
Köpingebro - då och nu
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Hur byn växt fram
I kapitlet Köpingebro - då och nu har vi lånat bilder och  
inspirerats av fyra böcker som skildrar Köpingebros 
historia: Från boplats till brukssamhälle, Stora Köpinges 
historia, 1997; Bygd i blomstring, Stora Köpinges historia 
del 2, 1999; Stora Köpinges historia under 1900-talet i 
text och bild, del 3, 2009 samt Tacka vet jag bruket, En 
historia om Köpingebro, Ystadiana 2010.

Boplatser längs Nybroån
Trakterna kring Köpingebro har en lång histo-
ria som plats att leva och bo på. Nybroån var en 
livsnerv att färdas längs och vid vadställena där 
man korsade ån växte boplatser fram och möjlighet 
att utbyta varor. Man har funnit spår av tillfälliga 
boplatser från stenåldern vid Herrestad och Öja 
mosse som vid denna tid var en inre lagun. Från 
brons- och järnåldern fi nns fl era fyndplatser med 
bosättningar och gravar. Synliga tecken från denna 
tid är bland annat gravhögarna vid Stora Köpinge 

1870 1912

Gravhögar från bronsåldern norr om Köpingebro. 
Källa: Från boplats till brukssamhälle.

Stortvätt vid Köpinge mölla, tidigt 1900-tal. 
Källa: Från boplats til brukssamhälle.

och Köpinge mölla. Boplatserna längs ån blev 
bybildningar som utvecklades till handelsplatser. 
När förhållandena vid kusterna blev lugnare och 
städerna började anläggas närmare havet förlorades 
handelsplatsernas betydelse och bygden utvecklades 
till ett jordbrukssamhälle. 

2012
Historisk utveckling från 1870 till 1912 och slutligen 2012. Nybroån har spelat en central roll i utvecklingen av området. Bebyggelsen har 
utvecklats utmed ån och vägnätet har successivt byggts ut i takt med att resandet ökat. Järnvägens tillkomst med station i Köpingebro 
har tillsammans med sockerbruket lett till att detta samhälle expanderat mycket i förhållande till de andra byarna utmed Nybroån. 

Nybroån har i alla tider varit rik på fi sk, här öringar som hoppar i 
fallet vid Barevads mölla. Källa:Från boplats till brukssamhälle.
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Köpingebro station, tidigt 1900-tal. Källa: Ystadiana 2010.

Fram till slutet av 1800-talet innan järnvägen och 
sockerbruket anlades var det Stora Köpinge som var 
bygdens huvudort. Lilla Köpinge låg väster om ån. 
Det anlades tidigt två kvarnar i byn, Köpinge mölla 
i norr och Barevads mölla i söder, och mellan dessa 
fanns ett mindre antal gårdar och gathus. I dagens 
Köpingebro fi nns i stort sätt inga spår kvar av det 
som tidigare var Lilla Köpinge.

Järnvägen
1866 invigdes järnvägssträckan Ystad - Eslöv som 
ansågs betydelsefull för Sveriges förbindelser med 
utlandet. Stora Köpinge och övriga byar längs 
sträckan fi ck på så sätt tidigt tågförbindelse söderut 
med Ystad och norrut med Stockholm och Eslöv. 
Som följd av Sockebrukets tillkomst invigdes 1894 
ytterligare en järnvägsförbindelse mellan Ystad och 
österut mot Köpingebro och Gärsnäs. 

Bettågen började rulla in, Köpingebro blev en 
betydelsefull järnvägsort och ett ståtligt stationshus 
byggdes 1898. Järnvägen kom att betyda mycket för 
utvecklingen av Köpingebro. Stationen blev tyngd-
punkten i byn och kring denna byggdes servicen 
upp. 

Järnvägen fi ck från mitten av 1900-talet och framåt 
konkurrens av bl.a. personbilar och lastbilar. Trans-
port av betor på järnväg kom mer och mer att 
överföras till landsväg med lastbil eller traktor. Idag 
går det ingen godstrafi k genom orten. Järnvägslinjen 
till Eslöv lades ner på 1980-talet. 

Stationsvägen 1940, med Birger Anderssons järnaff är och Nya Caféet t.v. och stationsbyggnaden t.h. 
Källa: Från boplats till brukssamhälle.

Under senare år har det blivit ett uppsving för 
persontrafi k och i dag går pågatågen mellan Ystad-
Tomelilla-Simrishamn med entimmestrafi k samt 
mellan Ystad-Malmö med halvtimmestrafi k.  
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Sockerbruket
I Köpingebro fanns både vatten och järnväg, de 
två viktiga förutsättningarna för att kunna etablera 
ett sockerbruk. Detta uppmärksammades av den 
utsända ståthållaren till Jacob Lachmann som lät 
förvärva mark för att bygga ett sockerbruk som 
kunde förse hans raffi naderi i Ystad med råvaror. 
1894 grundades sockerbruket i Köpingebro.

Sockerbruket utvecklades snabbt, redan två år efter 
att det tagits i drift var bruket det näst största i 
landet. 1902 såldes sockerbruket till det bolag som 
några år senare blev Svenska Sockerfabrikernas 
Aktiebolag (SSA). Från mitten av 1930-talet var 
SSA den enda aktören inom sockertillverkningen i 
Sverige. 

Arbetet på bruket kunde under 1900-talets första 
hälft ofta vara tungt med lossning och packning i 

ofta bullriga och kalla, eller ibland väldigt varma, 
lokaler. Det fanns också många olika slags hantverk 
kopplat till brukets verksamhet, bl.a. smedja, sadel-
makeri och snickeri. 

Sockerbruket var en stor arbetsgivare och det fanns 
många människor i rörelse i och kring bruket, inte 
minst under betkampanjen. Under kampanjen köade 
bettransporterna på landsvägarna och en stor mängd 
kampanjearbetare hade tillfälligt boende i byn. 

Under 1900-talets senare hälft gjorde den tekniska 
utvecklingen att antalet anställda minskade trots att 
fabrikens kapacitet ökade. På 1950-talet påbörjades 
en rationalisering som innebar att över hälften av 
sockerbruken försvann, Köpingebro sockerbruk 
berördes dock inte. Under 1960-talet och framåt 
gjordes fortsatta investeringar i bruket, fabriken 
trimmades och optimerades och ekonomin var god.

Lastbilarna rullar in med betor för 
vägning vid betvågen,1950-talet. 
Källa: Ystadiana 2010.

Betlossningspersonal från omkring 1905. 
Källa: Stora Köpinges historia under 
1900-talet.
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Ägoförhållandena av sockerbruket var oföränd-
rade under större delen av 1900-talet. I början på 
1990-talet övertogs Sockerbolaget av Danisco-kon-
cernen och kom därmed att tillhöra en av Europas 
största sockerkoncerner.

Under de första årtiondena med Sockerbruket 
skedde ingen rening efter verksamhetens bethante-
ring. Föroreningar och slam släpptes direkt i Ny-
broån, ofta med fi skdöd som följd. Efter ett antal 
årtionden vidtogs dock åtgärder. Medvetenheten 
kring miljöfrågor hade ökat och det byggdes dam-
mar och genomfördes noggranna kontroller i egna 
laboratorier i bruket. 
Numera fi nns bara Örtofta sockerfabrik och Arlöv 
sockerraffi naderi kvar i Sverige. Sockertillverknin-
gen i Köpingebro upphörde 2006 och verksam-

Lokstallet med sina karaktäristiska skorstenar.           Välbevarad interiör i lokstallet med portar och fönster.

Detalj från den nuvarande Fibrexbyggnaden.          Industrimiljön sett från dammarna öster om Nybroån.

heten lades ner. Kommunen har förvärvat det före 
detta sockerbruksområdet och planerar nu för 
framtida markanvändning. 

Några enklare industribyggander och rester av 
anläggningen utan större kulturhistoriska värden 
har rivits. I samband med nedläggningen av socker-
bruket revs även kalkugnen ner och idag saknas 
därmed ett landmärke för Köpingebro. Flera bygg-
nader ligger dock kvar och påminner om den verk-
samhet som tidigare fanns här.

Idag fi nns en verksamhet kvar inom området, 
Fibrex, som tillverkar specialkost av en biprodukt 
som tas tillvara vid betförädlingen.
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Bebyggelsen
Samhället växte upp kring den gamla vägen mellan 
Nybro och Stora Köpinge, Nybrovägen. Bebyggel-
sen som vi ser idag är relativt ung, från 1800-
talets slut och framåt. 

Till den äldre bebyggelsen i Köpingebro hör arbet-
arebostäder, egnahem och villor för sockerbrukets 
tjänstemän som ur ett kulturhistorikt perspektiv är 
intressanta att bevara.

1985 togs det fram ett bevarandeprogram för byarna 
i Ystads kommun i vilket Köpingebro ingår. 
I bevarandeprogrammet redovisas karta med gräns 
för värdefull miljö enligt §8 i dåvarande bygg nads-
stadgan. Området omfattar bruksparken, stations-
området, Nybrovägen söderut och Storgatan österut 
mot Nybroån, se karta. Speciellt värdefulla byggnad-
er, ett 25-tal byggnader är beskrivna och markerade 
på kartan. 

Köpinge mölla och Barevads mölla har också ett högt 
kulturhistoriskt värde med väl bibehållna närmiljöer.

Från 1900-talets andra hälft dominerar enbostads-
husen i form av fristående villor och gruppbyggda 
småhus. Med undantag av en av bruksvillorna i 

Bruksparken som inretts med lägenheter samt ett 
fåtal mindre fl erfamiljshus söder om järnvägen fi nns 
inga andra fl erbostadshus.
Karta över karaktärsskapande byggnader

Gräns för bevarandeprogram

Speciellt värdefulla byggnader från bevarandeprogram

Stationsvägen österut.

Nybrovägen norrut.

Nybrovägen/ Stationsvägen vid GeMa-livs centralt i byn.

Stationshuset från 1898.

Övriga karaktärsskapande byggnader
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Vigs Ängar.

Befolkning, service mm
Byborna/demografi 
Köpingebro hade i slutet av 2009 1134 invånare. På 
tidigt 1960- tal hade orten omkring 660 invånare. 
Orten växte sedan och hade 759 invånare år 1975. 
Befolkningsnivån ökade sedan i en snabb takt och 
låg år 1990 på 1038 personer, sedan dess har orten 
haft en låg men stabil befolkningsökning. 

2009 var 24 % av ortens befolkning mellan 0-15 år 
vilket gör att orten är ung i förhållande till genom-
snittet för riket och framför allt för kommunen där 
motsvarande andel är 16 %. Personer som är över 
65 utgjorde 2009 15 % av ortens invånare, vilket är 
lägre än genomsnittet för riket och kommunen. På 
orten bor främst barnfamiljer och den största delen 
av de nyinfl yttade tillhör också denna grupp. 

Service
Köpingebro har, tack vare Sockerbrukets etablering, 
varit en självförsörjande ort och serviceutbudet får 
anses vara stort trots närheten till Ystad och andra 
större orter. Från blomstrande tider för handel och 
service under förra seklet med bl.a. fl era konditorier 
och en egen brandkår är servicen i byn fortfarande 
väl utbyggd. Det fi nns både skola, förskolor, livs-
medelsaffär, frisersalonger, pizzeria, vårdcentral och 
idrottsanläggning på orten. Den centralt belägna 
livsmedelsbutiken har ett utbud med bl a charkuteri-
varor som lockar långväga kunder. Under en tid 
hade Köpingebro både biograf  och Folkets park, 
något som dock är nedlagt idag. 

Vigs Ängar är ett äldreboende med antroposofi sk 
inriktning som invigdes 1995 och drivs på entre-
prenad av äldreboendet Vigs Ängar AB på uppdrag 

av Ystads kommun. Här fi nns 32 enskilda bostäder 
där de boende har tillgång till vård, gemensamhets-
lokaler och restaurang. Vid Stationsvägen ligger 
vårdenheten Novakliniken och på Bagerivägen fi nns 
det barnavårdscentral. 

Skola och förskola
Köpingebro skola är en grundskola, med under-
visning från förskoleklass till och med årskurs sex. 
Skolan ligger norr om järnvägen och här går runt 
250 barn varav cirka hälften kommer med skolskjuts 
från den omkringliggande landsbygden. På skolan 
fi nns även ett bibliotek som är öppet för allmän-
heten två gånger i veckan. Det fi nns ett fritidshem 
beläget i skolans lokaler för barn i åldrarna 6-7 år. 
Gymnastiksalen är en mötesplats som används fl itigt 
av föreningar i och kring byn.

Karta befi ntlig service, skolor, idrott mm
1  Ge-Ma Livs
2  Tågstation
3  Distriktssköterska/ Novakliniken
4  Förskola
5  Fritidsgård
6  Skola
7  Pizzeria, frisör, fastighetsbolag
8  Idrottsplats
9  Vigs ängar
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För de äldre barnen, 8-12 år, fi nns ett fritidshem 200 
meter från skolan. En dag i veckan har möteplats 
för unga i Köpingebro öppet i den gamla biografen, 
målgruppen är barn i årskurs 4-6. 

Det fi nns två förskolor på orten. En av förskolorna 
är kommunal (Parkens förskola) och en är enskild 
(Lilla jag). 

Bruksparken
Bruksparken ligger centralt placerad strax norr 
om stationsområdet. De storvuxna träden skapar 
tillsammans med de karaktärsfulla bruksvillorna en 
vacker parkmiljö som är en stor tillgång i byn.

Tornvillan har fram till nyligen inrymt en förskola 
och centrala villan inrymmer del av skolans fritids-
verksamhet. Parken är en uppskattad utemiljö bland 
barnen, här fi nns bland annat en lekplats.

Lekplatsen i Bruksparken.

Tornvillan,  från slutet av 1800-talet, ursprungligen bostad för 
kamrer och disponent.

Entré till Centrala villan som liksom övriga bruksvillor är byggd 
med fi na tegeldetaljer.
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Köpingebro IF är kända för sin fl ick- och damfotboll. 
Foto: Thomas Persson, Ystadiana 2010.

Äldre foto med Folkets Park (inom nuvarande Fredriksberg). 
Källa: Ystadiana 2010.

Föreningar
I och kring Köpingebro fi nns en lång tradition av 
föreningsliv. Utöver de politiskt fackliga förening-
arna knutna till bl.a. sockerbruket har det funnits 
många olika föreningar såsom Röda korset, skytte-
förening, bordtennisklubb och förening för hus-
morsgymnastik. 

Köpingebro Idrottsförening startades redan 1927 
och är idag en mycket aktivt förening. Den nu-
varande idrottsplatsen invigdes 1945 efter stora 
frivilliga arbetsinsatser. Fotbollen har alltid ut-
gjort ryggraden i föreningen men den har också 
haft framgångar inom bl.a. handboll och friidrott. 
Idrottsplatsen är för många en mötesplats i byn och 
föreningen arrangerar bl.a. ett stort antal cuper för 
ungdomar och damer. 

Byalaget i Köpingebro är aktivt med ett tiotal per-
soner i styrelsen. Byalaget håller i Köpingebrodagen 
som arrangeras årligen. Det fi nns en pensionärs-
förening som anordnar olika aktiviteter för den äldre 

Karta natur, jordbruksmark och rekreation

Entrégrind till Kamerala villan söder om järnvägen, formgiven i 
smide med emblemet för brukets ägare, SSA.

befolkningen. Det fi nns även en frivilligbrandkår på 
orten. Scouterna är också aktiva i Köpingebro, deras 
scoutstuga ligger i Nybrostrand. 

Trädbevuxen yta

Fritt växande gröning

Gräsmatta

Åker

Lekplats

Fotbollsplan
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Rekreation
Fredriksberg är ett av två övningsfält i Ystads kom-
mun som ingår i Revingeheds garnison och som 
bland annat utnyttjats av Södra skånska regementet 
(P7). Fredriksbergsområdets övningsfält är ca 249 
ha stort. Området består till mesta del av småbruten 
terräng med cirka en tredjedel skogsmark medan 
resten är öppen mark för bete och slåtter. Inom 
området fi nns höga naturvärden, läs mer under 
rubriken naturmiljövård. Området köptes i början 
av 1970-talet för P7:s (Södra skånska regementet) 
militära övningar. Under åren 1982-1997 utnyttjade 
skånska luftvärnskåren (Lv4) området tills denna 
lades ned 1997 och P7 återtog förvaltningen av om-
rådet. I Garnisonsplan för Revingehed 2003 föreslås 
Fredriksbergsområdet avvecklas som militärområde. 
I Ystads Översiktsplan från 2005 föreslås Fredriks-
bergsområdet som fritids- och rekreationsområde.

Mark och vatten
Mark 
Berggrunden inom planområdet består av kalk-
sten och sandsten, precis som den största delen av 
Ystads kommun. Jordarten består till huvuddelen av 
lätta jordar (omfattar jordar med grov mo, sand och 
grus samt isälvsavlagringar). Sockerbruksområdet 
har delvis grävts ut och fyllts ut . Åkermarken/jord-
bruksmarken är av klass 7 och 8. 

Planområdet ligger inte, enligt ÖP 2005, inom 
högriskområde för radon. Norr om Köpingebro 
ligger dock ett område med höga halter av radon i 
marken. Radonmätning bör genomföras i samband 
med projektering, då radon kan variera kraftigt. 

Vatten
Nybroån

Genom planområdet rinner Nybroån som är en 
lugn å till största del omgiven av jordbrukslandskap. 
Ungefär två femtedelar av ån är omgrävd. 

Under 2009 biotopkarterades och elfi skades Ny-
broån. Resultatet har sammanställts i Länsstyrelsens 
Fiskevårdsplan för Nybroån 2009. 13 fi sk- och kräft-
arter har påträffats genom provfi sken från 1974 

till 2009 men den absolut vanligaste arten är 
öring. Provfi ske har bland annat utförts söder om 
Köpingebro vid vilket 10 arter har påträffats. Bland 
dessa kan nämnas ål, elritsa och stensimpa men även 
här har öring varit den klart vanligaste arten.  

Ystadortens Fiskevårds & Sportfi skeförening, bildad 
1949, har arbetat hårt för att återställa Nybroån från 
den negativa påverkan som orsakats genom föro-
reningar från omkringliggande fabriker, däribland 
Köpingebro sockerbruk. Arbetet har bland annat 
medfört att havsöringen, som under en tid inte hade 
någon regelbunden reproduktion och var nästintill 

Nybroån meandrar sig fram. 

Skogmiljön inom Fredriksberg.



21Fördjupad översiktsplan Köpingebro       Antagandehandling

helt utslagen i ån, började reproduceras igen. Arbete 
har också pågått med att åtgärda vandringshinder 
för fi skarna kring möllorna längs med ån och 1998 
åtgärdades vandringshindret vid Köpingemölla, norr 
om sockerbruket i Köpingebro, då den äldre laxtrap-
pan ersattes av en naturlig forssträcka. Läs mer om 
ån under avsnitten miljökvalitetsnormer, riksintresse 
naturvård och naturmiljövård.

Nybroån har också en viktig funktion i ett regionalt 
sammanhang. Ån ska kunna fungera som ett stråk 
för såväl friluftsliv som ekologi men är idag, enligt 
Regions Skåne, utpekat som en bristande länk i den 
regionala grönstrukturen.

Dammarna

Under de första årtiondena med Sockerbruket 
skedde ingen rening efter verksamhetens bethante-
ring med följden att föroreningar och slam släpptes 
direkt i Nybroån. Efter ett antal årtionden byggdes 
dock reningsdammar i anslutning till brukets östra 
del. 

Befi ntliga dikningsföretag i Köpingebro visas med tjockare blå 
linje (ur Länsstyrelsens miljöatlas).

Tabell 1. Status och miljökvalitetsnorm för Nybroån sträckan som passerar Köpingebro.

Avrinningsområde och dikningsföretag

Planområdet ligger inom Nybroåns avrinningsom-
råde, som är sydkustens största vattendrag och 
mynnar ut i Östersjön. Söder om järnvägen omfat-
tas Nybroån av dikningsföretag längs hela sträckan 
genom Köpingebro. Ett kulverterat dikningsföretag 
går dessutom genom samhället i väst-östlig riktning, 
se karta. Nybroån har höga naturvärden och är 
utpekad som nationellt värdefull med avseende på 
fi ske (havsöring).

Den delen av Nybroån som rinner genom Köpinge-
bro ingår i vattenförekomsten ”Herrestadsbäcken-
Örupsån”. Status och miljökvalitetsnormer redovi-
sas i tabell 1. Vattenförekomsten bedöms ha måttlig 
ekologisk status och god kemisk status (exklusive 
kvicksilver). Miljökvalitetsnormen är God ekologisk 
status 2027 och God kemisk ytvattenstatus 2015.



Nybroån med utsikt över jordbrukslandskapet.
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Den huvudsakliga orsaken till att Nybroån inte har 
god ekologisk status idag beror till största delen på 
övergödning, men även fysisk påverkan, dvs. negativ 
påverkan på vattendragets naturliga fl öde och form, 
är ett stort problem. Det fi nns även problem med 
miljögifter. Miljöproblemen sammanfattas i tabell 2.

Tabell 2. Miljöproblem i Nybroån - vattenförekomst ”Herrestadsbäcken-Örupsån”

Teknisk försörjning
Vatten, spillvatten, dagvatten
Köpingebro är försett med kommunalt vatten och 
ligger inom kommunens verksamhetsområde för 
spillvatten. Kommunen har även verksamhetsom-
råde för dagvatten i Köpingebro. Enligt den policy 
som Ystads kommun har vad gäller dagvattenhante-
ring ska dagvatten i första hand tas om hand lokalt 
(LOD = lokalt omhändertagande av dagvatten). 
Det innebär att dagvatten hanteras inom respek-
tive tomt genom att det avleds till någon form av 
perkolationsmagasin eller att vattnet bara släpps ut 
över tomten och sugs upp av omgivande gräsytor. 
Befi ntlig bebyggelse i Köpingebro har till största del 
LOD lösningar men vissa delar av byn avvattnas till 
det kommunala dagvattenätet.

El, fi ber/internet, tele, uppvärmning 

Inom Ystads kommun fi nns det två elnätsägare, 
Ystad Energi AB och E.ON. I Köpingebro är det 
E.ON som är elnätsägare. Det kommunala bolaget 
Ystad Energi har sedan fl era år byggt ut ett fi berop-
tiskt stomnät i hela kommunen, som det är möjligt 
att ansluta sig till. Fjärrvärme fi nns inom orten och 
byggs ut kontinureligt.
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Trafi k
Gång- och cykeltrafi k
Gång- och cykelnätet inom Köpingebro är relativt 
välutvecklat med asfalterade cykelstigar mellan och 
längs med delar av bebyggelsen. Längs med hela 
Nybrovägen går en separerad gång- och cykelväg 
hela vägen ner till väg 9 och Nybrostrand. Dess-
utom är många av lokalgatorna utformade så att 
bilarna kan samsas med cyklister och fotgängare.

Cykelförbindelserna är även goda till Ystad i 
och med både den separerade cykelvägen längs 
Österleden (väg 9) mellan Nybrostrand och 
Ystad samt det så kallade Stridsvagnsspåret som går 
parallellt med järnvägen, genom Sandskogen, in till 
Ystad.

Skolan samt en av förskolorna ligger norr om tåg-
stationen vilket innebär att spåren korsas av många 
barn. Cirka hälften av alla skolbarn kommer dit 
med skolskjuts från Nybrostrand och den omkring-
liggande landsbygden. 

Kollektivtrafi k
Pågatåg nummer 6 mellan Höör/Helsingborg-
Simrishamn trafi kerar Köpingebro station en gång 
i timmen större delen av dygnet. Västerut tar det 5 
minuter till Ystad och till Malmö drygt en timme. 
Österut tar det 8 minuter till Tomelilla och 35 mi-
nuter till Simrishamn. Järnvägen är mycket positiv 
för orten och innebär många möjligheter, samtidigt 
utgör den en barriär då skolan, fritidshemmet och 
en förskola ligger norr om spåren.

Ifrån hållplatsen Nybro campingplatsen i Nybrostrand, 
söder om Köpingebro, går buss 570 mellan Ystad 
och Simrishamn. Att resa till Simrishamn med buss 
tar drygt 50 minuter och bussen går 1-2 gånger i 
timmen. Väster om Köpingebro går SkåneExpres-
sen 4 från Ystad via Stora Herrestad till Kristianstad 
en gång i timman på vardagar, en resa på knappt 1,5 
timmar. Från Ystad via Stora Herrestad går även 
buss 337 till Tomelilla och vidare till Sjöbo vilket 
även det tar ca 1,5 timmar. Bussen går två turer på 
morgonen från Sjöbo och två turer på eftermidda-
gen tillbaka från Ystad till Sjöbo.

Befi ntligt cykelnät i Köpingebro.

KÖPINGEBRO

NYBROSTRAND

YSTAD

STORA 
HERRESTAD

Plankorsning

Cykelstråk, grus

Cykelstråk
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Ystad och Kristianstad och väg 9 som går längs 
kusten mellan Trelleborg och Brösarp. Närheten till 
detta övergripande vägnät innebär goda kopplingar 
till andra delar av länet. Det övergripande nätet illus-
treras i bilden på nästa sida. 
En förändring i vägnätet som ligger utanför den 
fördjupade översiktplanen för Köpingebro, men 
som påverkar dess förutsättningar är den nya vägen
förbi Stora Herrestad som Trafi kverket planerar 
med byggstart 2015.

Köpingebrovägen/Nybrovägen är huvudgatan och 
därmed även den mest trafi kerade vägen genom 
samhället som kopplar till väg 9 och vidare mot 
Nybrostrand söder om Köpingebro. Sockerbruks-
vägen, förlängningen av Nybrovägen norrut mot 
Stora Herrestad, stängdes av för persontrafi k när 
sockerbruket fortfarande växte. Bilister får därför 
istället ta sig norrut via Stationsvägen och vidare på 
Fallenbjärsvägen som även fungerar som en ringväg 
runt Köpingebro. Nu när bruket stängts fi nns en 
förhoppning på orten om att Sockerbruksvägen 
återigen kan öppnas för personbilstrafi k. 

Det lokala vägnätet är välplanerat med smala krökta 
gator vilket håller hastigheterna nere på ett naturligt 
sätt. Inom Köpingebros tätort är den skyltade has-

Befi ntligt kollektivtrafi knät.

Biltrafi k
Köpingebro ligger cirka en mil nordost om Ystad 
vilket innebär en restid på cirka 10 minuter med bil. 
Österut ligger Simrishamn cirka 35 minuter bort
och västerut ligger Malmö enbart en timme bort 
med bil på grund av E65:s gena koppling till Ystad. 
Köpingebro ligger även nära väg 19 som går mellan

KÖPINGEBRO

NYBROSTRAND

YSTAD

STORA 
HERRESTAD

Järnväg

Buss

Busshållplats

Järnvägsstation

Buss mot Sjöbo/Kristianstad

Tåg mot Simrishamn

Tåg mot Malmö-Höör/Helsingborg

Buss mot Simrishamn

Befi ntliga trafi kfl öden.

t 

7900(11) 7%

5400(11) 13%

320(04) 6%

570(04) 21%

1900(03) 4%

590(89) 7%
120(03) 4%

940(04) 14%

Bil

Plankorsning

(xx)

Andel tung trafik

Årtal

xx %
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S G

G
G V

G

G

A

V

GG

Olyckstyp Antal

S Motorfordon singel 1

A Motorfordon avsväng 1

G Fotgängare singel 5

G Cykel singel 2

V Övriga (varia) 2

Totalt 11

Inträff ade olyckor på orten under femårsperioden 2007-2011.

Befi ntligt biltrafi knät, översiktligt.

tigheten 50 km/h med undantag för Fredriksbergs-
vägen, utanför skolan, där hastighetsbegränsningen 
är 30 km/h på vardagar mellan 07.00-17.00. 

Dagens trafi kfl öden har hämtats från Trafi kverkets 
trafi kfl ödeskartor, se bilder. Trafi kfl ödena på väg 
9 är från 2011, resterande siffror är från 2004 eller 
tidigare. Tittar man bakåt i tiden är det tydligt att 
trafi ken inte har ökat påtagligt varför trafi kfl ödena i 
princip bör stämma med dagens trafi kfl öden. 

Olycksstatistik
Enligt olycksdatabasen STRADA har det under 
femårsperioden 2007-01-01 - 2011-12-31totalt skett 
11 personskadeolyckor i Köpingebro,
se bilden till höger. Alla olyckor var singelolyckor 
som resulterade i lindriga skador. I de två olyckorna 
med olyckstyp ”övriga” var en cyklist och en mope-
dist inblandade. Detta visar att trafi ksäkerheten 
inom Köpingebro kan betraktas som god. Majori-
teten av olyckorna var fotgängarolyckor varav tre 
uppgav att de halkade på isfl äck.
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Riksintresse för kustzonen, MB 4 kap. Karta: Ystads kommun.

Riksinstresse för naturvård, “N75 Sjöbo Ora - Fyledalen - Ny-
broån”. Karta: Ystads kommun.

Riksinstresse för kulturmiljövård,  “MK 166 Högestad - St Köpinge 
mm”.  Karta: Ystads kommun.

Riksintressen 
Att ett område är av riksintresse innebär att det 
bedöms ha så höga värden att det är av vikt för hela 
landet. I planeringen ska därför dessa värden ges 
företräde framför motstående intressen, förutsatt att 
inte även dessa är av riksintresse. 

Bestämmelserna om riksintressen fi nns i miljö-
balken. Det fi nns dels riksintressen som pekats ut 
direkt i lagen och som alltså har beslutats av riks-
dagen, dels fi nns det sådana riksintressen som i 
lagen bara anges som vissa ändamål som gör att ett 
område kan vara av riksintresse (t.ex. natur- eller 
kulturvård). De geografi ska områdena pekas sedan 
ut i dialog, där olika företrädare för stat och kom-
mun deltar.  Kommunens översiktsplanering är en 
viktig del i avgränsningen av riksintressena.

Att ett område är redovisat som riksintresse inne-
bär inte ett ovillkorligt skydd utan det är först i en 
juridiskt bindande plan eller i en tillståndsprövning 
som frågan om dess användning slutligen avgörs. 

Köpingebro berörs både av riksintressen som pekats 
ut direkt i lagstiftningen, men även av sådana som 
kommit fram genom dialog mellan stat och kommun. 

Riksintresse för kustområdet 
Köpingebro berörs av riksintresse för kustområdet. 
Hela den skånska kusten utgör ett riksintresse enligt 
4 kapitlet i miljöbalken för sina samlade natur- och 
kulturvärden. Syftet med riksintresset är att säker-
ställa att dessa intressen fi nns kvar, samtidigt som 
en långsiktig uthållig utveckling av kustzonen ska 
möjliggöras. Riksintresset utgör inte hinder för ut-
veckling av befi ntliga tätorter. Fritidsbebyggelse får 
endast komma till stånd i form av kompletteringar 
till befi ntlig bebyggelse om det inte fi nns särskilda 
skäl, t.ex. fritidshusbebyggelse som tillgodoser det 
rörliga friluftslivets behov.

Länsstyrelsen och Region Skåne har tillsammans 
utrett den skånska kustens värden, hot och möj-
ligheter (Skånes kustområden – ett nationallands-
kap, år 2001). Det samlade värdet för sydostkusten 
beskrivs i denna rapport så här:
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Riksinstresse för järnväg, (Ystad) - Simrishamn. 
Karta: Ystads kommun.

Kuststräckan har ett storslaget åslandskap, sanddyner och 
omfattande betesmarker med rik biologisk mångfald. De kul-
turhistoriska spåren är många och varierande med bl.a. Ale 
stenars imponerande skeppssättning, fi skelägen, ett enhetligt 
skifteslandskap, betesmarker med lång hävdkontinuitet 
och stora skyddsplanteringar med tall. Området är mycket 
attraktivt för friluftsliv och turism och här fi nns mycket 
populära badstränder.

I kustområdet mellan Ystad och Simrishamn pekas 
ett antal värdekärnor i kustområdet ut, en av dessa 
värdekärnor är Nybroån. Nybroåns värde beskrivs 
närmre i riksintresse för naturvård och frilufts-
liv, länsstyrelsens naturvårdsprogram samt läns-
styrelsens kulturmiljöprogram.

Vad gäller framtida exploatering inom riksintresse 
kustzon anges i rapporten Skånes kustområden att 
när ny bebyggelse etableras är det att föredra en 
etablering inåt land.

Riksintresse för naturvård (N75)
Området ”N75 Sjöbo Ora – Fyledalen – Nybroån med 
bifl öden” är utpekat som riksintresse för naturvården. 
Viktiga naturområden ska så långt som möjligt 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur-
miljön. Riksintresset omfattar ett större område som 
även sträcker sig in i Sjöbo och Tomelilla kommu-
ner. Riksintresset täcker inte hela planområdet utan 
sträcker sig längs med Nybroån i de östra delarna av 
orten.

Området omfattar delområden, bland annat Fyle-
dalen som är en naturskön och geovetenskapligt in-
tressant dal, karaktäriserad av branta sluttningszoner 
med en platt botten där Fyleån fl yter fram. Natur-
betesmarker i Baldringe socken med ålderdomlig 
prägel samt Högestads mosse som till största delen 
består av fuktängar och kärr samt mindre inspräng-
da torra små kullar. Riksintressets värdekärnor är 
belägna norr om Köpingebro. I beskrivningen av 
riksintresset anges för Nybroån att det i ån upp-
ströms Örupsån fi nns en god stam av havsöring. 
I ån förekommer även stensimpa. Läs mer om ån 
under rubriken naturmiljövård. 

Riksintresse för kulturmiljövård
Området ”MK 166 Högestad – St. Köpinge mm” har pe-
kats ut som riksintresse för kulturmiljövård. Det är 
enbart en liten del av planområdets norra delar som 

ligger inom riksintresset. Riksintressets värdekärnor 
är kopplade till området kring Högestads slott och 
kyrka, Stora Köpinges medeltida kyrka samt de för 
en kyrkby karaktäristiska bebyggelseinslagen. 

Riksintresse för järnväg
Järnvägen genom Köpingebro, ”(Ystad) – 
Simrishamn” är utpekad som riksintresse. Banan 
är en viktig regional persontågsförbindelse, i Ys-
tad kopplar den samman med Ystadbanan. Banan 
”(Svågertorp) – Ystad” ingår i det av EU utpekade 
TEN-nätet.

Riksinstresse för totalförsvaret, bullerinfl uensområde samt behov 
av hinderfrihet Karta: Försvarsmakten.
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Skåne som gränsprovins.

I Bevarandeprogram för byar i Ystads kommun från 1985 
lyfts främst två aspekter fram som viktiga för ortens 
historia och karaktär. Dels den tidiga bosättningen 
som kan spåras till bronsåldern, dels järnvägs- och 
sockerbrukssamhället som växte fram från den 
senare delen av 1800-talet. Av samhället från brons-
åldern fi nns idag ett fl ertal fornlämningar men det 
är byggnaderna från Sockerbruket som är fokus för 
bevarandeprogrammet.

Bland de bostäder som anses bevarandevärda nämns 
arbetarbostäder, egnahem och villor för tjänstemän-
nen vid sockerbruket. Val av volym, form och mate-
rial för byggnaderna påpekas som viktigt vid föränd-
ring. Ett större område som sträcker sig genom 
industriområdets södra delar över järnvägen och 
ringar in delar av bebyggelsen öster och söder om 
järnvägen utpekas som område med värdefull miljö. 
Se vidare karta, sid 16. Den stora byggnaden i norra 
delen av industriområdet är markerad som speciellt 
värdefull byggnad. Planer på en utbyggnad av sam-
hället nämns även det i Bevarandeprogrammet. 

Fornlämningar
Inom Köpingebro fi nns många fornlämningar. 
Fasta fornlämningar fi nns i fl era delar av tätortens 
bebyggelsegräns bland annat i norr, väster om in-
dustriområdet och i söder mellan skogsområdet och 
den sydvästra bebyggelsen. Övrig kulturhistorisk 
lämning fi nns främst i norr och söder. 

Riksintresse för totalförsvaret 
Områden som är av riksintresse för totalförsvarets 
anläggningar ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläg-
gningarna. En mycket liten del i planområdets östra 
gräns påverkas av riksintresse för totalförsvaret, det 
gäller försvarets bullerinfl uensområde.

Beslut har tagits om att avveckla övningsområdet 
vid Fredriksberg.

Övriga hänsyns- och skydds-
områden
Kulturmiljövård 
I Köpingebro fi nns det skyddsvärd kulturmiljö. 
Dessa fi nns omnämnda i länsstyrelsen i Skåne läns 
kulturmiljöprogram för Skåne, samt i bevarandepro-
gram för byar i Ystads kommun. 

I länsstyrelsens kulturmiljöprogram pekas både 
områden och kulturmiljöstråk ut. Stora delar av 
Köpingebro ryms inom området Högestad – Ö. 
Ingelstad. Ända sedan stenåldern har området varit 
en central odlingsbygd. Spår från den här tiden syns 
framförallt genom fornlämningarna, medeltidskyr-
korna och sätesgårdarna. I motiv för bevarande 
nämns bland annat att området är ett utpräglat 
storgodslandskap uppkommet redan under medel-
tiden, men huvuddragen är från 1800-talets agrara 
omvandlingar där förhållandet huvudgård – utgård 
är tydlig. Det nämns även att Köpingebro är ett bra 
exempel på järnvägs- och brukssamhälle etablerat 
under slutet av 1800-talet samt att även de agrara 
industrimiljöerna, däribland Köpingemöllan och 
Barevadsmölla, har ett högt kulturhistoriskt värde.

I kulturmiljöprogrammet pekas även kultur-
miljöstråket Ystad – Eslöv järnväg ut. Banan 
byggdes på 1860-talet. Vid stationerna bildades 
små samhällen och vid fl era av dessa uppstod en 
jordbruksanknuten industri, där sockerbruket i 
Köpingebro var en av de största. 

De södra delarna av planområdet berörs av kultur-
miljöstråket Skånelinjen (även kallat Per-Albinlin-
jen). Skånelinjen började byggas år 1939 för att 
fungera som befästningslinje längs den södra kusten. 
Försvarslinjen är en unik företeelse som tydligt visar Fornlämningar. Karta: Ystads kommun.
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Naturmiljövård 
I Länsstyrelsens naturvårdsprogram ingår områ-
det ”Nybroåns dalgång och kustområdet mellan  
sandskogen och Nybrostrand” och delområdet 
”Fredriksberg”. Nybroån är dessutom utpekat som 
ett särskilt värdefullt vattendrag. Ån har stor bety-
delse för uppvandrande och lekande havsöring, för 
fritidsfi sket och värdet för rekreation och friluftsliv 
är högt. 

Områdena beskrivs även närmre i kommunens 
naturvårdsprogram. Från den norra delen av 
Köpingebro ner till Barevadsmölla följer en smal 
lövbård med Salix-arter, al mm tillsammans med 
högvuxen örtvegetation längs ån. Efter Barevads 
mölla slingrar sig ån fram genom sandområden 
bevuxna med gräsmark. Utöver havsöringen så är 
ån också lokal för den lilla fi sken grönling, som i 
Sverige är begränsad till ett fåtal vattendrag.

Fredriksberg är ett naturområde söder om Köpinge-
bro, genom området meandrar Nybroån. Området 
var tidigare en stor öppen betesmark. Idag är delar 
av området fortfarande öppet, medan andra delar är 
planterade med björk och tall. Den sällsynta dvärg-
seradellan växer inom området.

I naturvårdsprogrammet ges förslag på åtgärder för 
att skydda och utveckla området. Delar av området 
föreslås i naturvårdsprogrammet att avsättas som 
kommunalt naturreservat och för att underlätta 
det rörliga friluftslivet föreslås att strövstigar som 
förbinder befi ntliga markvägar anläggs. 

Strandskydd 
Enligt 7 kap 13 § miljöbalken skyddas våra stränder 
vid havet, vid insjöar och vid vattendrag genom 
strandskydd. Skyddet gäller generellt 100 m från 
strandlinjen, men ibland utökas detta område till 
300 m. Strandskydd har kommit till för att trygga 
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och 
bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur 
och växter. Kring Nybroån gäller strandskydd, längs 
vissa delar det generella skyddet på 100 meter och 
längs med några sträckor utökat strandskydd på 300 
meter. En översyn av utökade strandskydd pågår. 
För sträckan vid Köpingebro föreslås från Ystads 
kommun att det utökade strandskyddet utgår. 

 
Biotopskyddsområde
Biotopskyddområde (MB 7 kap. 11 §) används för 
att skydda mindre mark- eller vattenområden som 
är livsmiljö för hotade djur- och eller växtarter eller 
som annars är särskilt skyddsvärda. Alléer, källor 
med omgivande våtmark i jordbruksmark, odlings-
rösen i jordbruksmark, pilevallar, småvatten och våt-
marker i jordbruksmark, stenmurar i jordbruksmark 
samt åkerholmar omfattas av generellt biotopskydd. 
Biotoperna får inte skadas eller tas bort utan dispens 
från Länsstyrelsen.

Militärhänsyn 
Inom vissa delar av kommunen råder samrådsplikt 
för planerade byggen eller anläggningar p.g.a för-
svarets intressen, delar av planområdet ligger inom 
detta område. Inom hela kommunen råder samråds-
plikt för höga objekt.

Hälsa och säkerhet
Akuta risker på övergripande nivå
Enligt både plan- och bygglagen (PBL) och miljö-
balken (MB) ska den fysiska planeringen beakta 
risker för människors hälsa och säkerhet. Frågor 
avseende riskerna ska tas upp tidigt, i lämpligt om-
fång och i rätt ordningsföljd. För aktuell fördjupad 
översiktsplan har risker identifi erats, bedömts samt 
värderats, enligt arbetsprocessen för riskhantering. 
Nedan redogörs för aktuella risker.

De akuta risker (för människor i omgivningen) som 
identifi erats och som bedöms ha betydelse på en 
övergripande nivå är följande:

• Nordic Sugars produktion av Fibrex (kostfi brer 
och djurfoder) inom fastigheten Köpingebro 
6:43 (gamla sockerbruket)

• Eventuella transporter av farligt gods på järn-
vägen

• Urspårningar (resandetåg samt eventuella gods-
tåg) Spårspring (obehöriga på spår)

• Eventuella transporter av farligt gods på väg

Nordic Sugars produktion av Fibrex

Verksamhetens mängder av brandfarlig vara har stu-
derats samt information har inhämtats av platsche-
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Urspårningar

Vid en urspårning kan omgivningen påverkas. 
Data över hur långt från spårmitt som resandetåg 
vid inträffade urspårningar har hamnat som längst 
framgår av tabell nedan. Tabellen är hämtad från 
Banverkets rapport Modell för skattning av sannolikheten 
för järnvägsolyckor som drabbar omgivningen (Fredén, 
2001).

RIKTSAM:s rekommendationer avseende avstånd (30 m/70 
m/150 m). Vid avvikelse krävs analys (Riktlinjer för riskhänsyn i 
samhällsplaneringen  (2007:06).

150 m

70 m

30 m

fen avseende tillverkningsprocessen. De mängder 
och typer av brandfarlig vara som är aktuella ger 
skyddsavstånd om maximalt 50 m (SÄIFS 2000:2). 

Eventuella transporter av farligt gods på järnvägen

I dagsläget går inga kemikalier som klassifi ceras som 
så kallat farligt gods på aktuell järnväg (Österlen-
banan). Det fi nns heller inte några planer på sådana 
transporter. Trafi kverkets prognos för år 2020 anger 
0 godståg. I Sverige är dock i princip hela järnvägs-
nätet tillåtet för transport av farligt gods, vilket 
innebär att farligt gods skulle kunna bli aktuellt utan 
vidare prövning. 

Länsstyrelsen i Skåne län fastställde i maj/juni 2007 
en vägledning avseende värdering av risker längs 
transportleder för farligt gods, RIKTSAM, Riktlin-
jer för riskhänsyn i samhällsplaneringen, (lst rap-
port 2007:6). Riktlinjerna avser främst detaljplaner.
Riktlinjerna skiljer sig åt beroende på avstånd från 
transportled samt typ av markanvändning. Nedan 
återges ett urval av riktlinjer (fl erbostadshus, små-
husbebyggelse, skola och vård). 
RIKTSAM anger att:

• Handel i form av sällanköpshandel (H), Lager 
utan betydande handel (U) samt övriga tekniska 
anläggningar (E) kan normalt accepteras utan 
vidare utredning på ett avstånd av 30 m från 
transportleden. På närmare avstånd krävs en 
utredning enligt RIKTSAM.

• Småhusbebyggelse (B), kontor i ett plan (K) 
samt Handel (H) kan normalt accepteras utan 
vidare utredning på ett avstånd av 70 meter från 
transportleden. På närmare avstånd krävs en 
utredning enligt RIKTSAM.

• Flerbostadshus (B), kontor (K), vård (D) och 
skola (S) kan normalt accepteras utan vidare 
utredning på ett avstånd av 150 meter från 
transportleden. På närmare avstånd krävs en 
utredning enligt RIKTSAM.

Vid avvikelse krävs analys samt att angivna 
risknivåer understigs. Risknivån beror bland annat 
på mängden farligt gods. I dagsläget fi nns ingen risk 
orsakad av transport av farligt gods. 

Tabell. Data över hur långt urspårade resandetåg har avvikit från 
spårmitt, samt viktad sannolikhet med beaktande av endast de 
kända data.

96 % av resandetågen stannar inom 5 m och mot-
svarande siffra för eventuella framtida godståg är 90 %. 

Spårspring (obehöriga på spår)

Självmord, spårspring, sabotage och underhållsar-
beten medför risk för att personer blir påkörda av 
tåg, vilket årligen resulterar i ett stort antal dödsfall 
inom det svenska järnvägsnätet.

Eventuella transporter av farligt gods på väg

Det omgivande vägnätet tillåter ej genomfartstrafi k 
av farligt gods. Detta innebär inte att transport av 
farligt gods är förbjudet, utan att endast transporter 
till avsändare/mottagare är tillåtna. Inga kemikalie-
intensiva verksamheter har identifi erats. Allt tyder på 
att mängderna är små och därmed även riskerna. 

 0-1 m 1-5 m 5-15 m 15-25 m > 25 m Okänt 
Data (%) 69 16 2 2 0 12 
Viktad slh (%) 78 18 2 2 0 - 
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Övriga risker inom planområdet
Markföroreningar 

2007 utfördes en miljöteknisk markundersökning 
för sockerbruksområdet. Då undersöktes föro-
reningssituationen i jordlager och grundvatten i 
jordlagren på utomhusytor. Provtagning genom golv 
inne i byggnader genomfördes ej, inte heller under-
sökning av eventuella föroreningar i berggrunden, 
byggnader och andra installationer (som avlopps-
system). 

Naturvårdsverket har satt upp riktvärden för föro-
renad mark som är avsedda att användas i samband 
med riskbedömningar av förorenade markområden. 
I undersökningen klassifi cerades området till kate-
gorin mindre känslig markanvändning, då man 
förutsatte att området även i framtiden skulle använ-
das till industriändamål. 

Slutsatsen från undersökningen var att man med 
hänsyn till resultaten bedömde att det inte fanns 
något behov av efterbehandlingsåtgärder eller ytter-
ligare undersökningar. Detta grundade sig på, som 
nämnt ovan, att området fortsättningsvis skulle 
användas för industriändamål. 

Enligt ett förtydligande angående rapporten (Va-
Teknik & Vattenvård, 2010) ska vid exploatering av 
förorenat område för bostadsändamål riktvärdet för 
känslig markanvändning (KM) användas. En jäm-
förelse med riktvärdet för KM visar att riktvärdet 
överskrids för fl ertalet ämnen inom planområdet. 
Överskridandet sker bl a inom den gamla tippen, i 
sockerbruksområdets nordöstra del. Enligt förtyd-
ligandet ska den gamla tippen fråntas från all typ av 
exploatering, möjligen kan området lämpa sig för 
parkering eller annan hårdgjord uppställningsyta. 
Inom den gamla tippen fi nns risk för sättningar och 
för deponigas (explosion och hälsorisker). Vidare 
bör området öster om Nybroån, som omfattar re-
ningsdammarna, undvikas vid en exploatering. 
Ytterligare undersökningar av föroreningssitua-
tionen behöver göras.

Havsnivåhöjning

Länsstyrelsen i Skåne har identifi erat riskområden 
längs Skånes kust avseende havsnivåhöjning. 
Kartläggningen visar att området kring Nybroån, 
söder om Köpingebro, påverkas om havsnivån höjs 

3 meter (observera att höjningen har en felmarginal 
på +/- 0,5 meter). Befi ntlig bebyggelse som påver-
kas av det är Barevadsmölla. Sydöst om Köpingebro 
påverkas ett större område kring Bredasten och Öja 
mosse. Se karta nästa sida.

I Köpingebro ligger markens höjd över havet på 
3-16 meter över havet. De lägsta nivåerna, på tre 
meter över havet, fi nns i de södra delarna av pla-
nområdet, söder om Nybroån. De östra delarna av 
planområdet, precis väster om Nybroån och norr 
om Persedelgången, har nivåer på 4 meter över 
havet. I Ystads kommuns tillägg till översiktsplan 
2005 – handlingsplan för förvaltning och skydd av 
kusten föreslås grundläggningsnivåer vid nybyggna-
tion. Enligt handlingsplanen behöver ingen hänsyn 
tas till översvämningsrisk om ett område ligger 5 
meter över havet. För områden som ligger 2-5 meter 
över havet, föreslås att åtgärder vidtas för skydd 
mot översvämning och eventuellt höga grundvatten-
nivåer.

En fördjupad studie utfördes sommaren 2013 av 
SWECO för att studera Nybroåns fl öden på lång 
sikt. Risk för översvämning föreligger i delar av de 
områden som översiktsplanen berör. Mindre övers-
vämningar ses redan vid 10-årsfl öden, och vid ett 
fl öde av 35 m3/s, dvs ett uppskattat 100-års fl öde, 
översvämmas stora ytor, se bilder nästa sida.

Studien har även inkluderat hur påverkan blir på 
Nybroån vid havsnivåhöjning +2,5 meter. Resulta-
tet av simuleringen visar att vattennivån i havet inte 
tycks påverka översvämningsrisken vid exploater-
ingsområdet på något betydande sätt. Gränsen för 
havets dämmande effekt tycks vara den ”fi sktrappa” 
som ligger knappt 500 m nedströms det undersökta 
exploateringsområdet, se bild nästa sida.
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Analys av översvämningsrisker från Nybroån vid ett 5-års fl öde.

Analys av översvämningsrisker från Nybroån vid ett 10-års fl öde.

Analys av översvämningsrisker från Nybroån vid ett 50-års fl öde.

Analys av översvämningsrisker från Nybroån vid ett uppskattat 
100-års fl öde.

Analys av översvämningsrisker från Nybroån vid ett 50-års fl öde 
och en havsnivåhöjning om +0,0 (ljusblå) respektive +2,5 meter 
(mörkblå).
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Miljökvalitetsnormer
Enligt 5 kap. MB får regeringen meddela föreskrifter 
om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i 
övrigt, om det behövs för att varaktigt skydda män-
niskors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador 
på eller olägenheter för människors hälsa eller 
miljön (miljökvalitetsnormer). 

För utomhusluft fi nns miljökvalitetsnormer för 
kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, kol-
monoxid, bly, bensen, partiklar (PM 10) och ozon. 
Miljökvalitetsnormerna anger de föroreningsnivåer 
eller störningsnivåer som människor kan utsättas 
för utan fara för olägenheter av betydelse eller som 
miljön eller naturen kan belastas med utan fara för 
påtagliga olägenheter.

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt 
har beslutat om miljökvalitetsnormer för samtliga 
yt- och grundvattenförekomster i distriktet. Den 
delen av Nybroån som rinner genom Köpingebro 
ingår i vattenförekomsten ”Herrestadsbäcken-

Framtida havsnivåhöjning

Örupsån”. Vattenförekomsten har måttlig ekologisk 
status och god kemisk status.  Den huvudsakliga 
orsaken till att ekologisk status inte uppnås i Ny-
broån beror till största delen på övergödning, men 
även fysisk påverkan, dvs. negativ påverkan på 
vattendragets naturliga fl öde och form, är ett stort 
problem. Det fi nns även problem med miljögifter. 
Miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten är god 
ekologisk status 2027 och god kemisk ytvattenstatus 
2015. Nybroåns vattenråd arbetar med att ta fram 
åtgärdsprogram för ån. 
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