärna reducerades antalet
gårdar från att som mest vara ett 40-tal till endast bestå av
8 gårdar när enskiftes reformen genomförts. 15

Gård

1

Kyrkan
Fornlämningsområde

Illustration 7: Bilden visar hur gårdarna var placerade i Veberöd 1758

15

Grönberger, Veberöd, 1989, s. 11f
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Järnvägen anlades 1893 i Veberöd och med den kom också
industrier, hantverkare, föreningar, mejeri, bryggeri och
invånarantalet uppgick till ca: 1500 personer. Veberöd blev också
ett municipalsamhälle, vilket varade fram till 1952. Ett
municipalsamhälle innebar en by, eller tättbebyggt område, inom
en kommun med visst självbestämmande och med syfte att
bebyggelsen där skulle regleras på ett ordnat vis. 16
Sträckningen av järnvägen gick då norr om byn där det då
endast fanns åkrar och för att de skulle vara möjligt fick man ändra
i bäckens lopp och även bereda marken med mycket utfyllnad.

Veberöds järnväg, som invigdes av Oskar II, innebar inte någon ökad
rörlighet för människor i trakten, till en början, utan kanske endast för ett
fåtal som hade råd. Järnvägen var främst till för att frakta tegel och betor
på. Tabellen nedan visar den svenska rörligheten och dess utveckling
sedan 1900-talet och innan 60-talet var den rörligheten tämligen låg och
slutsatsen måste vara att människor bodde mycket nära sitt arbete, idag
2006 är siffran, enligt SCB, över den svenska rörligheten 50,8 km per
person och dag.

Kilometer
0,5km
4
18
25
33
51

De största industrierna i Veberöd för den här tiden var
tegelbruket och garveriet. Men 1972 lades bruket ner, bland de
sista i Sverige, då varken kommunen eller länsarbetsnämnden
ville satsa vidare på tegelbruket eftersom den ökande
konkurrensen från de alltmer mekaniserade och rationaliserade
fabrikerna utomlands gjorde de omöjligt att fortsätta bedriva
verksamheten lönsamt. 17

ÅR
1900
1950
1960
1970
1980
2006

De byar som var strategiskt placerade i detta järnvägsnät växte
kraftigt, först till municipalsamhällen sedan till köpingar och
slutligen till egna städer. Exempel på detta är Eslöv och
Hässleholm. 18

Tabell 4: Den Svenska rörligheten per
person och dag. Källa: 1900-1980 Nils
Lewan, 2006 SCB.

16
17
18

Johansson & Tägil, Att bygga i Skåne - platsen, traditionen, framtiden, Kristianstad 2001, s. 30
Grönberger s.79
Johansson & Tägil s. 30
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Det som händer från och med 60-talet är bilen som blir var mans
egendom och gör det möjligt att transportera sig till arbetet.
Därmed kan en ort som Veberöd med hjälp av, vad Nils Lewan
kallar för den ”dolda urbaniseringen”, fortsätta växa även om
utvecklingen för de lokala näringarna går i motsatt riktning. 19
I en tabell för fjelie by, annan by i Lundskommun, visar Lewan hur
andelen lokalt sysselsatta förvärvsarbetare sjunker från 95% av
invånarna till 25% mellan 1945-1980, siffror kan också förklara
den utveckling som skett i Veberöd. För när tegelbruket läggs ned
1972 tog Veberöd ett stort steg i sin förvandling från att ha varit
enbruksort till att bli en sovstad åt Malmö och Lund, på den plats
där tegelbruket en gång låg byggdes det istället, för den tiden,
mycket billiga markbostäder.
Förändringen skedde snabbt och bilden överst till höger visar hur
det gamla och det nya möts på 60-70 talet där den nya moderna
bebyggelsen i bakgrunden står i bjärt kontrast till den föråldrade
skördetröskan i förgrunden. Även idag bedrivs åkerbruk, om än
mer moderniserat, mycket nära Veberöd och är något som
karaktäriserar orten.

Foto 1: Bild hämtad från Veberöds medborgarkontor, visar hur gamla jordbruksmetoder forfarande används intill nybyggda hus. Bilden är troligen från
1960-talet.

Foto2: Vy av den södra delen av tegelbruksområdet, åkern framför oss ingår i
utbyggnadsplanen för Lunds kommun 2008-2025.

19

Lewan s. 25
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Veberöds arkitektur
På Kyrkans torn står det 1848 vilket är något missvisande
eftersom kyrkan uppkom troligen på mitten av 1100-talet och är
Veberöds i särklass äldsta byggnad. Kyrkan har renoverats vid ett
flertal tillfällen och den har också byggts på och moderniserats på
senare tid. Fasaden är av vitputsad tegel (se foto 9 på sid 75).
Tegel är det som utmärkande för Veberöd liksom i andra stationssamhällen i Skåne och eftersom både teglet och byggmästaren
hade lokal anknytning fick arkitekturen en enhetlig prägel. Ortens
ekonomiska ställning manifesterades i tegelhusen och de mest
påkostade byggnaderna fanns, några finns kvar, invid järnvägen
och dessa blev mönsterbildande för övrig bebyggelse på orten. 20
Den gamla stationen finns kvar fortfarande liksom flera andra
gamla tegelbyggander längst den gamla tågsträckningen. På
bilden syns det att tåget gick utanför Veberöd och att tegelbruket
inte byggts ännu. Även längst Sjöbovägen finns det ett flertal
byggnader som är klassats som kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse. De äldsta delarna av Veberöd finns vid kyrkan,
Boddesplatsen och längst Sjöbovägen.

20

Foto 3: Fotot är hämtat från Veberöds medborgarkontor och visar den gamla stationen.

Johansson & Tägil s. 30
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Analys Bostadsstruktur

Bebyggelsestruktur
Även om vi gärna talar om den äldre tegelbebyggelsen som det karakteristiska för
Veberöd så skuggas dessa av den i antal dominerande 70-tals villabebyggelsen och
den vanligaste hustypen i Veberöd är den på bilden till höger (foto 4).
Lundskommun har i ÖPL98 fastslagit att kommunen ska bygga 500 lägenheter per år
och som vi kan se i Tabellen nederst till höger har inte detta uppfyllts, utom år 2005,
och därmed finns det fortfarande ett stort behov i Lunds kommun efter nya bostäder.
Antalet byggda bostäder skulle även öka med 39% på 20 år och 117% på 40 år.
Veberöd är nu inne i en mer intensiv byggperiod som började 2004
Dessa 500 bostäder ska lokaliseras till framförallt stationssamhällen och dessa
stationssamhällena får ha en tätare struktur, enligt ÖPL-98. Det finns även en strävan
att ha så många upplåtelseformer och hustyper som möjligt.

Tabell 5: Antalet färdigställda bostäder i Lundskommun 1995-2005. Källa Utbyggnadsprogram
för Lundskommun 2008
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Foto 4: Bild från Klowsholm

Lund och Veberöd

Om Lundskommun menar allvar med att ha många olika
upplåtelseformer, så återspeglas det inte i Veberöd, som totalt
domineras av äganderätter. Inte heller i den planerade
bebyggelsen är det någon skillnad, det är fortsatt framförallt villor
med garage. I tidigare kapitel om hållbarhet var just stora villor och
frekvent bilkörning mycket energikrävande hushåll. Veberöd
präglas av stora hushåll med mellan 4-6 rum och de allra flesta
hushåll har 2 bilar.
Det kan inte uteslutas att Veberöd endast är intressant som
bostadsort vid det tillfälle i livet då vi bildar familj och skaffar barn.
Ungdomar och äldre flyttar kanske hellre ifrån Veberöd in till
staden där andra kvaliteér erbjuds.
I mina samtal med June Ljunkvist21, samordnare på medborgarkontoret i Veberöd, har det framkommit att det finns ett intresse för
mindre lägenheter i Veberöd och det är framförallt de äldre som
vill kunna bo kvar. Jag har vid senare tillfälle utvecklat frågan till
henne och hon menar att det som nu byggs i Veberöd riktar sig
framförallt till äldre, som säljer sina villor för att bosätta sig i en
mindre bostadsrätt, dock tillägger hon att det som byggs är
alldeles för dyrt. En bostadsrätt om tre rum är ofta dyrare än vad
de kan sälja sina villor för och då är månadskostnaden också
högre i det nya boendet.

21
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Tabell 6: Tabell över olika bostadsstorlekar hämtad ur:
Utbyggnadsprogram för Lundskommun 2008
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Tabell 7: Tabell över olika upplåtelseformer hämtad ur:
Utbyggnadsprogram för Lundskommun 2008

Samtal med June Ljungqvist den 26 februari och den 13 December 2007
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7
1
Bostäderna har växt fram centralt på båda sidor om det gamla
tågspåret och längs Sjöbovägen. Det enda som egentligen spretar
ut är området längst ner i högra hörnet på kartan som är ett
tidigare fritidshusområde som permanentats och blivit året runt
bostäder.

6
2

Det byggs nu i de gröna områdena på kartan, det är Lökdalen
i norr som sträcker sig upp mot en bullergräns för väg 11 och i
söder är det ny bebyggelse runt Idala gård.
De förslag som nu presenteras, i Utbyggnadsprogram för Lundskommun 2008-2025, för bostadsexploatering är:
(1) Tegelbruksområdet
(2) Annelund
(3) Raggeborg
(4) Hasselmölla
(5) Idala öster
(6) Veberödsstation
(7) Trulsebo väster

5
3

330 hus
100 hus
100 hus
50 hus
150 hus
100 hus
25 hus
Befintlig bebyggelse

Sammanlagt 950 bostäder och det innebär ett snitt på ungefär 56
bostäder per år. Det framgår inte vilken upplåtelseform det rör sig
om men det mest troliga är att det blir någon form av äganderätter
i form av villabebyggelse och radhusbebyggelse.
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Påbörjad utbyggnad
Planerad utbyggnad

4

Checklista
Generellt kan sägas att Veberöd är mycket tomt om vardagarna
men folk rör sig mycket i Veberöd på fritiden, de är bl.a. ute och
går med sina hundar.
Jag har gjort en analys av några bostadsområden som finns i
Veberöd för att studera hur belysning, trottoarer och
cykelvägar är utformade, har jag utgått från Bengt
Holmbergs och Christer Hydéns bok Trafiken i Samhället. 22
I analysen ingår också att studera hur områdena används, vilka
komponenter som platserna består av och vilken säkerheskänsla
och trygghetskänsla det finns där. Jag har utgått från Jan Gehls
bok Life Between Buildings 23 och Gordon Cullens bok The Concise Townscape 24 när jag anlyserat livet mellan husen och på
vilket sätt Veberödsborna utnyttjar dessa platser.
Analysen är utförd vid olika tillfällen på dygnet och jag har
utifrån de aspekter, som de tre böckerna tillsammans hanterar,
upprättat en checklista för det som jag finner relevant för Veberöd
Jag tar upp skala, trygghet, inspiration, trottoarer, cykelvägar,.
belysning och konflikter. Jag har satt ett värde mellan 1-5 där 1 är
ett lågt betyg och 5 ett högt betyg. Det följer också en kommentar
till siffran så den förklaras i sitt sammanhang.
Illustration 8: Checklista
22
23
24

Holmberg & Hydén, Trafiken i Samhället, Lund 1996
Gehl Jan, Life between buildings - using public space, Skive 2001
Cullen Gordon, The concise townscape, Oxford 2003
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Här följer en förklaring till de olika kategorierna i checklistan:
Skala

Trygghet

Något kan vara högt, brett, smått och tätt. Allt har en
dimension och det ligger i betraktares öga att avgöra
om skalan är smaklig utifrån platsens syfte och innehåll,
i detta fall är det min betraktelse som gäller. Gehl utgår
från människan och hur vi använder platsen, sålunda kan
en plats vara fel dimensionerad utifrån människans skala.
Det går även att avgöra utifrån olika objekts skala på
platsen vilken rangordning som olika aktiviteter får. Gehl
talar om nödvändiga aktiviteter, tilfälliga aktiviteter och
sociala aktiviteter. Olika rum har olika syfte och olika
skala för att optimera aktiviteten. 25
Det finns element som ökar känslan av otrygghet, det kan
vara nedskräpning, söndriga parkbänkar, mörka passager,
höga murar och graffiti&klotter m.m. Mycket av dessa
element ger ett lågt värde, inget av detta ger ett högt
värde.

Inspiration Detta är en kategori som avgör om platsen inehåller
oväntade element, det kan vara statyer, porlande vatten
eller något annat som lockar ens nyfikenhet och
kreativitet. Gordon Cullen är den som får en att förstå
vikten av de oväntade detaljerna och det som strå ut i vår
byggda miljö. 26 Ett lågt värde här innebär en tråkig plats,
ett högt värde innebär en plats du vill återvända till.

25 Gehl, sid 12ff
26 Cullen, sid 63-96
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Trottoarer Trottoarer eller gångväg kan vara utformade på många
olika vis, de kan ha gatsten som är svår att gå på, den
kan vara vackert ringlande utmed en å eller dragen utefter
en landsväg. De kan ha sittmöbler av olika kvalité. Ett lågt
värde innebär att det inte finns något att gå på överhuvudtaget. Ett högt värde är en gen gångväg med beläggning
som är lätt att gå på och där sittmöblerna är bekväma.
Cykelvägar En cykelväg kan likt en gångväg vara utformade på olika
vis, de kan vara enkla markeringar i marken till att ha en
egen separat väg skilld från vandrare och bilar. En bra
cykelväg ska vara gen, vacker och trygg, är den det får
den 5. Beläggnigen är inte intressant i Veberöd då allt är
asfalterat, vilket är ett utmärk underlag för cykling.
Belysning Det är viktigt med en bra belysning och i rätt höjd för
platsen, den kan variera i sken och funktion. Armaturerna
kan i sig vara vackert utformning och bidra till övrigt
vackra utomhusmöblemang. Man ska kunna se och synas, uppfylls allt detta ger det ett högt värde.
Konflikter Detta innebär om det är två olika intressen som gör
anspråk på ett och samma område t ex barn och bilar,
eller ankor och bilar. I området kan det finnas barriärer
eller så kan området i sig harmonisera dåligt med
grannområdena och själv utgöra en barriär, något som
begränsar någon annans utrymme. Ett högt värde innebär
att allt är harmoni. Ett lågt värde innebär fullständig kaos.

Detta är en översiktskarta över de delar som jag
utfört analysen på och några av områdena har
många olika sorters miljöer och därför är det den
samantagna bilden av området som är avgörande
för bedömningen.
Område 1 och 11 är nybyggnadsområden som
fortfarande pågår när detta examensarbete skrivs,
vilket gör att det kan vara svårt att förutsäga hur
det kommer att se ut i framtiden när grönskan
återkommit och chakt-maskinerna lämnat platsen.
Denna min tolkning av områdena utgår från mig,
så även om jag lutar mig på olika böcker och en
till synes objektiv checklista, så är detta mycket
subjektivt och kan, utförd av någon annan, få ett
helt annat resultat.
Denna analys ger mig ett underlag för hur jag
kommer utforma de förslag som ska avsluta
examesarbetet och resultatet avser även att bidra
till den lokala diskussionen i Veberöd om deras
boendemiljö.

1. Lökdalen
2. Björkhaga
3. Tegelbruket
4. Västra Fågelbyn
5. Östra Fågelbyn
6. Trulsebo
7. Klowsholm
8. Raggeborg (1)
9. Raggeborg (2)
10. Idala Norra
11. Idala Södra
12. Raggeborg (3)
13. Gamlebyn
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1. Lökdalen
Område 1: Ett utbyggnadsområde med friliggande villor med
varierat utseende vad gäller fasadfärg och
taklutning. Dock är de uppförda i framförallt tegel i
1 eller 11/2 plan. De har alla eget garage på tomten.
Trottoaren är markerad i asfalten av en
plattbeläggning.
Skala:

4

En trivsam skala mellan husen och inom
området.

Trygghet:

4

Tack vare att att ingen har hunnit byggt upp
höga murar eller anlagt höga häckar här
syns man i området och känner sig trygg.

Inspiration:

2

Det finns olika hustyper här men alla är
placerade på samma sätt vid vägen på
plana tomter, inget direkt oväntat.

Trottoarer:

2

Inte mycket till trottoar men den är
utmarkerad.

Cykelvägar:

3

Det finns GC väg ut ur området inom
området sker cykling på vägen.

Belysning:

2

Inom området är det än så länge endast
ett fåtal stolpar som mest lyser upp
körbanan. Husen står för ljuset.

Konflikter:

2

Vägen inom området är tänkt som en
inbyggd konflikt mellan lekande barn och
bilar. Olycksrisken finns där.
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1

1

Visar vart fotot är
taget och i vilken
riktning

Övriga kommentarer:
Det finns nivåskillnad inom
området och som kunde ha
uttnyttjats bättre, nu blir det några
fula slänter som vätter utmed
matargatan, för att husen ska få stå
plant.

2. Björkhaga

2

Område 2: Ett stort villa område från 70- talet med 1 planshus
med röda tegelfasader och med mörkbrun eller röd
lockpanel på taket. Alla har ett eget garage på tomten
och husen är placerade längst vägen och i
vändzonen, det finns ingen genomfartstrafik här utan
detta är en för bilar återvändsgränd.
Skala:

2

Området tar stora ytor i anspråk och den
lokala vägen är överdimensionerad med
tanke på den ringa trafik som kör här.

Trygghet:

1

Många av av fastigheterna har låtit anlägga
höga täta häckar och endast taken syns
bakom dessa, jag ser ingen - ingen ser mig.

Inspiration:

1

Den här platsen ger mig inget lust att åter
vända till.

Trottoarer:

1

Det finns ingen trottoar.

Cykelvägar:

3

Det finns en gen GC väg ut ur området,
inom området sker cykling på vägen.

Belysning:

1

Inom området är det än så länge utplacerat
stolpar som knappt lyser upp körbanan.

Konflikter:

1

En väg utan trottarer och cykelvägar om
Kalle 9år ska gå till sin kamrat i ett hus
längre bort hur ska han gå?

Visar vart fotot är
taget och i vilken
riktning

Övriga kommentarer:
Det är för mig en gåta varför de som
bor här använder sin gata och tar den
i anspråk på ett bättre sätt. Denna fula
gata tar mycket plats och ytrymme
från de boende i området.
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3. Tegelbruket
Område 3: Ett stort villaområde byggt på 70-talet som är
placerat på båda sidor om det gamla järnvägsspåret.
De är hus i tegel i 1 1/2 plan och de är av samma slag
genom hela området. Det som varierar är färgen på
träpanelen på ovanvåningen. Det finns gemensam
garage- och parkeringsyta. Närmast bostäderna är
det gång- och cykelväg.
Skala:

3

En bra skala mellan husen och inom
området, men något långa raka gator.

Trygghet:

4

Här är det bra separerade gång och cykel
vägar och man syns och man har god över
blick.

Inspiration:

1

Samma hus överallt i ett stort område.

Trottoarer:

3

Gångarna är asfalterade, och det går lätt att
ta sig in mot staden.

Cykelvägar:

3

Det finns GC väg ut ur området inom
området sker cykling på de asfalterade GCvägarna.

Belysning:

2

Några fåtal slitna stolpar är utplacerade,
husen lyser upp.

Konflikter:

2

Husen ligger väldigt tätt och i den södra
delen bedrivs det jordbruk straxt intill
husen,med en järnväg längst ursprunglig
dragning delas området i två delar.
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3

Visar vart fotot är
taget och i vilken
riktning

Övriga kommentarer:
Ifall Simrishamnsbanan skall gå
utefter den gamla dragningen
kommer tåget att rulla fram bara
några meter från de närmsta husen.
Tåget kommer också att innebära en
barriär mellan områdena även omde
är åtskillda av de nedlagda spåret.

4. Västra Fågelbyn
Område 4:Ett villa område från 50 - 60-talet där nästan alla
husen varierar i uttryck, men det mesta är ändå
uppfört i tegel fasader i 1 plan och alla har tillgång till
eget garage på den egna tomten.
Skala:

1

En enorm skala mellan husen och vägen är
väldigt bred.

Trygghet:

3

Man har god överblick och man syns här.

Inspiration:

3

Trots skala så finns det en rolig variation av
hus här, en del är oväntade skapelser.

Trottoarer:

1

Det finns inga trottoarer i området

Cykelvägar:

1

Det finns inga separata cykelvägar utan
man cyklar på vägen.

Belysning:

1

Det finns ingen direkt belysning och med
det stora avståndet till husen blir det mörkt
här.

Konflikter:

2

Det blir konflikter mellan gående, cyklister
och bilar på vägarna. Fast den är väldigt
bred. det finns dåligt med släpp mellan
husen för gående och cyklister.

4

Visar vart fotot är
taget och i vilken
riktning

Övriga kommentarer:
Det är synd att de två områdena som ligger från norr till söder gjorts så lång och
utan släpp emellan för gående och cyklar,
de bildar en barriär i sin avlånga
utformning.
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5. Östra Fågelbyn
5
Område 5: Radhus från 60-talet, med små bostäder från 1-3 rum
och kök i 1 plan. De har eget garage och det finns
2st gemensamma parkeringsytor för ett 10-tal bilar
på vardera. Radhusen är grupperade så att de
formar 2st U:n och ägs av en bostadsrättsförening.
Skala:

1

Grönytorna är säkert mycket populära
men är mycket överdådiga speciellt med
tanke på den centrala del av Veberöd vi
befinner oss i.

Trygghet:

3

Man syns och man har god överblick.

Inspiration:

4

De här småhusen med den stora grönytan
och tallarna är mycket oväntade, husen är
charmiga på något vis.

Trottoarer:

2

Det finns inga trottoarer direkt i området.
österut finns det en gen och trevlig gc-väg
som tar en in mot centrum.

Cykelvägar:

2

Det finns ingen cykelväg i området men
straxt intill finns en GC-väg in mot staden.

Belysning:

2

Några fåtal slitna stolpar är utplacerade,
husen lyser upp.

Konflikter:

2

Området i sig tar upp mycket yta och utgör
en barriär i sin utsträckta utformning. Det
är lite oklart om vem som helst får vara på
den södra stora grönytan.
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Övriga kommentarer:
Den södra grönytan är en stor gräsmatta
med 10-tal lövträd. Den norra grönytan
utgörs av ett 50-tal tätt uppväxta tallar.
Dammen i sydöstra hörnet är ett resultat
av något EU projekt för omhändertagande av dagvatten, den kallas för
Jesusdammen. den kallas så för att ankorna ses vandra på vattnets yta - detta
då dammen är igenväxt. Bäcken sköts
förövrigt av de som bor intill den.

Visar vart
fotot är taget
och i vilken
riktning

6. Trulsebo
Område 6: 1 1/2 plans villor från 70-talet tegelfasader och med
eget garage. Träpanelen har fått variera i färg
mellan de olika husen. Ingen direkt cykel- och gångväg utmarkerad i området.
Skala:

3

Husen har stor tomt och ligger inte lika tätt
som tegelbruksområdet.

Trygghet:

3

Områdets lummighet gör det mörkt.
De flesta av husen är placerade med
gaveln och dess fönster ut mot vägen.

Inspiration:

2

Jag har upplevt de här området innan. Det
som skiljer dett från de övrig är att det
rinner en bäck genom området och det är
lummigt.

Trottoarer:

2

Det finns inga trottoarer utmed vägen inom
området. Det finns ingen gångväg utmed
bäcken, endast gång väg ut ur området
finns.

Cykelvägar:

2

Det finns ingen cykelväg i området, men det
finns cykelväg ut ur området.

Belysning:

2

Det är generellt en dålig belysning i
området.

Konflikter:

2

Området är avskärat de övriga områdena
genom verksmahetsområdet väster om
Trulsebo. Området skulle bli ytterligare
isolerat från övrig bebyggelse ifall
Simrishamnsbanan går längst den gamla

6

Övriga kommentarer:

Visar vart fotot är
taget och i vilken
riktning

Den här typen av bebyggelse upprepas
till leda i Veberöd. Den var för sin tid
mycket prisvärd, men de kund ha gjort
lite roligare placering av husen kan man
tycka.
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7. Klowsholm

Visar vart fotot är
taget och i vilken
riktning

Område 7: Fler 70-tals tegelvillor om 11/2 plan. En cykelväg
löper längst med tillfartsvägen i övrigt finns det ingen
uppmarkerad gång- och cykelväg i området. Husen
är uppradade längst en lokal asfalterad väg. Alla
husen är i samma stil utan större variation.
Skala:

1

Detta långa utsräckta område har en lång
matargata med en lång gc-väg.

Trygghet:

3

Utmed matargatan är det få som ser en
cykla fram, de flesta har höga häckar mot
den vägen. Inne i de lokala gatorna är
husen vända med gaveln åt vägen. Men de
står väldigt tätt.

Inspiration:

1

Samma hus, samma gator.

Trottoarer:

3

Det finns mycket goda och gena GC- vägar
ut från området.

Cykelvägar:

4

Som cykelvägar är GC-vägarna bäst om
inte den längst matargatan.

Belysning:

2

Några fåtal slitna stolpar är utplacerade,
husen lyser upp.

Konflikter:

2

En mycket lång bullervall löper längst
matargatan den stoppar de som vill norrut.
Den förstärker den barriär som sjöbovägen
utgör. Lokalgatan ska vara för bilar och
barn - en osäker kombination.
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7

Övriga kommentarer:
Klowsholm är en villa matta som heter duga, det bästa med detta område är att de
ligger så nära Idala skolan och det är mycket goda GC-vägar dit, området har också
nära till naturen för öster om området finns det natura 2000 områden och naturskyddsområden.

Visar del av
området som jag
tittar närmare på

8. Raggeborg (1)
Område 8: 1 Plans radhus, små lägenheter med tegelfasader
och grön träpanel. Troligen uppförda på 60-talet. De
har en gemensam garage- och parkeringsyta och
radhus-längorna är placerade så de skapar
gemensamma innergårdar.
Skala:

4

Små bostäder som inringar en lagom stor
innergård med lagom stora släpp emellan
husen.

Trygghet:

1

Husen och innergårdarna ser ut att ha fått
dåligt underhåll, Parkerinsytan är
avskärmad med garage och förråd och den
blir ödslig.

Inspiration:

3

Detta skiljer sig i sitt uttryck från övrig be
byggelse i Veberöd, synd att det inte sköts
bättre.

Trottoarer:

1

Det finns slitna gångar inom området från
parkeringen men ut från området finns
inget.

Cykelvägar:

1

Det finns ingen cykelväg i området. Inget
därifrån heller.

Belysning:

2

Det är generellt en dålig belysning i
området. Lamporna ger dåligt sken.

Konflikter:

2

Detta område ligger bra till men är ändå
avskärmat från den omkringliggande
bebyggelsen på ett mycket tråkigt vis.

Visar vart fotot är
taget och i vilken
riktning

8

Övriga kommentarer:
Den gröna fasadfärgen är kanske inte så lyckad mot det mer rödaktiga
fasadteglet och byggnaderna ger intrycket av barracker. Det finns utrymme för
förtätning i detta område, men det slitna intrycket får än att fundera på att riva
allt och bygga nytt. Det är ett centralt läge i Veberöd och exploateringstalet
kunde varit högre.
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Visar del av
området som jag
tittar närmare på

9. Raggeborg (2)
Område 9: 5 st flerbostadshus från 50-talet med 2vån +
vindsvåning och källare. Byggnaderna är skivhus
med tegelfasader och är placerade så långsidorna,
med de flesta av fönstren, vätter mot sydväst och
nordost. Husen är placerade så att det bildas ett stort
grönt utrymme dem emellan, med en staty placerad i.
Skala:

3

Husen är de högsta bostadshusen i
Veberöd, men det stora utrymmet dem
emellan är för stort, eller så är husen för
låga.

Trygghet:

3

Många fönster blickar ned på en här, men
portingångarna är mörka, verkar välskött.

Inspiration:

3

En något oväntad syn är dessa hus, med
en staty ställd mitt på gräsmattan.

Trottoarer:

3

Området är välknutet till ett GC-stråk väster
om området.

Cykelvägar:

4

Området är välknutet till ett GC-stråk väster
om området.

Belysning:

2

Det är generellt en dålig belysning i
området. Lamporna ger dåligt sken.

Konflikter:

3

Området känns öppet och fritt för alla men
en tät häck avskärmar område 8 varför?.
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Visar vart fotot är
taget och i vilken
riktning

9

Övriga kommentarer:
En mycket fin placering av dessa bostadshus, de har bra kontakt med övriga
bostadsområden utom område 8. Kontrasterna mellan område 8 och 9 är total,
vad gäller skötsel av utomhusmiljöerna.

Visar vart fotot är
taget och i vilken
riktning

10. Idala norra
Område 10: Radhus i tegel om 1 plan och 2 plan från 90-tale
Husen i 2 planär placerade närmast huvudgatan.
Parkering sker vid gemensamma parkerings- och
garageutrymmen i området.
Skala:

4

En bra skala på husen och de gångar som
leder igenom området är dimensionerade
där efter. 2 planshusen har fått en väl
avvägd yta runt sig.

Trygghet:

4

Tätheten och husens placering med lång
sidan utefter gångarna och de små
förgårdarna har låga staket och låga häckar
vilket gör att man syns och har själv
god överblick.

Inspiration:

3

Husens placering är speciell och skiljer sig
från andra områden, det skapas en
variation inom området och blandningen av
2 plans och 1 plans hus gör det lite
intressantare.

Trottoarer:

3

Det finns ett väl utbyggt GC-nät i området
och som är knutet till det större nätet.

Cykelvägar:

4

Det finns ett väl utbyggt GC-nät i området
och som är knutet till det större nätet.

Belysning:

3

Lamporna här ger ett bra sken, men de är
få.

Konflikter:

3

Detta område ligger intill Idala skolan och
kan få en hel del besök av skolbarnen.

10

Övriga kommentarer:
Ligger bra och är en trivsam miljö, 2 planshusen liksom skärmar av och skyddar
husen bakom från trafiken på Idala vägen som är mycket trafikerad, de gör detta
utan att bli till någon barriär för de som vill ta sig västerut. Det är synd att man
inte jobbat med belysningen ytterligare i området, lite lägre framförallt.
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Visar vart fotot är
taget och i vilken
riktning

11. Idala södra
Område 11: En fortsättning på utbyggnadenkring Idalaskolan.
Detta sker i radhus i 1 plan och 3st bostadshus i 2
plan och längre söderut med friliggande villor.
Bostadshusen är likt område 10 placerade utmed
huvudgatan. Radhusen och villorna har eget
garage. Längst huvudgatan finns det en särskilld
cykelväg.
Skala:

3

Små egna hem men husen känns små
invid lokal gatan och det är en dålig
övergång mellan 1 planshusen och 2
planshusen.

Trygghet:

3

Mycket här är nybyggt och den där
trivsamma hem miljön har inte helt infunnit
sig än.

Inspiration:

2

Man har försökt variera lite men det sakans
något, miljön mellan gårdarna känns
oplanerade och tillfälliga.

Trottoarer:

3

Det finns några gångvägar inom området
och det är väl knutet till GC-nätet.

Cykelvägar:

3

Det finns inga cykelvägar inom området
med det är väl knutet till GC-nätet.

Belysning:

2

Det är generellt en dålig belysning i
området.

Konflikter:

2

Idala gård har djur, husen ligger väldigt
nära Idala går. Det finns en konflikt mellan
1plans husen och 2 planshusen.
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11

Övriga kommentarer:
Det finns lite olika former av hus i Idala
men de talar dåligt med varandra och
med Idala gård, vars framtid är mycket
oviss då deras kontrakt går ut 2008 och
inget nytt har tecknats när jag nu gör
skriver detta exjobb.

Visar del av
området som jag
tittar närmare på

12. Raggeborg (3)
Område 12: Detta stora område inyser en mycket viktigt cykeloch gångstråk i syd-nord riktning som också är ett
viktigt grönstråk. I Raggeborg finns även en del
äldre bebyggelse.
Skala:

3

Husen strå med gavlarna utmed en lokal
gata och det blir ett stort mellan rum mellan
husen på andra sidan denna gata medans
det blir väldigt tätt till grannhuset.

Trygghet:

2

Gavlarna mot gatan och lite fönster utmed
denna känns lite otryggt.

Inspiration:

1

Samma hus, samma gata

Trottoarer:

4

I mitten av Raggeborg går det en viktig GCväg som förbinder staden med landet, det
finns lekplatser och grönska längst denna

Cykelvägar:

4

I mitten av Raggeborg går det en viktig GCväg som förbinder staden med landet, den
är gen och vacker.

Belysning:

2

Belysningen inom området är undermåligt
husen är mörka och den lummiga cykelvägen skulle behöva en bättre belysning

Konflikter:

3

GC-vägen går i nord-sydlig riktning men
den är dålig i väst-östlig. Området är
barriärsskapande, trots att det finns vägar i
den väst-östlig riktningen.

Visar vart fotot är
taget och i vilken
riktning

12

Övriga kommentarer:
Raggeborg är ett mycket stort område och jag har inte kunnat täcka hela i mina
besök i Veberöd. Det är också viktigt att kunna ta sig i väst östlig riktning på
ett smidigt sätt för fotgängare och cyklister, de två skolorna i Veberöd är dessa
riktningar från detta område.

Hållbarplanering i småort 43

Visar vart fotot är
taget och i vilken
riktning

13. Gamlebyn
Område 13: Den centrala delen av Veberöd finner vi de gator
där husen varierar mest från varandra.Här finner vi
hus från tidigt 1900-tal ihop med hus som tillkommit
efter 1960. I några av husen finner vi olika
verksamheter som frisör, solarium och små butiker.
Skala:

3

Vägen är relativt bred till de små husen.

Trygghet:

4

Många rör sig här och man är sedd och
man har god överblick över området. Det
lilla verksamhetsområdet ger lite dåligt
intryck.

Inspiration:

5

Här finns mängder av roliga hus och
oväntade butiker, husens placering är
kanske lite trist men ån bryter sönder den
tråkiga upprepningen.

Trottoarer:

3

Det finns en lite taskig gångväg utefter ån,
den kunde vara bättre. Det finns särskilld
upphöjd trottoar längst gatan.

Cykelvägar:

2

Det finns inga cykelvägar inom området
Cykling sker utefter vägen.

Belysning:

2

Det är generellt en dålig belysning i
området.

Konflikter:

2

Verksamhetsområdet med bensinmacken ligger när bostadsbebyggelse, ån
får inte det utrymme den borde ha, den är
lite gömd.
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13

Övriga kommentarer:
Dessa centrala gator är något av hjärtat i Veberöd med många karaktärshus,
tråkigt är att vägbeläggningen är av asfalt. Jag skulle vilja se en mer gångvänlig
miljö här, där bilarna får stå tillbaka. Ån är en tillgång, den är värd en bättre
gångväg, belysning och bänkar utefter.

Utfall av analysen

Tabell 8: Utfall av analysen
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Utfall av analysen

OMRÅDESBETYG

Tabell 9: Utfall av analysen
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Sammanfattning

Slutsatser inför planförslag

Utifrån de resultat, som min analys frambringat, har jag tagit fram
tabell 8 och tabell 9 på sid 45 respektive 46.

Ny bebyggelse och nya planerade områden i Veberöd måste tillföra
Veberöd någonting, den måste höja de värden som jag kommit fram
till i min analys.

Tabell 8 visar samtliga områdens betyg för respektive kategori och
också Veberöds genomsnittsbetyg för varje kategori. Utifrån detta kan
vi säga att belysningen i Veberöd inte är bra, vi kan också konstatera
att jag inte givit Veberöd över 3 i betyg för någon av mina kategorier.
För att lättare se utfallet för de betyg som varje bostadsområde erhöll
i analysen lät jag göra tabell 9. Där kan vi konstatera att Idala Norra är
det enda område som sticker upp över betygsstrecket 3 och att
Björkhaga har det lägsta betyget av alla områden som analysen
omfattat.

De områden som jag studerat behöver skötas och då inte bara genom
att blåsa bort löv, ploga bort snö och klippa buskar. Det underhåll som
jag talar om är förbättringar av områdena, att de som bor i områdena
ställer krav på sin utomhusmiljö och att de tar den i anspråk på det
sätt de vill ha den. Veberöd behöver delaktiga och ifrågasättande
bybor som vill höja kvalitén på sin utomhusmiljö och på de nya
bostadsområden, som adderas till deras eget. Inget område är helt
och hållet sitt eget utan ingår i Veberöds helhet. Människor ska kunna
passera igenom alla områden och det ska gå att cykla överallt.
Det behövs en bättre gatutformingen där belysningen är av prioritet
och jag kommer att ge förslag på förbättringar, angående detta, till
förslagsdelen av examensarbetet.
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Analys Grönsstruktur

Grönytor & Rekreationsområden & Vatten i Veberöd
1

Jag har valt att titta närmare på 7 områden i Veberöd som alla har
olika funktioner och olika syften. Det finns god tillgång på parkmark
i Veberöd som också har stora rekreations- och naturområden nära
byn. Parkmarken kan uppdelas mellan närparker och gröningar,
skyddzoner, gaturum och stråk. Rekreationsområdena i Veberöd är
platser som används som motionsrunda, fotbollsplaner och fritidsföreningar.
En gröning innebär en grönyta om 0,2ha och boende ska ha tillgång till
sådan inom 200meter, enligt Lunds kommuns egna mål. En närpark är
minst 1 ha inom 300m, stadsdelspark 3ha inom 300meter och närrekreationsområde om 15ha inom 3km. Alla dessa ska vara tillgängliga
för gång och cykel. 27
Villaträdgårdarna är inte inräknade och bidrar givetvis till det gröna
intrycket i byn.
Veberöd Lund
1 000
kvm
Par kmar k, 2005
Parkmark kvm/inv 0-w år
K oloni + odl lotter, antal

317
61
-

6 345
62
1 789

Tabell 10: Parkmark 2005

27

Lundskommun, Grönstruktur- och naturvårdsprogram för Lundskommun
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2

3

5

4

7
6
1. Försköningen
2. Jesusdammen
3. Boddesplatsen
4. Furulyckan
5. Motionsslingan
6. Idalafältet
7. Raggeborg GC-stråk
Park
Rekreation
Vatten

Visar vart fotot är
taget och i vilken
riktning

1.

Försköningen

Detta är en närpark och kanske är det Veberöds centrumpark som
annars saknas. Här firas det midsommar, nationaldagen, skolavslutning och liknande högtider. Här finns en lekplats, en öppen
gräsyta och lövträd. Hela området ska genomgå en restaurering
under våren 2008 - vilket innebär nya bänkar, stenmjölade gångar,
nyplantering av blommor, gallring och upprustning av lekplatsen
m.m.
Kommentarer:
Under mina vistelser i Veberöd såg jag sällan någon vara i parken
och den ligger lite avsides från centrum. Försköningen har ingen
bra koppling till övriga gröna stråk. Ica’s stora parkeringsyta (1)
begränsar Försköningen sydväst in mot centrum. Ställverket (2) och
dalbyvägen (3) är också två störande inslag i den direkta
omgivningen. Straxt söder om Försköningen är korsningen mellan
Dalbyvägen och det gamla spåret och intill denna finns en grönyta
med en magnifik stor bok(4). Det är lite oklart om denna bok klarar
sig om det behövs en planskild korsning här.
Med den omgivning som Veberöd har med Rommelåsen och ett i
övrigt vackert landskap känns många av Veberöds parker överflödiga. Det räcker inte med att parkerna bara är gröna det behövs
möjlighet till aktiviteter i parkerna som drar människor dit. Jag vet
att det önskades boulebanor och en utomhusscen till Försköningen
och att det nu insamlas pengar till detta ideelt då dessa inte
mäktades med i den budget som upprustningen av parken fått som
anslag.

3
2
4

1
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Visar vart fotot är
taget och i vilken
riktning

2.

Jesusdammen
Förr fans det ett flertal dammar längst bäcken där det
odlades fisk. Jesus dammen, eller fågeldammen som den
egentligen heter, ska vara ett resultat av ett EU-projekt för
omhändertagande av dagvatten. EU pengarna är sedan länge
slut och dammen behöver underhåll.
Kommentarer:
Det går att promenera utefter bäcken men norr om dammen
slutar denna möjlighet, både promenadstråket och bäcken
behöver bli upprustade. Bäcken borde synliggöras och det
vore bra om det fanns en möjlighet att fortsätta sin vandring
norrut längst bäcken. Detta stråk kommer med stor
sannolikhet att bli en mycket viktig gång- och cykelväg i
Veberöd och utefter dessa, viktiga gröna gång- och cykelstråk
är det värt att lägga ner lite extra möda på belysning, bänkar
och plantering.
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3.

Boddesplatsen

Visar vart fotot är
taget och i vilken
riktning

Brunnen är något av en symbol för Veberöd och även om
brunnen flyttats hit är själva platsen ett ursprungligt centrum
i korsningen mellan Dalbyvägen, Sjöbovägen och Dörrödsvägen. Det finns lite grönska på andra sidan av Dalbyvägen
men kopplingen är avskuren av den omfattande vägstrukturen. Inom Boddesplatsen finns det några bänkar och
på södra sidan en busskur.
Kommentarer:
Detta är en ickeplats, Veberöds symbol är inte bättre
exponerad än den sämsta rondellhund. Bänkarna är
felvända och själva brunnen är i dåligt skick. Brunnen skyms
av träden och är svår att se från huvudstråken. Den visuella
kopplingen mellan kyrkan och Boddesplatsen längst
kyrkostigen är bortkopplad p.g.a platsens växtlighet. Det går
inte att vandra igenom Boddesplatsen i väst-östlig riktning,
vilket känns naturligt, man är hänvisad att gå runt om.
Brunnen är inte upplyst och hela platsens belysning är dålig.

Vy 1. Boddesplatsen sett från kyrkostigen

Vy 2. Brunnen
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4.

Furulyckan

Detta är ett rekreationsområde där Romelevallens
fotbollsplan finns samt ett filuftsbad och möjlighet
att spela tennis och beachvollyboll. Scouterna har
sin föreningsgård inom området och här startar och
slutar motionsspåret.

Visar vart fotot är
taget och i vilken
riktning

Kommentar:
Området är vackert inramat av höga tallar, almar
och det har planterats ytterligare träd som ska rama
in parkeringsytorna.
Eventuellt skulle det kunna gå att bygga fler hus i
det trädbevuxna området i Furulyckans södra del
(1), om man då behåller Furulyckans trädinramning.

1
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5.

Motionsslinga

I förlängningen av Furulyckan finns motionsspåret, som är 2430 meter långt och
belyst från “mörkrets inbrott” till 22:00. Den är förlagd runt en skjutbana(1), vilket är
vägen som sträcker sig från väst och in i centrum av rekreationsområdet. Denna
skjutbana ska upphöra och istället flyttas till Revingehed, en millitär förläggning strax
nord-öst om Veberöd. Området är därmed öppet för bebyggelse, åtminstone norr om
skjutbanan, och då försvinner, flyttas eller ändras motionsslingan.

Visar vart fotot är
taget och i vilken
riktning

Kommentar:
Det behövs en noggrannare
analys av hur mycket det här
motionsspåret används och
behovet av den. Ny bebyggelse
kan få koncentreras till de
områden som inte ingår i det
befintliga motionsspåret.
1
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6.

Idalafältet

Det finns en stor yta med möjlighet att spela fotboll
och annat på (1) och fältet används av både
skolan och Idala föreningsgård för olika aktiviteter
t.ex. har en brukshundsklubb sina hundövningar
inom ett inhägnat område på Idalafältet (2). Området
längst österut är idag planerat för fler bostäder (4).
Området (3) mellan Idalaskolan och Idala föreningsgård är idag bebyggt.

Visar vart fotot är
taget och i vilken
riktning

Kommentar:
Med viss förståelse för fortsatt
exploatering nära skola och
annan service så måste jag nog
ändå invända emot fortsatt
bebyggelse på Idala fältet. Idala
föreningsgård fungerar som en
port för Veberödsborna att nå ut i
landskapet och flera andra gårdar
har en liknande funktion. Här
börjar ett flertal slingrande stigar
ut i naturen och uppför
Rommelåsens sluttning. Gården
markerar mötet mellan stad och
land - att bygga in gården vore
synd.
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1
3
2

4

7.

GC-stråk Raggeborg

Detta stråk förbinder två områden i Raggeborg och stråket förbinder också Veberöd
med det omkringliggande landskapet. I grönområdet finns lekplatser för barn och
sittbänkar är placerade längst gång- och cykelvägen.

Visar vart fotot är
taget och i vilken
riktning

Kommentarer:
Denna sortens gröna stråk är mycket viktiga för gående och för cyklister, de är gena
och bilfria. Stråket behöver utvecklas som bekväm och trygg transportsträcka och
få en tydligare kontakt genom Veberöds centrum och vidare norrut till det stråk som
löper utmed Jesusdammen.
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Sammanfattning
Grönytor och rekreationsområden kan vara av väldigt olika slag och
våra aktiviteter i dem skiljer sig, i några pågår det ständigt aktivitet
medan i andra kanske bara vid enstaka tillfällen. Jag har försökt ta
upp olika sorter för att visa på mångfalden och dess olika uttryck.
Generellt i Veberöd finner jag att dessa olika gröna ytorna hängerdåligt samman, kontakten dem emellan är inte tydlig och uppenbar.
Även kontakten mellan Veberöd och det omkringliggande landskapet
kan förbättras och kanske är det viktigare att kunna nå Rommelåsen
rekreationsområde än att ha ytor till detta i Veberöd?

Slutsatser inför planförslag
Att jobba med förbindelsen mellan de olika gröna områdena och utveckla de gröna stråken som förbinder staden med det
omkringliggande landskapet. Att utveckla de gårdar som idag ligger i
gränsen mellan bebyggelse och landskapet som portar dem emellan.
Det kan också vara på sin plats att bebygga några av Veberöds gröna
ytor och koncentra resurserna på ett färre antal parker och förbättra
dessa. Veberöd har med det omkringliggande landskapet tillräckligt
med det gröna inslaget.
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Analys Verksamheter&Service

Verksamheter
Området för verksamheter i Veberöd är lokaliserade till den norra
delen och det planeras för expandering västerut utmed väg 11.
Verksamheterna betår främst av lätt industri, lager och några få
verksamhetsområden med boende på tomten. I området finns även ett
reningsverk och en återvinningscentral. I den centrala delen av
Veberöd finns det ett litet verksamhetsområde kvar, med bl.a. en
bensinmack.
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Område 1

Att bensinmacken måste bort beror både på att den
som verksamhet kräver ett visst skyddsavstånd till
närmsta bebyggelse men också för att om Veberöd ska
bli ett stationssamhälle vore de paradoxalt att i stadens
mest centrala del finna en bensinmack.

en

Detta område borde användas bättre i ett så centralt
läge i Veberöd, bensinmacken borde flyttas ut och
bäcken borde lyftas fram. Men att ha småskalig
verksamhet inuti den centrala delen av byn är också
intressant. Kanske ska det sparas som ett unikt inslag i
det annars så uppdelade Veberöd av villamattor och
industriområde. Ett villaområde i Veberöd är mycket öde
och tyst om dagen, ett verksamhetsområdet är aktivt på
dagen, kanske kan dessa båda kombineras så att
områdena får liv och rörelse under hela dygnet. Likaså
är parkeringsplatser i verksamhetsområde fyllda om
dagen och tomma om natten, i ett bostadsområde är det
omvänt, varför inte kombinera och låta parkeringsytorna
vara gemensamma för bostäder och verksamheter?

yväg

Kommentar:

Dalb

Denna delen av Veberöd är ett småskaligt
verksamhetsområde mitt i den centrala delen av byn.
Inom området finns en bensinstation och bäcken rinner
längst områdets östra sida.

Be

nsi

nm

ack

Visar vart fotot är
taget och i vilken
riktning

Övriga kommentarer:
På bilden visas en rondell som
är mycket märklig. Den är helt
onödig då trafiken på dalbyvägen
är flera gånger större än den på
tvärgatorna vilket innebär att den
ändå används av bilisterna som
en vanlig korsning. Vilket också
kan bero på att den är för liten
för den tunga trafik som passerar
här. Rondellen hade varit bättre
placerad tidigare, i korsningen för
dalbyvägen, sjöbovägen och
dörrödsvägen.
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Område 2
Denna yta ligger mycket centralt i
Veberöd och järnvägsservitutet
passerar genom området (vy3).
Norra Järnvägsgatan löper
parallellt med det gamla spåret (vy1)
och här finns brandkåren, i den rosa
bygganden närmast korsningen.
Ytan är stor och bygganderna på
norra delen (vy 2) är storskalig och
sliten. Området längst västerut,
närmast Jesusdammen har pekats ut Vy 1
som utredningsområde för nya
bostäder.

Visar vart fotot är
taget och i vilken
riktning

Hela området borde ses som
utredningsområde för nya bostäder,
verksamheterna har ingen betydelse
för platsen, som jag finner mycket
mer lämpad för bostäder om det ska
bli en tågstation utefter det gamla
spåret med persontrafik. Kanske ska
brandkåren få en annan lokalisering
då här kommer ytterligare en korsning mellan väg och järnväg. Det
kan innebära att brandkåren, vid en
utryckning söderut, kan få vänta vid
nedfällda bommar när tåget
passerar.
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Kommentar:

Vy 2
3

Vy 3
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Visar vart fotot
är taget och i
vilken riktning

Område 3
Detta område är öppen för verksamhetsetableringar och
det har nyligen byggts några lagerlokaler (vy 1).
Området på den västra sidan om infartsvägen finns det
en mer storskalig verksamhetsbebyggelse och på den
östra sidan (vy2), närmast bosatdbebyggelsen, finns det
en mer småskalig verksamhetsform med bl.a.
möjligheten att bo på sitt verksamhetsområde.
I området finns även en tennishall.
Kommentar:
Området är utformat efter det behov som verksamheterna kräver, efter logistik med krav på utrymme. Jag
anser nog att det hade varit bättre om det byggts
bostäder i hela detta område istället, eftersom
Veberöds alla in och utfarter är belastade med tungtrafik
och längst hela väg 11 ser man endast Veberöd,
utifrån, som ett stort verksamhetsområde.

Tennishall

Vy 1

Lokaliseringen av Verksamhetsområden hade, med
fördel, varit placerad närmare den södra infarten till
Veberöd, med den direkta påfarten på väg 11. Veberöd
behöver denna yta för bostäder om en tågstation ska
komma.
Vy 2
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Område 4
Ytterligare ett stort verksamhetsområde längst väg 11. Vattenverket är placerad längst västerut i
området närmast Björkhaga
bostadsområde. Väg 11 har klippt
av en äldre väg som fortsatt
norrut. Denna gamla avklippta väg
används fortarande av gående och
cyklister som passerar över vägen,
fast det inte någon anlagd och
avsedd förbindelse över vägen,
för att nå ut i landskapet på andra Vy 1
sidan (vy 1 markerad av den röda
ringen). Den väg de vandrar in mot
byn är den på bilden nedan (vy 2).
Kommentar:
Kontakten över väg 11 för gående
och för cyklister är mycket dålig
om en tågstation ska placeras
utefter väg 11 är det ett måste att
skapa möjligheter för gående och
cyklister att tryggt ta sig över eller
under väg 11. Att ha verksamheter
utefter väg 11 är ok men de södra
verksamhetsområdena får mycket
yta för centralt i Veberöd.
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Vy 2

Visar vart fotot är
taget och i vilken
riktning

Vä

g1
1

Vattenverk

Tåg se

rvitut f

ör det

Service

gamla

spåret

I Veberöd finns det två skolor, Svaleboskolan i väst och Idalaskolan i
sydöst. Båda skolorna har även förskola och det finns utöver dess
ytterligare två förskolor i Veberöd. Om tåget skulle dras efter den
gamla sträckningen hamnar endast brandsstationen och miljöstationen norr om tågrälsen resten av servicen hamnar söder om
tågrälsen. Alltså måste de barn som bor norr om rälsen korsa denna
för att nå förskolor och skolor och på vägen hem när skoldagen är
över.
Den förskola som är närmast brandsstationen (i öst) hamnar alldeles
intill den gamla tågsträckningen.

Förskola
Vårdcentral
Skola
Brandstation
Äldreboende
Miljöstation
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Sammanfattning
Verksamhetsområdena är samlade norr om det gamla tågspåret och
upp mot väg 11 och en fortsatt utbyggand av verksamheter är tänkt
utmed väg 11.
Det finns olika skalor av verksamhetsformer inom områdena, allt från
bostad på tomten till stora lagerlokaler och lätt industri.
Verksamhetsområdena upptar en stor yta i Veberöd och om
Veberödsborna ska norrut måste de passera detta omfattande
verksamhetsområde, på vägar mest avsedda för lastbilar, och över
väg 11.

bättre sätt. Om Verksamhetsområdet ändras till bostadsområde
behövs det ny skola, dagis och annan service norr om det
gamla tågspåret.
Kanske ska brandstationen få en bättre utgångspunkt om det
gamla tågspåret börjar användas på nytt. Eller så kanske det
ska bli en planskilld korsning även här. Eller så kanske tåget ska
grävas ner och gå i tunnel genom Veberöd så kontakten mellan
norr och söder upprätthålls.

Slutsatser inför planförslag
Problemet med verksamhetsområdena är inte att de är ytkrävande
utan att de är ytkrävande centralt i Veberöd. En ny tågstation behöver
en tät struktur av bostäder nära stationen och verksamheterna
hamnar i konflikt med denna stationsutveckling av Veberöd. Veberöd
borde koncentrara sig på att framförallt ha bostäder centralt i byn och
om det ska finnas verksaheter centralt eller inne i byn ska de vara i
mindre omfattning och mer småskaligt. Det är bättre att koncentrera
den storskaliga verksamheten en bit från byn och gärna norr om väg
11 och bostäderna på den södra sidan, då uppfattas Veberöd som en
bostadsort och inte ett industriområde, från väg 11.
Genom att utnyttja den västra infarten till Veberöd med den direkta
på- och avfarten till väg 11, som åkarna uppskattar, till storskalig
och skrymmande verksamhet utnyttjar man denna vägstruktur på ett
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Flygfoto 1: Bild över den direkta av- och påfarten på väg 11 Väster om Veberöd

Analys Kommunikationer
1
Vägnätet
I Veberöd finns det 3 vägar som möts i Boddesplatsen, norr om
Veberöd passerar väg 11. Dessa fyra vägar utgör huvudnätet och
utifrån dessa sprider sig lokalnätet. Det är bra att skapa en hierarki för
vägnätet för då kan vägarna dimensioneras och utformas efter den typ
av trafik som ska använda dessa.

2

Med den hierarkiska ordningen kommer också oönskad trafik att
upphöra eller åtminstone att överväga en annan mer framkomlig väg.
I detta system av vägar går det även att sätta hastighetsgränser i
hierarkisk ordning för respektive vägdimension. Det ska vara självklart
på vilken sorts väg och var i vägnätet vi befinner oss i som bilister och
det ska framgå av vägens utformning vilken hastighet som gäller för
respektive väg.

4
3

Huvudnätet är de vägar som är förbifarter, genomfarter och infarter.
Lokalnätet består av uppsamlingsgator, industrigator, bussgator, lokalgator och entrégator.
Veberöd har, som framkommit redan vid bostadsanalysen, väldigt
stora trafikutrymmen i några av bostadsområdena. Det framgår inte
tydligt att man kommit in i byn på huvudvägnätet, entréerna för
Veberöd måste bli tydligare från alla infartsvägar.
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1. Väg 11
2. Dalby vägen 102.2
3. Dörrödsvägen 102
4. Sjöbovägen 102.1

Totalt trafikflöde i Veberöd

Trafikflöde
Bilden till höger visar de totala trafikflödet genom Veberöd
och baseras på fyra olika mättillfällen (2 vardagar och 2
helger), utifrån dessa beräknas den sammanlagda trafiken
för ett år. De siffror som står för respektive väg är en
årsmedeldygns siffra, alltså det fordon som passerar
vägen på en dag. Siffran inom parentes är de år
mätningen utfördes och siffran efter är ett osäkerhetsintervall. 28
Det som är anmärkningsvärt med mätvärdena är att
trafiken längs den västra delen av väg 102 har så mycket
trafik och att väg 11 har, i den jämförelsen, en väldigt liten
trafik. Jag hade förväntat mig en lägre siffra på den västra
delen av väg 102 och en betydligt högre siffra på väg 11.
6200 bilar innebär att det passerar ca: 258 bilar här varje
timme på dygnet och det innebär 4 bilar i minuten. Det är
mycket bilar och man förstår varför det finns fyra mackar
totalt i Veberöd.
Järnvägsutbyggnaden och stationen i Veberöd får i detta
perspektiv en ökad legitimtet, dels för att tåget är ett miljövänligare alternativ och dels för det tryck som detta stora
trafikflödet utsätter den centrala delen av Veberöd för.

28

information via email med Carsten Sachse Vägverket Region Skåne.
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Störande genomfartstrafik
Den trafik som enbart ska passera och inte stanna i Veberöd vill man givetvis dirrigera så att de inte kör igenom byns centrum.
Genomfartstrafiken med tunga lastbilar i Veberöd vill ut på väg 11 och kommer framförallt ifrån Skurup och från Blentarp.
Väg 11 ingår i huvudnätet för farligt gods.
Trafiken från Blentarp har funnit en väg via Veberöd och vidare ut på väg 11 mot Lund/Malmö. (se Blå markering på kartan).
Trafiken från Skurup finner en bra sträcka, om de vill norrut, som går via Veberöd och därifrån ut på Väg 11. (se Lila markering på kartan).
Men trafik från Skurup kan också vilja ta vägen via Veberöd för att åka mot Lund.

Till Lund/Malmö

Vidare Norrut

Från Blentarp
Från Skurup

Från Skurup
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Från Blentarp

Trafikflöde för Lastbilar i Veberöd
Trafikflöde för lastbilar
Bilden till höger visar antalet lastbilar genom Veberöd
under ett årsmedledygn och lastbilstrafiken står för ca:
6% av det totala trafikflödet på väg 102 och ca: 8% av det
totala trafikflödet på väg 11.
390 lastbilar om dagen innebär att det passerar genom
Veberöd ca: 16 lastbilar varje timme av dygnet.

Foto 5: Tunga lastbilar är en vanlig syn inne i Veberöd, samtidigt gör
sig jordbruket ständigt påmint, här i form av en gammal traktor som
kör hö. Långsam trafik blandas med tungtrafik och snabbtrafik.
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Kollektivtrafik
Veberöd trafikeras av 5 regionbusslinjer med varierande turtäthet.
Linjerna som trafikeras är 28:
SkåneExpressen 6

Lund (32 min) - Ystad (46 min)

Regionbuss 176

Malmö (46 min) - Sjöbo (19 min)

Regionbuss 163

Malmö Södervärn - Lunds U Sjukhus (36 min)

Regionbuss 341

Veberöd - Sjöbo(via Blentarp) (30min)

Regionbuss 309

Veberöd - Skurup (25 min)

Det framkom, under ett byrådsmöte, att bussbolagen var mycket
kritiska till fler väggupp längst deras linjer, det innebär ett stort problemför deras del med den typen av väghinder. 29
Utformningen av busshållplatser med god anknytning till gång- och
cykelväg är alltid viktigt. En ny tågstation kan innebära att
kollektivtrafiken får ny sträckning genom Veberöd så att en hållplats
finns nära den nya stationen.

Hållplatser
Trafikerade vägar

28

Tiderna inom parentes är hur lång tid det tar till Veberöd till respektive

destination med linjen och då är det den snabbaste tiden som är angiven.
Regionbuss 163 finns det bara uppgifter på i en riktning.
29
I Veberöds medborgarkontor den 8 November.
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Gång- och Cykelnät
Vid korta avstånd, sträckor kortare 2 km, dominerar gångtrafik,
sträckor mellan 2-6 km anses vara rimliga avstånd för att använda
cykeln som färdmedel.29 Det finns olika faktorer som spelar roll för vårt
användande av cykeln och då spelar, förutom sträckan, vädret, topografi och lokal cykeltradition, in. Men det som också är avgörande är
framkomligheten och säkerheten jämfört med andra färdmedel.
Vi cyklar och går för lek, motion, för transport eller vid rekreation och
därför är det viktigt att behovet av goda färdvägar som tillgodoser våra
möjligheter att kunna utföra dessa aktiviteter.
Ur miljöaspekt kan vi inte bortse från att cykel och gång är det avgjort
bästa färdsätten att transportera sig och jag anser att utformningen av
goda gång- och cykelvägar borde vara prioriterat vid varje
nybyggnation och de som använder sig av dessa färdsätt ska
behandlas kungligt vid den fysiska planeringen.
Vid planering av en ny station i Veberöd är det mycket viktigt att
gående och cyklister får gena och goda förbindelser till stationen.

29

Holmber&Hydén, sid 89f
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Avstånd i Veberöd
Inne i byn är avstånden inte särskilt stora och det innebär inga stora
topografiska utmaningar för vandrare eller cyklister att ta sig fram i
Veberöd, om man inte ska ge sig upp för Rommelåsen. Klimatet är
gynnsamt, om vi jämför med övriga Sverige. Det enda som saknas är
en tågstation att gå till och den stationen kan placeras lite varstans i
Veberöd eftersom avstånden är korta. Det mest gynnsamma läget
torde vara längst den gamla sträckning och så centralt i byn som
möjligt. Placerar vi tågstationen i mitten (den röda pricken på kartan)
så har vi nästan hela byn inom 1km.
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Sammanfattning
Trafikflödet genom byn är omfattande och speciellt på Dalbyvägen
och trafikflödet kommer inte att minska med tiden eftersomfler hus
byggs både i byn, i Dörröd och i Skurup som alla alstrar mer
trafik genom Veberöd..
Cykelnätet i Veberöd är omfattande och är förlagd i hög utsträckning
inom områdena och utmed de centrala gatorna. Veberöd har god
täckning av kollektivtrafik in till de centrala orterna.

Slutsatser inför planförslag
En tågstation i veberöd kanske kan ändra på trafikflödet och görs den
möjlig att använda för Skurupsbor och Dörrödsbor kanske trafikflödet
kan minska mycket. En ny tågstation bör därför ha möjligheter för
långtidsparkering.
Den tunga trafiken ska egentligen inte alls köra genom Veberöd
och är hänvisade till en konstigt utformad korsning en bra bit österut
längst väg 11. En ny bättre av- och påfart med en ny väg straxt öster
om byn, från Dörrödsvägen upp till väg 11, skulle minska den trafik
som kommer från Dörröd och kör genom Veberöd för att nå väg 11.
Cykelstråken kan utvecklas mer både så att de bättre hänger ihop
och där de korsar huvudstråken. Huvudstråken genom byn behöver
en bättre och mer estetisk tilltalande utformning, det saknas visuell
förståelse av att man färdas längst byns huvudgator. Generellt
behöver Veberöds gaturum bättre tala om vad för sorts gata det är.
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Analys Centrum och ny station

Var är centrum?
Någonstans inom denna kartbild till höger finns Veberöds centrum idag.
Men var exakt är den? Svaret kan bli högst divergerande beroende på vem
i Veberöd som besvarar frågan. Jag har fått förslag på rondellen framför
medborgarhuset (nr 1 på bilden), Boddesplatsen (nr 2) eller Parkeringsplatsen mellan Kyrkan och Konsum (nr 3). Själv skulle jag hävda att bensinmacken utgör Veberöds centrumpunkt (nr 4). Jag anser att macken är
centrumpunkten då den är öppen 24 timmar om dygnet och den är
kraftigt belyst och syns väl i mörker (till skillnad från Boddesplatsen,
parkeringen och kyrkan). Macken är Veberöds vattenhål och Boddesbrunnen har inget vatten (en brunn utan vatten, en stor besvikelse).
Ett torg vore en utmärkt centrumpunkt men Veberöd saknar ett sådant torg.
Ett sammanhängande centrum med ett samlat utbud av butiker och service
är attraktivt. I en by av Veberöds storlek behöver affärerna tränga ihop sig
och skapa centrumkänslan och ta stöd av varandra. Det gäller för de
förbipasserande att passera så många skyltfönster och butiker som möjligt,
väl inne i centrum. Vi kan även här tala i termer av täthet och gleshet, likt
den i kapitlet om definitionen av hållbarhet, vad gäller butiker. Ett exempel
på tät buttiksstruktur är den vi finner i gallerior, likt Nova i Lund. Veberöd
har en utspridd butiksstruktur som saknar tydliga ramar. Ett sätt att markera
ett centrum är gemensam skyltning, annat vägmaterial kanske smågatsten
eller en gågata kan utgöra ett centrumstråk.
En tågstation utefter den gamla sträckningen kommer att skapa en ny nod,
eller förstärka en redan existerande, och den kommer att utgöra en ny
målpunkt i Veberöd.
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Foto 6: Rondell och bensinmack i Veberöd

3

Foto 8: Parkeringsplats mellan Kyrkan och Konsum.

2

Foto 7: Boddesplatsen

Foto 9: Kyrkan i Veberöd
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Centrum noder
Centrum behöver inte betyda en punkt utan kan bestå av en eller flera
noder mellan olika punkter.
En historisk nod finns mellan Kyrkan och Boddesplatsen längst “Gamla
vägen” som är just mycket gammal (röda strecket), men Konsumbuiken
har vänt sin baksida till det stråket och på motstående om konsumsbaksida
finns en stor tråkig yta som det står bilar på.
Veberöd har uppstått kring Dalbyvägen som är den gula noden och utefter
denna finns det många butiker.
En nyare nod är den mellan Medborgarhuset - Macken - Konsum (ljusblått
streck).
En naturlig nod är bäcken (bruna strecket), som inte utnyttjas tillfullo idag.

Visar vart fotot är
taget och i vilken
riktning

Foto 10: Fotot är taget med Boddesplatsen bakom ryggen och längst
kyrkostigen och på höger sida ser vi Konsumslastbilsentré. Rakt
framför oss kan vi skymta Veberöds kyrka.
76 Hållbarplanering i småort

Barriärer i centrum
Jag har tidigare berättat att skolor, förskolor och mycket annan service finns söder om det gamla spårområdet och
det innebär att de som bor norr om spåret måste korsa detta för att nå den servicen. Vi kan även konstatera att
Dalbyvägens stora trafik innebär en barriär (det bruna strecket), en tågräls, utefter den gamla sträckningen, innebär
ytterligare en barriär i Veberöds centrum (det svarta strecket). Det uppstår problem där de korsas (röd ring) och en
planskild korsning är nog den bästa lösningen. Tågsträckningen passerar också genom det gamla tegelbruksområdet där husen står mycket nära banområdet (blå inramning) och det behövs närmare studier för hur dessa
påverkas av skakningar och av buller.

Dalbyvägen

Kritisk korsning

Spårområde

Hus nära spårområdet
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Alternativ spårdragning
Norr om Veberöd finns det redan två barriärer
en karftledning och väg 11. En alternativ
dragning av Simrishamnsbanan utmed väg
11 skulle samla barriärerna och det skulle
vara mer kostadseffektivt att skapa planskillda
korsningar åt båda barriärerna på en gång än
var och en för sig. En fortsatt utbyggnad av
Veberöd skulle då behöva ske på andra sidan,
norr om väg 11. Där är det möjligt att skapa en
tätare bebyggelse, med ett högre
exploateringstal och en mer stationsanpassad
bebyggelse än inne i Veberöds centrum.
Fortfarande är avstånden tillräckligt små för
att resten av Veberöd skulle kunna nå den nya
stationen med cykel.
Det skulle också gå att skapa parkeringsplatser för de som kör till tågstationen och
som kommer från annat håll än från byn.
Problematiken med buller skulle bli enklare att
lösa och det är möjligt att utformningen av den
nya banan skulle innebär att tågen kan hålla
en högre hastighet än om de kör genom den
centrala delen av Veberöd.
Det kan också finnas utrymme, i detta
stationsalternativ att planera in fler spår.
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Väg 11
Alternativ spårdragning
Kraftledning

Den gamla tågsträckningen
Alternativ stationsplats

Sammanfattning
Jag behövde ställa mig frågan ”var är centrum?” för att få en bättre
förståelse för vad Veberöds centrala del innebär. En central plats är
oftast utmärkt med ett torg eller en tydlig centrum struktur, från vilket
olika stråk utgår ifrån. Men så är det kanske i en stad men i en by
har det hänt andra saker, det är inte lika självklart var centrum är. Om
Veberöd blir större behövs det ett tydligt centrum och en ny tågstation
kan antingen bidra till att förtydliga det som idag betraktas som
Veberöds centrala del eller skapa ett nytt.
Jag har presenterat två alternativa tågsträckningar och vad som talar
för och emot dessa.

Slutsatser inför planförslag med problematisering av
alternativ
Jag tror att de flesta i Veberöd har en god uppfattning om vad som
är centrum i Veberöd men svaren skulle säkert divergera något dem
emellan. Jag vill tydligare i mina planförslag utveckla vad som är den
centrala delen av Veberöd.
En station kan innebära ett tillägg till det redan befintliga centrat, vid
en central placering eller skapa ett nytt centrum i Veberöd i ett perifert
läge. En station som tillägg till det redan nu existerande centrat skulle
gynna den affärsverksamhet som idag bedrivs där, men om stationen
förläggs längre bort kanske den skapar ett nytt centra som istället
konkurrerar med det gamla. Båda alternativen har för och nackdelar
och båda varianterna utvecklas i varsitt förslag i förslagsdelen.
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Förslag

Syfte
Mitt syfte var att finna svar på hur Veberöd ur ett ekonomiskt, socialt
och ekologiskt ”hållbart” sätt ska kunna anpassa sig till ett
stationsnära läge med tyngdpunkt på: Bostadsstruktur,
Infrastruktur och Grönstruktur.
Jag har för avsikt att presentera ett nollalternativ och två förslag som
innefattar en station utmed Simrishamnsbanan i Veberöd. Ett av
dessa två förslag ska jag mer ingående beskriva med illustrationer
och kartor. Alla alternativen kommer att beskrivas med fördelar och
nackdelar.
Först presenteras nollalternativet, sedan förslag 1, förslag 2a och sist
2b Med förslag 2b följer illustrationer.

80 Hållbarplanering i småort

Noll-alternativ

Huvuddrag
Noll-alternativet visar hur utvecklingen fortsätter om Simrishamnsbanan inte realiseras och Veberöd fortsätter att utvecklas på den inslagna struktur som den nu använder och den strategi som Lundskommun nu använder Veberöd.
Kartan på sidan 81 har adderat den föreslagna bebyggelse som är
tänkt att bygga fram till 2025 och den visar ett eventuellt nästa steg
i utvecklingen, områden som kan tänkas bebyggas i perioden
mellan 2025-2040. Det viktiga är inte var utbyggnaden sker utan
omfattningen och den yta som bybyggelsen för 2025-2040 kommer
att kräva om man forsätter att bygga på en gles låg bebyggelse.
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Fördelar:
+

Att bygga på den befintliga infrastrukturen utan en storsatsning på
spårdragning är i det korta perspektivet ekonomiskt mycket
fördelaktigt.

+

Att använda den gamla spårdragningen till grönstråk med gångoch cykelväg.

Nackdelar
-

Stora ytor av åkermark behöver tas i anspråk för en fortsatt låg
och gles bebyggelse.

-

Den ökande bilpendlingen innebär att det behövs infrastrukturella
satsningar för att leda trafiken runt Veberöd. Eftersom Dalbyvägen
inte kommer att klara den framtida trafiken.

-

Utsläpp av växthusgaser kommer att öka med ökat antal invånare
i Veberöd med den ökade pendlingen som följd av inflyttningen.

Nollalternativ
Illustrationskartan till höger ska endast ses som en bild
föreställande möjliga utbyggningsområden efter år 2025 av Veberöd
efter det att de närmast föreslagna utbyggnaderna är genomförda.

En möjlig utbyggnad av
bostäder 2025-2040
En möjlig utbyggnad av
verksamheter 2025-2040
Utbyggnad av Veberöd
2008-2025
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Konsekvenser
Bostadsstruktur
I ett nollalternativ där tåget inte strukturerar bygden kan
bostäderna byggas var som helst så länge det finns en
väg dit och det är inget som säger att det tvunget måste
lokaliseras till Veberöds bykärna.

Noll-alternativ:
Etappen 2008-2025 innebär 56 bostäder per år och 950 Fortsättning på den befintliga
bostäder totalt. Nästa 15 års period 2025-2040 ska med strukturen och den inslagna vägen.
den procentuella ökningen av bostadsbyggandet, som
Lunds kommun kalkylerar med, vara 117% högre år
2040 än den är 2008. Alltså ska det, om jag utgår från
Lunds kommuns egna beräkningar, år 2025 byggas 39%
fler bostäder än 2008, vilket innebär ca: 78 bostäder detåret. Från och med år 2040 ska det, enligt samma
beräkningar, byggas ungefär 122 bostäder per år i
Veberöd.
Så mellan åren 2025-2040 ska det byggas ca 1500
bostäder, Vilket innebär att det byggs mellan år 20082040 sammanlagt 2450 bostäder i Veberöd.
År 2005 fanns det totalt 1716 hushåll i Veberöd och
5196 invånare, vilket innebär ca: 3 personer per hushåll.
Räknar vi med 3 personer i varje nytt hushåll som byggs
mellan 2008-2040, innebär det att Veberöd har nästan
7350 fler invånare 2040 än 2005. Totalt har Veberöd år
2040 ca 12500 invånare.
Kalkylering räknar då inte med eventuell annan in- och
utflyttning än den inflyttning vilket den planerade
nybyggnationen innebär.
84 Hållbarplanering i småort

Skillnad i trafikflöden, utsläpp
och emissioner.
Förslag:
En ny tågstation.

Illustration 9: Skillnad mellan nollalternativ och förslag över tiden.

Tabell 11: Utveckling av antalet pendlare och utsläppskvoter mellan 2005-2040. Beräkningar utifrån 2005 års uppgifter om pendling, antalet bilar per hushåll.
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Grönstruktur
Ett nollalternativ innebär att åkermark och grönytor runt Veberöd
kommer att tas i anspråk för bostadsbebyggelse. Men en låg och
gles bebyggelsestruktur har mycket grönt i villaträdgårdarna. Det
finns även möjligheter att fortsätta använda och förädla spårservitutet för ett grönstråk i Väst-östlig riktning genom Veberöd.
Verksamheter&Service
Fler invånare i Veberöd innebär bättre förutsättningar för de lokala
näringarna. Verksamhetsområdet kommer att behöva kliva över väg
11 om det ska fortsätta att expandera i Veberöd, då den yta som
idag är avsatt för verksamheter snabb fylls av ytkrävande lager- byggnader. Den ökade trafiken genom Veberöd kommer inte attgagna
näringarna där, buller och dålig luft och krav på större
parkeringsplatser anser jag hota det småskaliga befintliga centrat.

Kommunikationer
Antalet personbilar i Veberöd år 2040 blir, om vi utgår från samma
antal bilar per tusen invånare som idag d.v.s 496 st, ca: 6200 bilar.
mot dagens ca: 2300 bilar.
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Tabell 12: Energiåtgång (kWh) och utsläpp av koldioxid per personkilometer (g)
för olika transportsätt. Källa: Energianvändning i transportsektorn, IVA

Med hjälp av tabell 11 på sidan 85 går det att utläsa hur mycket
pendlingen kommer att öka i Veberöd och skillnaden i utsläpp om
pendlare tar tåget istället för bilen. Beräkningen för Tabell 11 utgår
från Tabell 12 på sidan 86. Antalet pendlare utgår från 2005 års
antal.
Enligt tabell 11 släpper personbilarna ut år 2040, om vi väljer att
köra istället för att ta tåg, 45 gånger med koldioxid än om de valt att
åka tåg istället.
Utsläppen av koldioxid mellan 2005-2015 är sammanlagt 200 ton.
Mellan 2015-2025 är utsläppen sammanlagt 255 ton och
mellan perioden 2025-2040 sammanlagt 547,5 ton. Totalt innebär
det utsläpp på nära 1000 ton koldioxid.
Detta ska jämföras med tågets utsläpp om totalt 15,5 ton koldioxid
för samma period, mellan 2005-2040.
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Förslag 1 Den alternativa dragningen av spåret.

Huvuddrag

Fördelar:

Detta förslag tar steget över väg 11 och placerar järnvägen utefter
denna. Bäcken förbinder dagens centrala Veberöd med den nya
stationen, stråket längst bäcken blir kopplingen dem emellan.

+

Möjligheten att kunna utnyttja stationen för fler bostäder i en framtida expansion av Veberöd, nära stationen.

+

Att kunna skapa bullerfria zoner längs dragningen.

+

Möjlighet för två eller fler spår och godstrafik.

+

Utnyttja den gamla spårdragningen för bostäder och gångcykelväg i väst-östlig riktning och knyta samman
grönstrukturen.

+

Samla barriärerna (vär 11 och kraftledning) tillsammans i ett stråk,
med spåret och därmed frigöra andra ytor.

Ny bostadsbebyggelse är placerad längst bäcken på de tidigare
verksamhetsområdena som blir omlokaliseras till framförallt
områden längst väg 11 och vid av- och påfarterna till väg 11.
Förslag 1 innebär att ny bebyggelse sker även norr om väg 11 och
med bebyggelse med en tätare struktur som är bättre anpassad till
stationens nya förutsättningar.

Nackdelar
Den gamla spåret, utnyttjas som ett gång- och cykelväg med en
allé rakt igenom Veberöd i Väst-östlig riktning.
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-

Exploatering av åkermark och bruksmark. Konflikter av intressen.
Stationen är inte placerad centralt i dagens Veberöd och
förutsätter en utbyggnad norr om spårdragningen.

-

De som bor längst söderut i Veberöd får långt till stationen.

-

Att addera ytterligare en barriär till de nu existerande (väg11 och
kraftledningen), kanske särar helt på dagens Veberöd och det nya
område som läggs till norr om väg 11. Detta område blir då inte en
naturlig del av Veberöd utan en egen by.

-

Förslaget skapar ett nytt centrum i Veberöd, som konkurrerar med
det gamla.

Förslag 1

Föreslagen yta för nya bostäder.
Föreslagen ny grönyta
Föreslagen yta för service.
Föreslagen yta för verksamheter.
Föreslagen yta för bostäder och eller
handel.
Påbörjad utbyggnad.
Planerat utbyggnadsområde 20082025.
Stationsområde.
Ny tågsträckning i marknivå.
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Konsekvenser
Bostadstruktur
Förslag 1 innebär en möjlighet att fullt ut utveckla en tät stationsbebyggelse utan att behöva förtäta befintliga bostadsområden.
Risken med att bygga bostäder på andra sidan väg 11 är att detta
blir en egen avhängd del av Veberöd och ingen naturlig del av
Veberöd eftersom den omfattande barriären som väg 11 och
tågspåret kommer att åstadkomma.
Detta förslag innebär ytterligare svårigheter att fastställa ett
centrum i Veberöd. Den centrala delen kommer att finnas på fler
ställen och här är det föreslaget nya handelsområden tillsammans
med bostäder i närheten av tennishallen och den nya stationen.
Grönstruktur
Föreslagen grönstruktur har som syfte att stärka de befintliga gröna
stråken som idag finns och förlänga dessa till den nya
bebyggelsen norr om väg 11.
Försköningen knyts an till det nya grönstråk som går längst det
gamla spårservitutet och kopplas samman med det grönstråk som
bäcken utgör.
Verksamheter&Service
Verksamheterna är placerade utefter väg 11 på båda sidor och
större verksamhetsområden kan utvecklas i närheten av den västra
av- och påfarten till väg 11.
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Mycket av den verksamhetsmark som idag finns i Veberöd har
istället givit plats för bostäder. Centralt i den nya bebyggelsen har
nya områden för servicetableringar.
Ett område i närheten av tennishallen och ett i det nya bebyggelse
området norr om väg 11.
Kommunikationer
Stationsområdets placering är knutet till det gång- och cykelstråk
som löper utefter bäcken. Detta stråk går i nord-sydlig riktning
och det gamla spårservitutet föreslås skapa ett stråk i väst-östlig
riktning. Inom stationsområdet ska det finnas möjlighet för pendlarparkeringar och en hållplats för busstrafik.

Förslag 2a Tåget längst den gamla spårdragningen.

Huvuddrag

Fördelar:

Till skillnad mot förslag 1, håller sig detta förslag kvar på södra
sidan om väg 11. Tågststationen förläggs så centralt det går och
knyter samman den centrala delen av Veberöd. Bebyggelsen
koncentreras till framförallt det tidigare verksamhetsområdet som
istället får utvecklas utmed väg 11. För att tillfullo utnyttja stationen
föreslås också en förtätning av den befintliga bebyggelsen närmast
stationen.

+

Placering centralt i Veberöd är nära ala som idag bor där.

+

Stationen blir ett tillägg till den centrala näringen.

+

Utnttjandet av den gamla spårdragningen innebär färre konflikter
mellan olika intressen och färre ingrepp.

Nackdelar
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-

Barriär genom Veberöd.

-

Minst en planskildkorsning, där tåget korsar Dalbyvägen.

-

Buller. Framförallt för de hus som byggts upp på de gamla tegelbruksområdet, är mycket nära den gamla spårdragningen.

Förslag 2a

Föreslagen yta för nya bostäder.
Föreslagen ny grönyta
Föreslagen yta för service.
Föreslagen yta för verksamheter.
Föreslagen yta för bostäder och eller
handel.
Påbörjad utbyggnad.
Planerat utbyggnadsområde 20082025.
Stationsområde.
Ny tågsträckning i marknivå.
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Konsekvenser
Kommunikationer
Bostadsstruktur
En tät och hög bebyggelse med högt exploateringtal, en satsning
som kan motivera en tågstation i Veberöd. Denna nya bebyggelse
skall vara lågenergihus med framförallt mindre lägenheter så att
Veberöd får en bättre bostadsammansättning med flera
upplåtelseformer.
För att tillfullo utnyttja stationen föreslås också en förtätning av den
befintliga bebyggelsen närmast stationen.
Grönstruktur
Den nya grönstrukturen har som syfte att koppla samman och
förstärka de redan befintliga stråken.
Försköningen får ta ett kliv ut och förlängs söderut så att den bättre
hänger hop med de gröna stråk som går längst spårområdet.
Verksamheter&Service
En stor del av de befintliga verksmaheterna får användning som
bostadsområden istället. Nya verksamhetsområden anläggs längst
väg 11. Ny service kan i förslaget etableras centralt i det nya
bostadsområdet i närheten av tennishallen och bostäder med
handelsmöjligheter.
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Tågspåret kommer att separera Veberöds norra sida från den
södra, även om spåret tunnlas eller överbryggas så kommer den att
bli en barriär. Förslag 2a innebär också att de behövs åtminstone
en planskild korsning och det är där Dalbyvägen korsar spårområdet.

Förslag 2b En tunnlad variant av spåret längst den ursprungliga tågsträckan.

Huvuddrag

Fördelar:

Till skillnad mot förslag 1, håller sig detta förslag kvar på södra
sidan om väg 11. Tågststationen förläggs så centralt det går och
knyter samman den centrala delen av Veberöd och i detta förslag
befinner sig tågspåret under mark. Bebyggelsen koncentreras till
framförallt det tidigare verksamhetsområdet som istället får
utvecklas utmed väg 11.

+

Placerigen centralt i Veberöd är nära alla som idag bor där.

+

Stationen blir ett tillägg till den centrala näringen.

+

Utnyttjandet av den gamla spårdragningen innebär färre konfliktermellan olika intressen.

+

En tunnlad lösning är det bästa emot buller.

+

En tunnlad lösning skapar minst barriäreri Veberöd.

+

Tar ingen mark i anspråk, mer än vad stationsområdet behöver.

Nackdelar
-
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Det i särklass dyraste alternativet, åtminstone på kort sikt.

Förslag 2b

Föreslagen yta för nya bostäder.
Föreslagen ny grönyta
Föreslagen yta för service.
Föreslagen yta för verksamheter.
Föreslagen yta för bostäder och eller
handel.
Påbörjad utbyggnad.
Planerat utbyggnadsområde 20082025.
Stationsområde.
Ny tunnlad tågsträckning.
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Konsekvenser
Bostadsstruktur
En tät och hög bebyggelse med högt exploateringtal, en satsning
som kan motivera en tågstation i Veberöd. Denna nya bebyggelse
skall vara lågenergihus med framförallt mindre lägenheter så att
Veberöd får en bättre bostadsammansättning med flera
upplåtelseformer.

Kommunikationer
Ett gång- och cykelstråk möjligörs ovanpå det tunnlade spårmrådet
genom Veberöd. detta stråk knyter samman det befintliga GC-nätet.
Försköningen får ta över den sista biten av Norra Järnvägsgatan,
den bit som möter Dalbyvägen. För att nå ut på Dalbyvägen får
man använda Södra Järnvägsgatan.

För att tillfullo utnyttja stationen föreslås också en förtätning av den
befintliga bebyggelsen närmast stationen.

Norra J

Grönstruktur
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n

En stor del av de befintliga verksamheterna får användning som
bostadsområden istället. Nya verksamhetsområden anläggs
längst väg 11. Service och en kombination av hus med handel och
bostäder kan etableras centralt i det nya bostadsområdet, nära
tennishallen.

äge

Verksamheter&Service

byv

Försköningen får ta ett kliv ut och förlängs söderut så att den bättre hänger hop med de gröna stråk som går ovan på det tunnlade
spåret.

sgatan

Dal

Den nya grönstrukturen har som syfte att koppla samman och
förstärka det befintliga stråken.

ärnväg

Södra J

ärnväg

sgatan

Exempel på bostadsområde
En låg och tät bostadsstruktur ramar in vägen och inom området mer
grönska och 4 st högre skivhus glest placerade. Den lägre bebyggelsen är i
3 vån och den högre i 6 vån. Detta bostadsområde omfattar 116000 m² varav
yta för bostäder utgör ca: 13000 m². Total boendeyta i området är: 52000m².
Bostäder
1:a á 35m² 30% = 445st
2:a á 55m² 30% = 283st
3:a á 75m² 30% = 208st
4:a á 95m² 5% = 27st
5:a á 115m² 5% = 22st

Vy 1

Norra Jä

rnvägsg

atan

Vy 1 ses på sidan 100 och är en volymstudie över
illustration 10.
Illustration 10: Förslag på utformning av bostadsområde.
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VY 1. Volymstudie
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Exempel på stationsområde.
Förslaget innnebär 11st punkthus med garage i bottenvåning.
Punkthusen kan variera mellan 3-5 våningar och de är placerade utmed
vägen och har ett grönstråk på baksidan som går ovanpå den tunnlade
järnvägen. Husen står ej över tunneln. Stationsbygganden kan innefatta en
handelsetablering och väntsal.

Stationen

Norra Jä

atan

n

äge

by v

Dal

rnvägsg

Södra J

ärnvägs

gatan

Illustration 11: Förslag på utformning av stationsområdet.
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