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Detaljplan för del av Lomma 25:5 m fl,
Lomma Hamn, västra delen

Lomma, Lomma kommun, Skåne län

PLANBESKRIVNING

HANDLINGAR
Planen är redovisad på plankarta med bestämmelser samt i denna
beskrivning, inklusive miljöhandlingsprogram, och
genomförandebeskrivning. Till handlingarna hör illustrationskarta,
grundkarta och fastighetsförteckning samt samrådsredogörelse och
utlåtande över utställning.

Till handlingarna hör också konsekvensbeskrivning och
kvalitetsprogram, upprättade i anslutning till det planprogram som
ligger till grund för planen och aktualiserade i anslutning till
detaljplanen.

Planen behandlas samtidigt med villkorat upphävande av gällande
detaljplan och samtidigt med angränsande detaljplan i öster med
syfte att säkra planområdets försörjning (”Detaljplan för del av
Lomma 24:4-6 m fl, Lomma Hamn, huvudgatusystemet”).

SYFTE
Planen syftar till utbyggnad av den första etappen av Lomma
Hamn. De nio kvarteren väster om Esplanaden (tid Kontorsgatan),
med ca 330 bostäder och inslag av verksamheter, den tidigare
kontorsbyggnaden med möjlighet till service till området samt
stranden och kajen mot Höje å utgör tillsammans en representativ
del av den framtida miljön inom Lomma Hamn. Planen omfattar
de aktuella kvarteren, ingående och omgivande gator och
parkmiljöer samt det närmaste partiet av stranden. Avsikten är en
etappvis utbyggnad av kvarteren inom planen med början i
sydvästra hörnet med början 2004 och ett samtidigt
iordningsställande av den mark som utgör allmän plats.

PLANDATA
Läge, avgränsning, areal
Planområdet i den västligaste delen av nuvarande Lomma
Industrihamn avgränsas av Sjögatan (tidigare Eternitgatan),
Esplanaden (tidigare Kontorsgatan), Höje å samt en linje i havet
mellan piränden och stranden i höjd med Sjögatan.

Området omfattar ca 17 ha.
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Markägare
Huvuddelen av marken utgörs av mark som avses bebyggas och
som ägs av JM AB. Inom denna del av området ägs ett mindre
parti av Lunds Energi AB, om vilket överenskommelse om
överlåtelse har träffats med JM AB. Stranden, enl gällande plan
allmän plats och f n föremål för inlösen av kommunen, ingår i ett
större markinnehav, i övrigt norr om planområdet, som ägs av CA
Fastigheter AB. Piren ägs redan av Lomma kommun.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer, planprogram etc
Planen baseras på det planprogram för Lomma Hamn, som
kommunfullmäktige antog 2003-02-27 och som beskriver hela
projektet med de 860 bostäder och verksamheter som planeras
utbyggt under de närmaste 15 åren.

Planprogrammet med bilagor – illustrationskarta,
konsekvensbeskrivning och kvalitetsprogram – beskriver utförligt
de principer och den grundläggande tanke om småstaden som är
utgångspunkten för planarbetet och projektet. Planprogrammet är
förankrat i den fördjupade översiktsplanen för Lomma tätort,
antagen av kommunfullmäktige 2003-01-30, i sin tur förankrad i
den kommuntäckande översiktsplanen, antagen av
kommunfullmäktige 2001-05-03. Planprogrammets bilagor
konsekvensbeskrivning och kvalitetsprogram gäller också helheten
och har i sin tur bilagor eller inarbetade fördjupande studier enl
följande:

Konsekvensbeskrivning:
Analys enl balanseringmetoden
Analys av tillgänglighet (för aktuell plan)
Trafikanalys
Analys av området vad avser konsekvenser för barns
miljö

Kvalitetsprogram:
Färgprogram.

Under antagande är också Miljöprogram för Lomma Hamn.

Planen har fått sin form och sitt mer konkreta innehåll bestämt av
den parallellskiss som projektet arrangerade under sommaren-
hösten 2001. Det förslag av Brunnberg & Forshed Arkitekter AB,
som förordades, har därefter och efter mindre bearbetningar legat
till grund för såväl planprogrammet som det följande planarbetet.

Huvudidéerna om en lågskalig och tät bebyggelse med den
traditionella småstaden och Lommakaraktären som utgångspunkt
kommer till uttryck i planprogrammets illustrationskarta och i det
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särskilda kvalitetsprogram, som upprättats för planprogrammet.
Här återges, vid sidan av utformningsregler för det offentliga
rummet, tankarna om vad som konstituerar den avsedda karaktären
av stadsmässighet i liten skala och hur en livaktig stadsmiljö kan
skapas.

Det formellt antagna planprogrammet utgör underlag för
planarbete för hela området söder om Sjögatan, Disponentgatan
och Solskensgränd samt norra delen av Lomma centrum. Vid sidan
av detta visar planprogrammet med bilagor också den långsiktiga
visionen för det större område, som omfattar även de tidigare
deponiområdena inom Habo-området, Fyrkantsdammen, Lomma
centrum som helhet mm  – i programmet angivet som
utredningsområde. Det återger tankarna om en fortsatt utbyggnad
av bostäder på södra delen av västra Habo och i Brohusområdet, ny
idrottsanläggning och ny uppläggningsplats för fritidsbåtar på östra
Habo, badparkering söder om Fyrkantsdammen samt en
upprustning av Strandfuret och utveckling av
rekreationsanläggningarna på strandområdet och det nuvarande
campingområdet.

Konsekvensbeskrivningen belyser utförligt miljötillgångarna och
de problem som är förknippade med tidigare deponier och
markföroreningar liksom kraven på lösningar på dessa.
Konsekvensbeskrivningen beskriver också bland annat
konsekvenserna av och kraven på utformning av trafikstrukturen
med hänsyn till de nya förutsättningarna mm.

Ett viktigt inslag i planprogrammets helhet, d v s  både den
formellt antagna delen och den långsiktiga visionen, är
kollektivtrafikförsörjningen med ett högklassigt stråk från Lomma
station genom hamnområdet till Södra Västkustvägen och vidare
mot Bjärred.

 Avtal
Mellan kommunen och JM AB har ramavtal träffats om
genomförande av södra delen av Lomma Hamn, bl a exploatering
av det nu aktuella planområdet, godkänt av kommunfullmäktige
2003-02-27. Avtalet innebär i korthet att kommunen avser överlåta
mark till JM AB och att JM AB svarar för exploateringen, inkl
anläggandet av berörd del av allmän plats, som efter
färdigställandet överlämnas till kommunen.

Såväl Skanska AB som CA Fastigheter AB har givit
avsiktsförklaringar om sin resp medverkan i
exploateringsprocessen. Ramavtal skall träffas under vintern 2003-
2004.
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Gällande detaljplaner
För det aktuella planområdet och därutöver för hela området söder
om Sjögatan, Disponentgatan och Solskensgränd samt för
Brohusvägen gäller stadsplan för Lomma industrihamn, fastställd
1978-06-12 (137). Planen syftar till användning för industri inom
hela området samt handel inom ett mindre parti. Bortsett från den
del som omfattar Brohusvägen avses den upphävd i sin helhet i
samband med – och villkorat av - antagandet av den aktuella
planen.

I söder gränsar planen till område med detaljplan, antagen
1984-09-06 (164).

Längs havet och Höje å finns ett strandskydd på 300 m respektive
100 m. Strandskyddet omfattar inte bebyggelsen vid
industrihamnen. I konsekvensbeskrivningen ges en utförligare
redovisning av strandskyddets omfattning.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Nuvarande förhållanden
Bebyggelsemiljö och verksamheter
Området är idag vad gäller bebyggelse präglat av den tidigare
industriverksamheten, d v s  eternittillverkning fram till 1977 med
vissa spår i den omgivande miljön av tegel- och
cementtillverkningen dessförinnan.

Den användning bebyggelsen har fått för småindustri, handel,
kontor mm under åren efter 1977 har emellertid i hög grad också
satt sin prägel på områdets nuvarande utseende. Många av
byggnaderna från eternitfabrikens tid har med ny användning
kommit att bilda ett skiftande småindustrilandskap med många
enskilda företag och med ett öppet gatunät, som står i kontakt med
tätortens. Värmecentralen vid stranden ingick tidigare i tätortens
nät för värmeförsörjning. Eternitfabrikens kontorsbyggnad har
kommit att användas som kontor för olika företag. Det bedöms ha
både sådana värden för miljön och sådana tekniska egenskaper att
det har förutsättningar att utnyttjas även fortsättningsvis, främst för
service till stadsdelen såsom barntillsyn el liknande. Utöver
kontorsbyggnaden omfattar planen såsom värdefull miljö även den
kalander i kontorsparken som utgör industriminne och
Tullvaktstugan vid Kajgatan. Alla tre objekten förutsätts bevarade.

Industribyggnaderna i övrigt är enkla längor, ursprungligen
eternitklädda men idag med relativt enhetliga fasader av plåt.
Därutöver finns ett antal större hallar och ett skyddsrum. Bortsett
från kontorsbyggnaden och tullvaktstugan förutsätts all bebyggelse
riven.
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Den zon av strandområdet som ligger närmast Tullhusgatan har i
ett mindre parti upplåtits för klubblokaler för fritidsändamål med
anknytning till stranden (vindsurfing). Dessa förutsätts kunna ligga
kvar. Liknande andra upplåtelser ska kunna göras i andra partier i
anslutning till Tullhusgatan och inramad av strandens växtlighet på
motsvarande villkor, d v s utan fastighetsbildning och utan
stängsel.

Växtlighet
Områdets användning för industri innebär att växtligheten är
begränsad annat än i vissa tydligt markerade partier. Parken runt
kontoret omfattar bl a ett stort antal uppvuxna träd i likhet med ett
stråk utefter norra delen av Esplanaden (nuv Kontorsgatan). Ett
större enskilt träd framträder strax söder om kontorsparken.
Samtliga dessa träd förutsätts med undantag för något enstaka träd
vid Esplanaden bevarade.

Strandens växtlighet består främst av snår av vresros runt dynerna.
Även denna växtlighet förutsätts bevarad, skyddad och utvecklad
genom att dels högre växtlighet för läskydd planteras, dels
gångvägar anläggs på trädäck för att förebygga erosion.

Gatunät, kajer etc
Planen bygger till stora delar på det nuvarande gatunätet – detta för
att medge en successiv utbyggnad utan att göra ingrepp i t ex
angränsande kvarter. Dagens huvudgator - nuvarande Eternitgatan
(Sjögatan), Kontorsgatan (Esplanaden) och Kajgatan – finns kvar i
omvandlad form i den framtida miljön, där också Tullhusgatan blir
en tydligare gata i stället för dagens smalare strandstråk. Kajgatans
karaktär idag av brukskaj för hamnändamålet avses bestå liksom
dess roll som promenadstråk, om än inramad av ny bebyggelse.

Kajerna förutsätts till stor del reparerade.

Trafiken till planområdet leds idag via de nämnda huvudgatorna
från Brohusvägen resp, i mindre omfattning och med
begränsningar vad gäller tjänstevikt etc, via den gamla
järnvägsbron.

Mark
Området såsom tidigare plats för Eternitfabriken avtecknar sig i
markbeskaffenheten. En stor del utgör uppfyllnad med sand och
ger från geoteknisk synpunkt goda förhållanden för grundläggning.
De rester av eternit, som också använts som uppfyllnad, utgör från
denna synpunkt inget problem, inte heller från hälsosynpunkt så
länge de ligger täckta av annan fyllning.
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Däremot innebär de att schakter i dessa partier så långt möjligt bör
undvikas. Av bl a detta skäl kommer marken att höjas med
ytterligare fyllning, ev med sådan höjd att nya ledningar kan
förläggas ovanför nuvarande marknivå. Ställvis innehåller marken
också mindre förekomster av andra föroreningar, t ex olja.
Konsekvensbeskrivningen ger en utförlig redovisning av
markförhållandena inom området och betydelsen av detta från
teknisk, miljömässig och hälsosynpunkt, dessutom vilka villkor
som ställs vad avser saneringsåtgärder etc. Marken får inte tas i
anspråk för det nya ändamålet förrän nödvändiga saneringsinsatser
är genomförda, vilket regleras genom såväl planbestämmelse som i
exploateringsavtal.

En anmälan enligt miljöbalken om efterbehandling kommer att
lämnas till tillsynsmyndigheten före arbetenas start.

Ett annat skäl för markhöjning är att möta riskerna för
översvämning. Lägsta höjd i planen om + 2,5, d v s höjning med ca
1 m, avses ge tillräcklig marginal till bedömt högsta vattenstånd
och även till högsta någonsin – vid ett tillfälle - uppmätta
vattenstånd om + 2,06.

Fördjupade geotekniska undersökningar förutsätts före
projektering och byggande.

Arkeologisk utredning kan komma att krävas före åtgärder på
orörd mark norr om Sjögatan (nuv Eternitgatan), d v s  i
Strandfuret.

Infrastruktur
Bortsett från fjärrvärmeledningen, som sträcker sig från
värmecentralen norr om den framtida Brisgränd och österut,
bedöms det nuvarande ledningsnätet som moget för utbyte i
princip inom hela området. Eftersom huvuddelen av försörjningen
sker österifrån via den del av industriområdet som inte berörs av
utbyggnad förrän i senare etapper är det dock angeläget att finna
system som bygger på utnyttjande t v av de gamla ledningarna
utanför planområdet, d v s att anvisa anslutningspunkter som
passar både i nuvarande och framtida nät.

Föreslagna förhållanden
Struktur och huvuddisposition
Det aktuella planområdet är en del av den helhet som utförligt
redovisas i Planprogram för Lomma Hamn, antaget 2003-02-27
med tillhörande handlingar. En småstad med 1200 bostäder med
inslag av verksamheter, varav den södra delen som stenstad i två-
tre våningar med tydliga kvartersformer och distinkta gaturum och
den norra delen på Habofältet och i Brohus som trädgårdsstad är
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tanken som ligger till grund för planarbetet. Den redovisas som
illustration, utarbetad av Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB,
till planprogrammet och i kvalitetsprogrammet, som avser hela den
framtida tänkbara utbyggnaden.

Det formella planprogrammet avser den del av helheten som
omfattar områdena söder om Sjögatan (nuv Eternitgatan) samt en
ny tillfartsväg från Södra Västkustvägen i norr och en del av
tätortens centrumområde öster om ån, inklusive en ny bro över
denna. Denna del avses omfatta ca 860 bostäder. Denna del är
baserad på ett, med små nyanser, sammanhållet byggnadssätt, som
är avsett att prägla det nu aktuella planområdet. Planprogrammet
omfattar också de viktiga sammanhangen mellan den nya
stadsdelen och tätortens centrum, där befästandet av dessa
sammanhang förutsätter att även centrum utvecklas.

Sluten kvartersbebyggelse med distinkta kvartersgränser med
bebyggelse i gatulinjen, små och bestämda öppningar in i
kvarteren, småskalighet i bebyggelsen med huskroppar som inte är
längre än som högst ca 25 m, d v s en trapphusenhet, samt en
blandning av hustyper och bostadsformer i varje kvarter – detta är
egenskaper som svarar mot den traditionella småstaden och som
här avses utformas med Lomma-karaktär och med utnyttjande av
det speciella läge, som Lomma Hamn kan erbjuda.
Vattenkontakten i tre väderstreck och med tre olika karaktärer är
en viktig egenskap men hela planområdet, d v s även de delar som
inte har direkt kontakt med vattnet måste ges samma höga
stadsbyggnadskvalitet.

Vattenkontakten bygger därför på utsikt på ett naturligt sätt för de
närmast belägna bostäderna men upplevelsen av närhet till
vattenrummen måste prägla även det inre av området. Det kan ske
genom att gatorna på ett tydligt sätt mynnar i vattenrummen och
förmedlar kontakten till det inre. Å andra sidan är avsikten med
tätheten och kvartersformerna att ge förutsättningar för miljöer
som är skyddade för det utsatta klimatet.

Det regelbundna kvarterssystemet bygger på enheter som är
sammansatta av en blandning av flerbostadshus i tre våningar med
indragna vindsvåningar och tvåvåningshus i form av radhus,
parhus eller små flerbostadshus. Kvarteren ramar in gator med så
små dimensioner att gaturummen upplevs som intima trots att de
också är öppna för trafik på de oskyddade trafikanternas villkor.
Kvartersformerna ger också upphov till samlande platser med
vitala placeringar i gatunätet. Som nämnts utgör de östvästliga
gatorna i norr och söder – Sjögatan (nuv Eternitgatan) och
Kajgatan – huvudgator i trafiksystemet med kopplingar till den
nordsydliga Hamnallén med koppling i sin tur till Södra
Västkustvägen och en ny bro över ån till tätortens centrum.
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De nord-sydliga gatorna därutöver utgör länkar till det inre av
stadsdelen och till de minsta gatorna. De nord-sydliga axlarna i
strukturen utan överordnad trafikfunktion bildar parkrum av olika
slag – ett med en kanal som inre vattenrum.

Detta gäller som beskrivning av helhetsstrukturen i den södra delen
av stadsdelen. Det nu aktuella planområdet är den första delen av
denna struktur. Det är en tillämpning av dessa motiv och omfattar
nio kvarter med de beskrivna mönstren. Planområdet innefattar
också det tidigare kontoret, vars park bildar ett ankare i
bebyggelsen med funktioner som kan stödja boendet i området –
barntillsyn, skola eller annan service  - eller kontorsverksamhet.
De fyra nord-sydliga stråk som innefattas i planområdet har
speciella roller i bebyggelsen: Tullhusgatan i väster utgör utöver
gata till bostäderna här naturligt strandstråk med fortsättning i och
utefter Strandfuret norrut; Parken mellan Kryssgränd och
Slörgränd/Lovartgränd rymmer områdets promenadpark och
lekplats, vilken sträcker sig in på kontorstomten; Esplanaden (nuv
Kontorsgatan) grenslar parkeringsytor på särskild kvartersmark,
knutna till omgivande bostadskvarter.

På det sydvästra hörnet i stadsdelen ligger Tullhustorget med den
bevarade Tullvaktstugan.

Mest framträdande gatumiljö i helheten utgör Kajgatan, som i
princip behåller sin nuvarande funktion som huvudgata, brukskaj
för hamnen och promenadstråk. Vid det parti av gatan som ingår i
planen tar två speciella kvarter – ”palatsen” – plats. Palatsen utgör
små flerbostadshus byggda kring en liten ljusgård.

Bebyggelse – användning och utformning
Verksamheter i samklang med boendet
Boendet i olika former präglar stadsmiljön. Inslag av verksamheter
är emellertid viktiga som bidrag till bostadskvaliteten och till
helheten för att skapa en levande vardagsmiljö och för att utnyttja
det attraktiva läget. Verksamheterna förutsätts vara utåtriktade i
form av bottenvåningslokaler med t ex affärer och restauranger. De
är framförallt lokaliserade mot Kajgatan, där planbestämmelserna
ställer krav på tillräcklig rumshöjd för att medge butikslokaler.

Även i övrigt finns en öppenhet för verksamheter men då begränsat
till sådana som kan utövas med anknytning till boendet, d v s  i
bostaden och av den boende. Det finns också öppenhet för mindre
bottenvåningslokaler för verksamheter.

Inslaget av verksamheter i Lomma Hamn är allmänt sett väsentligt
och bör innebära en strävan efter etableringar med inriktning och
profil som harmonierar med och bidrar till att planprogrammets
mål kan uppnås. Grundläggande krav på verksamheter är att de
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skall kunna förenas med boende. Därutöver är det viktigt att slå
fast att storleken står i samklang med utgångspunkten i
småskalighet. I syfte att uppnå dels en tydlig profil, som är naturlig
för Lomma Hamn, dels ge verksamheterna möjlighet att utnyttja de
fördelar en gruppering av flera företag i samma bransch eller
näraliggande branscher kan ge, bör man inrikta sig på följande fyra
grupper:

- I hamnen befintliga företag och övriga Lommaföretag med
verksamheter som förstärker den lokala profilen;

- Blå branscher, d v s företag inom branscher med koppling
till sundet, såsom fiske och sjöfart;

- Gröna branscher, d v s företag inom branscher med
koppling till Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, samt

- Kommersiell service, restauranger, kulturverksamhet mm.

Det är också angeläget att markera Lomma Centrums funktion för
såväl dagligvaru- som sällanköpshandel. Möjligheterna och
ambitionen avseende Lomma Hamn skall i detta avseende stödja
Centrums funktion så att man inte riskerar en otydlighet och
spridning av den kommersiella servicen till nackdel för såväl
Lomma Hamn som Centrum. Såväl omfattning som – framförallt –
inriktningen på det kommersiella serviceutbudet bör beskrivas i det
fortsatta arbetet med profilprogram och exploateringsavtal och så
långt möjligt följas upp i bygglovprövningen.

Läget vid åmynningen och havet ger utomordentliga
förutsättningar för restauranger, caféer och andra mötesplatser.
Den attraktion sådan etablering får främjas oftast av att flera
restauranger och caféer ligger inom ett litet området, t ex i
anslutning till Tullhustorget, Kajplatsen, Kajgatan eller
Varvstorget. Det lokala underlaget för restauranger under den
mörka delen av året förbättras med tillgång till företag och
möjligheter att uppleva ett rikt kultur- och fritidsutbud inom
Lomma Hamn.

Möjligheterna till och ambitionerna avseende avkoppling,
upplevelser och aktiviteter i den bebyggda miljön bör vara tydliga.
Det kan vara motiverat att – liksom för ”samlokalisering” av
restauranger – ange lägen för var gallerier eller evenemangslokaler
skall vara lokaliserade.

Denna ambition kommer till uttryck i planen vad beträffar den
begränsade del av t ex Kajgatans bebyggelse som ingår. Här anges
zonen närmast Kajgatan som plats för denna typ av utåtriktade
verksamheter. Till en del kan bygglovprövningen bidra till
etablering med den nämnda inriktningen men kan inte säkra
förändringar på sikt. Det är därför angeläget att även i andra
sammanhang – profilprogram etc – verka för sådana etableringar.
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Det är angeläget att inte minst kajmiljön upplevs som levande i
både traditionen av brukskaj och som ett resultat av den nya
miljön. Fisket och hamnverksamheten, bl a sjöräddningen, ska ha
samma tillgänglighet till kajen som idag. Därutöver kan tillfälliga
och permanenta publika verksamheter tillkomma. Planen innefattar
en bestämmelse om upplåtelse av allmän plats för mindre
byggnader – ”pav”. Det innebär att kommunen kan medge sådana
byggnader om de till utformning och användning svarar mot dessa
krav. På kajen avses små, rödfärgade träbyggnader med papptak,
svarande mot fiskets nuvarande bodar. På stranden, i anslutning till
Tullhusgatan och inpassat i strandvegetationen, medges byggnader
för rekreationsändamål på liknande villkor. Dessa skall vara enkla
träbyggnader i en våning i träfärg eller grått. Utformningskraven
vad gäller dessa byggnader redovisas i kvalitetsprogrammet.

Det tidigare kontoret används i första hand för sådana
verksamheter som erbjuder service till områdets och stadsdelens
invånare – barntillsyn, ev skola etc. I andra hand får byggnaden
användas för fortsatt kontorsverksamhet. Tomten redovisar en
byggrätt i högst två våningar för ev tillbyggnad. Eftersom behovet
inte kan anges idag är byggrätten inte närmare specificerad. Den
innebär emellertid ett krav på dels anpassning till växtligheten,
främst träden, på tomten, dels till kontorsbyggnaden, som antages
bevarad och vårdad såsom en del av värdefull miljö.

Bostäder
Bostadsanvändningen förutsätts omfatta en god representation av
olika bostadsstorlekar, som utformas med tanke på de miljövärden
som ryms inom området – utblickar över vattnet, närhet till
rekreationsmiljöer, kort avstånd till tätortens centrum och annan
service etc. Varje kvarter förutsätts innehålla en variation av hus-
och bostadstyper – lägenheter i flerbostadshus, markbostäder etc.

Även om varje kvarter får en unik sammansättning och utformning
följer de samma mönster: trevånings flerbostadshus, ofta med
indragna vindsvåningar, mot de större omgivande gatorna och
tvåvåningshus – enbostadshus eller mindre flerbostadshus med
parkering på tomten – mot de mindre gatorna. Parkering för
flerbostadshusen anordnas på omsorgsfullt utformade små
parkeringsgårdar centralt i kvarteren. Varje hus, även
flerbostadshusen, har sina egna gårdar. De bör utformas som
miljöer som främjar olika former av lek, aktivitet och vila även på
de begränsade utrymmen som kan skapas. En större samlad
lekplats föreslås i kontorsparken. Det är därför viktigt att gena
förbindelser till denna genom kvarteret för dess egna barn kan
arrangeras för att undvika omvägar, t ex via luckor mellan husen
eller genom portar.

Det är också viktigt att bostäderna är anpassade till hamnmiljön
och den fortsatta hamnverksamhet som ska finnas där – inklusive
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de aktiviteter som är knutna till såväl båtliv, rekreation och besök
som de mer robusta som är knutna till hamns- och
varvsverksamheten. Även fiskets verksamheter med landning av
fisk och försäljning , bl a i Fiskboden med dess rökeri, hör också
till aktiviteter som bör värderas som tillgångar. I den mån det
kräver anpassning förutsätter det att bostäderna anordnas och
utrustas så att detta inte innebär störningar.

Boendet ska vända sig till alla åldrar och inte omfatta några hinder
för tillgänglighet. Vad gäller miljön ur särskilt barnperspektiv
avhandlas detta i ett särskilt avsnitt i beskrivningen i likhet med
frågorna om tillgänglighet för rörelsehindrade.

Planutformningen bedöms vidare ge förutsättningar för en god
miljö från trygghets- och säkerhetssynpunkt. Öppna gatunät med
god överblick, markanvändning som kan ge en aktiv miljö såväl
dag- som kvällstid, inga stora avskilda parkeringsytor etc är
exempel på egenskaper som kan befrämja tryggheten. Det är
angeläget att detta följs upp i genomförandet med god belysning
mm.

Den nya bebyggelsens utformning är beskriven i illustrationen till
det parallellskissförslag av Brunnberg & Forshed Arkitektkontor
AB, som legat till grund för det fortsatta arbetet och efter mindre
bearbetningar bekräftats i planprogrammet. Den har fått sin
beskrivning i det kvalitetsprogram som tillsammans med
illustrationsplanen utgör de planhandlingar som tydligast beskriver
den åsyftade miljön.

Kvalitetsprogrammets syfte är att säkra det offentliga rummets
utformning, främst vad gäller utformning av allmän plats.
Programmet är i detta avseende formellt bindande. I det offentliga
rummet deltar emellertid husens väggar och i den meningen
beskriver kvalitetsprogrammet bebyggelsens utformning. De
övergripande regler som reglerar bebyggelsens utformning uttrycks
i planbestämmelser för detta. Vad gäller bebyggelsen är således
kvalitetsprogrammet rådgivande och utvecklar relativt utförligt
intentionerna för helhetsmiljön. För det inre i kvarteren lämnas stor
frihet i utformningen. Till kvalitetsprogrammet är knutet ett
rådgivande färgsättningsprogram som avses säkra en varierad och
mustig men samstämd färgsättning av bebyggelsen.

Utgångspunkten är småstaden som stadsmiljö, gestaltad med
hänsyn till karaktären hos Lomma tätort, beskriven bl a i den
ortsanalys som upprättats i samband med Fördjupad översiktsplan
för Lomma tätort. Där beskrivs Lomma som präglat av såväl
jordbruk som industri och fiske. Tätortens äldre delar har
småstadens karaktär med radställda hus vid gatorna, oftast
enbostadshus.
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I dessa delar är husen ofta byggda i tegel men också putsade.
Småstadskaraktären med välformade och intima gaturum och
måttlig bebyggelseskala är det viktigaste karaktärsdraget som
också ska gälla byggnadsmiljön i Lomma Hamn. Övriga
karaktärsdrag översätts inte bokstavligt utan i den nya bebyggelsen
ges dessa en modern tolkning. Den nya bebyggelsen ska inte
uppfattas som en anspelning på den äldre miljön. Inom den
framtida helheten har de olika delområdena också olika karaktär.

Småskalighet och hög detaljeringsnivå och andra avgörande
egenskaper delar den dock med äldre bebyggelse. Husen utförs
som putsade stenhus, belägna i kvarterslinjen, småskalig även i
längsled och med variation från kvarter till kvarter och inom
kvarteren. De viktigaste utformningsreglerna har, som nämnts, fått
formen av planbestämmelser, övriga har samlats i det särskilda
kvalitetsprogrammet.

Trafik och parkering
Trafiksystemet i området är öppet i så måtto att alla byggnader har
tillgänglighet för biltrafik. Det är emellertid så utformat med bl a
små gatumått och smala trafikytor att trafiken på de mindre gatorna
bedöms begränsas till de boende. Det öppna systemet fördelar
trafiken jämnt och innebär därmed en måttlig belastning på de
omgivande större gatorna – även dessa utformade med små mått
för att hålla nere hastigheterna. De minsta gatorna utgör s k
gångfartsgator där all trafik rör sig på de oskyddade trafikanternas
villkor och där parkering inte är tillåten. Det innebär att
mittzonerna i gaturummet är gemensam trafikyta. Sidozonerna,
genomgående belagda med grus, är inte särskilda gångbanor utan
står till förfogande för de angränsande husen för plantering,
utvändiga trappor etc.

De nord-sydliga lokal- och gångfartsgatorna skall ges en
utformning, även i korsningarna, så att de kan fungera som
räddningsvägar, d v s med tillgänglighet för räddningsfordon högst
50 m gångväg från bostad. Dessa vägar måste utformas så att inte
växtlighet utgör hinder i kurvor eller på för låg höjd.

I områdets inre blandas således bil-, cykel- och gångtrafik.
Överordnad separerad cykelbana till tätorten i övrigt anläggs i
Sjögatan (nuv Eternitgatan)

Parkering sker, som tidigare nämnts, dels i direkt anslutning till
bostaden på den egna tomten och för flerbostadshusen på
parkeringsgårdar eller – beroende på förutsättningarna i kvarteret -
i källarparkering under gårdarna. För vissa flerbostadshus sker
parkering på särskilda områden som tvärparkering vid gatorna på
ytor som anordnats med plantering etc. Besöksparkering för de
boendes gäster sker på de större omgivande gatorna, främst



14(19)

Sjögatan, Kajgatan och vid Tullhustorget För parkering skall 1
plats, plus 0,2 för besöksparkering, per 100 m2  bostadsarea i
flerbostadshus, 2 per markbostad gälla såsom krav för bygglov.

Utöver besöksparkering för bostäderna skall området rymma
parkering för besök till verksamheterna. Till de ca 800 m2 BTA
verksamheter som ryms närmast Kajgatan fordras 13 – 21 platser
enligt krav om 18 – 30 platser per 1000 m2 BTA verksamheter.
Dessa ryms väl på bl a Tullhustorget och som snedparkering på
kajen. Det är viktigt att dessa ytor utformas så att de inte uppfattas
som parkeringsplatser utan som fullvärdiga stadsrum som mer eller
mindre tillfälligt kan användas som parkering.

Någon plats för större besöksparkering har avsiktligt inte anvisats.
Det stora parkeringsbehovet uppstår vackra baddagar. Här hänvisas
till en framtida större badparkering norr om området och, i
avvaktan på att denna anläggs, till badparkeringen vid
campingplatsen vid Fyrkantsdammen. Denna söktrafik till
badparkering skall alltså i möjligaste mån hållas utanför stadsdelen
eftersom den ändå inte leder till någon parkeringsmöjlighet.

Områdets trafikförsörjning sker i första hand via den nya
tillfartsgata från Södra Västkustvägen som regleras i annan
detaljplan. Möjlighet att nå centrum via den nya bron i Lomma
Hamns sydöstra hörn kommer att finnas. Det är dock angeläget att
denna förbindelse utformas så att den inte onödigtvis utnyttjas som
utfart från området. De trafikprognoser som gjorts (Trafikanalys i
Lomma Hamn – utbyggnad Hamnen 1, kv 1-9, Trivector Traffic
AB, 2003) anger att större delen av trafiken från området kommer
att ta vägen norrut via Södra Västkustvägen och väg 9 mot
Lommas norra trafikplats på E6.

Genom Lomma Hamn kommer att anläggas ett högklassigt
kollektivtrafikstråk i Hamnallén med förbindelse mellan centrum
och Södra Västkustvägen – Bjärred. Två hållplatser kommer att
anordnas inom det framtida området. Längsta avstånd till
busshållplats från bostäder inom planområdet blir ca 500 m.

Området bedöms inte utsättas för störningar från trafikbuller.

Friytor, yttre miljö, natur
Det offentliga rummet, d v s  alla ytor mellan kvarteren, skall vara
föremål för samma omsorg, oavsett om det gäller trafikytor eller
andra stadsrum. Kvalitetsprogrammet ger anvisningar för
utformningen av alla stadsrum på allmän plats. Gatusektioner med
mått och materialangivelser, växtlighet, anläggningar som broar
och komplementbyggnader på allmän plats etc beskrivs i
programmet. Detta gäller för den allmänna marken såsom
bestämmelser.
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Den allmänt tillgängliga miljön består av flera olika stadsrum med
olika uppgift och karaktär. Utöver gatorna, där Kajgatan och
Tullhusgatan står för speciella egenskaper med sin närhet till
vattenmiljöerna, finns inom området parken mellan Västra
Parkgatan/Kryssgränd och Slörgränd/Lovartgränd samt
Tullhustorget som särskilda miljöer. Parken avses i sin centrala del
innefatta en lekplats, som sträcker sig in på det tidigare kontorets
tomt. Den skall fungera som samlande lekplats för hela
planområdet. I södra delen diskuteras förutsättningarna för att
anlägga ett rosarium i samarbete med lantbruksuniversitetet i
Alnarp med en samling av rosor av olika sorter.

Tullhustorget är en samlande plats för utkik över vattnet men också
en evenemangsplats. Den utformas som en upphöjd grusyta för t ex
boulespel men också som gästparkering när detta behövs.
Kajgatans funktion och roll har redan beskrivits och behandlas
också i kvalitetsprogrammet.

Bostadsmiljön får en markerat grön utformning med en rik
trädplantering, häckar etc i den offentliga miljön. Skyddet för
uppvuxna träd har beskrivits i avsnittet om den befintliga miljön.
Avsikten är att miljön skall utformas och behandlas så att krav
enligt den s k balanseringsmetoden uppfylls. Metoden innebär att
åtgärder vid anläggning och bebyggande, som kan minska de gröna
inslagen ska kompenseras så att motsvarande inslag av grönska
finns kvar även efter åtgärden. En särskild utredning om detta har
gjorts (Lomma Hamn, Balansering, Erik Skärbäck, juni 2003) som
ingår i konsekvensbeskrivningen. Utredningen, som studerar hela
den framtida utbyggnaden, redovisar slutsatsen att utbyggnaden
kommer att resultera i ett betydande nettotillskott av grönska till
helhetsmiljön. För den färdiga miljön skall såsom riktvärde gälla
en grönytefaktor enligt utredningen om 0,6.

Teknisk försörjning
Försörjningssystemet, bortsett från fjärrvärmenätet, kommer i
huvudsak att byggas nytt i samband med exploateringen.
Utredning pågår om systemval. Redan nu kan konstateras att ett
antal pumpstationer kommer att behövas för transporten av
spillvatten.

En ny nätstation för el föreslås i grönytan vid f d kontorshuset,
tillgänglig från gatan. Med det exponerade läget förutsätts en
omsorgsfull utformning och inramning av grönska.

Dagvatten föreslås till stor del hanteras i öppna system med dels ån
som recipient, dels i ett planerat system utanför planområdet med
mynning i en fördröjningsdamm vid Brohus. Parken föreslås
rymma ett vattensystem med antingen dagvatten eller pumpat



16(19)

vatten och med mynning vid en vattentrappa vid kajen.
Detaljlösningar utreds i samarbete mellan kommunen och JM AB.

Utöver det angivna området för tekniska anläggningar, nätstation,
medger planen att kommunen upplåter mark för behövliga tekniska
anordningar (pumpstationer mm) ovan eller under mark.

Service
Planområdet har god kontakt med tätortens serviceutbud men kan
också bedömas komma att rymma ett utbud av kommersiell service
inom området, t ex serveringar och affärer med anknytning till
båtlivet etc.

Den kommunala servicen kommer att bestå av barntillsyn,
företrädesvis i eller i anslutning till det f d kontoret, d v s
exempelvis i den bebyggelse som omger kontorsparken. Tillgång
till skola utreds f n. Kommunens skolplanering utgår ifrån en ny
skola på Fladängen, ca 600 m från planområdet. Närmaste
befintliga skola är Vinstorpskolan, ca 700 m från planområdet. Ev
mindre skola inom planområdet har diskuterats men inte lett till
beslut.

Miljöfrågor
Miljöfrågorna vad avser främst hanteringen av de deponier och det
industriavfall som berör området redovisas utförligt i
konsekvensbeskrivningen. Saneringsåtgärder resp skyddande
övertäckning kommer att vidtas innan området tas i anspråk för ny
användning enligt redovisningen i denna och enligt de krav som
fortsatta miljöutredningar kan anvisa. Dessa åtgärder skall helt
säkra miljön enligt antagna miljö- och hälsoskyddskrav. Detta
regleras i såväl planbestämmelse som i exploateringsavtalet.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.

För hela projektet gäller särskilt miljöprogram, som upprättats av
kommunen. Med stöd av detta har miljöhandlingsprogrammet för
bostadsutbyggnaden upprättats. Det ingår som särskilt avsnitt i
denna beskrivning. Genom inriktningsbestämmelsen i planen är
miljöhandlingsprogrammet knutet till denna.

Vattenområden
De vattenområden som ingår i planen förutsätts i huvudsak
bibehålla sin nuvarande roll och utformning. Vissa kompletteringar
medges enligt planen för att ytterligare höja värdet hos dessa.
Kajer kommer att repareras. I samband med detta kan kajerna
kompletteras med längsgående träbryggor, som gör det möjligt att
som gående komma närmare vattnet. På vissa partier kan
tvärgående pontonbryggor läggas ut till ca 12 m från kajkant för att
ytterligare utöka antalet småbåtsplatser i hamnen. Det är emellertid
viktigt att också sådana partier av kajer finns kvar som tillåter
längstilläggning för större båtar och fartyg.
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Som ett bidrag till en vital bostads- och hamnmiljö medges boende
och verksamheter på förtöjda båtar. Förutsättningen är att dessa har
en utformning med tydlig marin karaktär, d v s uppfattas såsom
båtar. Däckshus etc får inte ha karaktär av hus som placerats på
pråmar och får t ex inte ha sadeltak. Skrovformen ska både vara
urskiljbar i sig och avspeglas i formen på däcksöverbyggnader.
”Flytande villor” är således inte aktuella. Även däcksmiljön i
övrigt med räcken, beläggningar etc skall ha karaktär av
sjöfartsmiljö även om farkosterna är permanent förtöjda. En
begränsning av höjden hos en däcksöverbyggnad till högst en
”våning” över ett högre skrov (d v s motsvarande höjd över
kajplanet) bortsett från master, skorstenar etc som behövs för att
kunna fungera som båt, syftar till att inte begränsa utblickarna för
mycket från kajen mot ån.

Viktigt är också att verksamheter på båtar i hamnen är av det slaget
att det tillför vitalitet och karaktär till främst det publika hamnlivet
– t ex restaurang, kafé etc - och kan svara mot boendet och
verksamheten på Kajgatan och i stadsdelen i övrigt.

Bostads- och verksamhetsanvändningen på båtar i hamnen ställer,
om den får större omfattning än endast enstaka exempel, krav på
spelregler. Det gäller såväl utformning och stadsmiljö som
säkerhet. Husbåtar med större däcksöverbyggnad kan t ex riskera
att bli en helt kompakt vägg mellan kaj och vatten om de ligger för
tätt och i för stor mängd. Detta kräver en noggrann prövning av
varje fall vad avser såväl utformning och placering som övriga
krav enl 3 kap PBL. Denna prövning avses ske såsom
bygglovsprövning enl PBL, där också brandskydd och
tillgänglighet för räddning prövas, baserat på
brandskyddsdokumentation. En förutsättning för bygglovsprövning
är att nödvändiga avtal som säkrar tillgång till kaj och nödvändig
teknisk försörjning kan träffas. I bygglovprövningen måste de
avsteg underförstås som är givna av situationen på en båt, t ex
tillgänglighet för rörelsehindrade etc. Prövningen sker med stöd av
utökad lovplikt.

Sjöräddningen önskar på längre sikt en ny anläggning i höjd med
Tullhusgatan. Den är redovisad som bestämmelse på liknande
villkor som bebyggelsen på stranden. T v kommer dock den
nuvarande anläggningen att fungera som tilläggsplats. Denna har
kompletterats med en bestämmelse som medger en mindre
förrådsbyggnad på allmän plats på kajen. Omlokalisering av
verksamheten till motstående sida av Höje å diskuteras för
närvarande.

Stranden förutsätts utvecklad enligt samma linjer som de senaste
åren, d v s en mer omfattande skötsel, som gjort den till en av
regionens viktigaste badplatser. De kompletteringar som kan ske
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närmast Tullhusgatan i form av bebyggelse för strandlivets behov
har redan berörts.

Tillgänglighet
Planen har varit föremål för en särskild granskning från
tillgänglighetssynpunkt. Yttrandet ingår i
konsekvensbeskrivningen. De synpunkter som lämnats har
beaktats så långt de kan regleras i detaljplan – övriga kommer att
beaktas i projektering och bygglovprövning. Bland sådana
synpunkter kan nämnas dels att bryggor, soltrappor etc vid vattnet
bör förses med ramper för att ge tillgänglighet, dels att handikapp-
parkeringsplats skall kunna anordnas högst 25 m från bostadsentré.

Granskningsyttrandet kommenterar kantstenshöjd som minst 40
mm för att ge tillräcklig ledning för synsvaga.
Kvalitetsprogrammet föreskriver emellertid 25 mm höjd för att,
även utan fasning, göra dem möjliga att passera för rullstol. De
bedöms ändå genom bättre skuggverkan än fasad kant ge viss
visuell ledning.

Lomma Hamn ur barnperspektiv
I konsekvensbeskrivningen ingår en särskild studie om barnmiljö
(Emma Olvenmyr: Tema Barnvänligt, 2003 ). Studien redovisar
såväl tillgångar som problem som måste lösas i det fortsatta
arbetet, t ex mötet mellan barn och biltrafik.  

Administrativa bestämmelser
Genomförandetiden skall vara 10 år från det datum planen vunnit
laga kraft.

För att säkra den uppvuxna växtighet som finns inom planområdet,
vilken utgör en speciell tillgång har förbud mot fällning och skador
införts inom vissa områden (n1 resp n2). De innebär marklovsplikt
för de åtgärder som av speciella skäl (säkerhet eller annat) som kan
bli nödvändiga. Här förutsätts också kompensation i form av t ex
nya träd med sammanlagt motsvarande stamomfång, varav hälften
skall planteras på platsen och hälften kan planteras på annan plats
inom planområdet.

Utökad lovplikt gäller för bostäder och verksamheter på båt inom
vattenmrådet för hamn, brygga.
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Planens upprättande
Detaljplanen har utarbetats på uppdrag av Lomma kommuns
Miljö- och byggförvaltning och i samverkan med denna och
projektledningen för Lomma Hamn. I arbetet har också medverkat
Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB, som också utarbetat
underlaget, samt JM AB. Därutöver har andra experter medverkat.

FOJAB arkitekter AB Miljö- och bygg-
2003-11-25 förvaltningen

Lomma kommun
Plan- och bygg-
kontoret
2003-11-25

Klas Brunnberg Eva Sjölin
Arkitekt SAR/MSA Stadsbyggnadschef
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BESLUT OM DETALJPLAN

Antagen av Kommunfullmäktige
2004-02-05 § 3

Betygar:

Claes Hedlund

Laga kraft 2004-09-02

Detaljplan för del av Lomma 25:5 m fl,
Lomma Hamn, västra delen

Lomma, Lomma kommun, Skåne län

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
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Detaljplan för del av Lomma 25:5 m fl,
Lomma Hamn, västra delen

Lomma, Lomma kommun, Skåne län

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Planen avses antagen vid årsskiftet 2003-04. Byggstart planeras
till 2004.

Genomförandetid
Utbyggnaden är tänkt att ske löpande under en följd av år med
avslutning i nära anslutning till början av nästa planetapp.
Genomförandetiden är satt till 10 år från det datum planen
vunnit laga kraft.

Ansvarsfördelning, huvumannaskap
JM AB kommer som exploatör att svara för planens
genomförande. Allmän plats anläggs i exploateringen och
överlämnas till kommunen, som skall vara huvudman för
denna.

Avtal
Exploateringsavtal ska träffas och godkännas av
kommunfullmäktige i samband med antagande av planen.
Ramavtal har träffats mellan kommunen och JM AB. Skanska
AB och CA Fastigheter AB har givit avsiktsförklaringar om sin
respektive medverkan i exploateringsprocessen. Ramavtal
mellan kommunen och dessa företag kommer att träffas under
vintern 2003-2004.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning
Fastighetsbildning kan ske med stöd av detaljplanen.

Utöver ett mindre parti, som ägs av Lunds Energi AB, är
marken inom det framtida bebyggelseområdet i en ägares hand
(JM AB). Avtal om överlåtelse av mark mellan Lunds Energi
AB och JM AB har träffats.

Stranden, allmän plats i gällande plan, ägs av CA Fastigheter
AB men är föremål för inlösen av Lomma kommun, som redan
äger piren.
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EKONOMISKA FRÅGOR
Exploateringen avses bära samtliga kostnader.

TEKNISKA FRÅGOR
Ledningsnät
Ramavtalet och exploateringsavtalet reglerar kraven på
kommunens godkännande av utformningen av det allmänna
ledningsnätet, gator etc.

Markarbeten
Området är ett gammalt industriområde. I samband med
verksamhetsutövning kan okontrollerade material ha
deponerats. Marken skall vara efterbehandlad i den
utsträckning som krävs för det avsedda nya ändamålet innan
den tas i anspråk för detta.

Dom ang ingrepp i vattenverksamhet
Om vattenverksamhet inom planområdet påverkas så att dom
enligt miljöbalken behövs skall ansökan om prövning göras till
miljödomstolen under förutsättning att det inte redan finns
tillstånd.

Genomförandebeskrivningen har upprättats av planförfattaren i
samverkan med kommunen

FOJAB arkitekter Miljö- och byggförvaltningen
2003-11-25 Lomma kommun

Plan- och byggkontoret
2003-11-25

Klas Brunnberg Eva Sjölin
Arkitekt SAR/MSA Stadsbyggnadschef
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