




04 590 Detaljplan Lomma Hamn Åkvarteren Beskrivning  
Laga kraft 060113 

1(21)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detaljplan för del av Lomma 25:6 m fl, 
Åkvarteren, Lomma Hamn 
 
Lomma, Lomma kommun, Skåne län 
 
PLANBESKRIVNING 



04 590 Detaljplan Lomma Hamn Åkvarteren Beskrivning  
Laga kraft 060113 

2(21)

 
 
Detaljplan för del av Lomma 25:6 m fl, 
Åkvarteren, Lomma Hamn 
 
Lomma, Lomma kommun, Skåne län 
 
PLANBESKRIVNING 
 
 
HANDLINGAR 
Planen är redovisad på plankarta med bestämmelser samt i den-
na beskrivning, inklusive miljöhandlingsprogram, och genom-
förandebeskrivning. Till handlingarna hör illustrationskarta, 
grundkarta och fastighetsförteckning. 
 
Till handlingarna hör också konsekvensbeskrivning och kvali-
tetsprogram, upprättade i anslutning till det planprogram som 
ligger till grund för planen och aktualiserade i anslutning till 
denna och tidigare detaljplaner inom området. 
 
SYFTE 
Planen syftar till utbyggnad av den andra etappen av Lomma 
Hamn, omfattande ca 130 bostäder i partiet närmast ån i den 
nya stadsdelens östra del. I likhet med den i september 2004 
påbörjade första etappen om ca 330 bostäder i västra delen ut-
gör den nu aktuella etappen en representativ del av den framtida 
miljön inom Lomma Hamn med en småskalig blandad bostads-
bebyggelse i flerbostadshus och markbostäder med inslag av 
service och verksamheter och i samspel med en levande hamn-
miljö. 
 
PLANDATA 
Läge, avgränsning, areal 
Planområdet i den östra delen av nuvarande Lomma Hamn av-
gränsas av Åpromenaden, Varvstorget, Hamnallén, Sjögatan, 
Brohusvägen och Solskensgränd.  
 
Området omfattar ca 2,8 ha. 
 
Markägare 
Med undantag för två mindre partier i nordvästra respektive 
nordöstra hörnen ägs all mark av Skanska AB, som avser över-
låta den till Skanska Mark & Exploatering AB. Genom markby-
te avses kommunens del av marken också övergå till Skanska 
Mark & Exploatering AB. I och med denna plan kommer grän-
serna mot omgivande mark att justeras i förhållande till gällan-
de plan, varvid mark som i form av allmän plats ägs av Lomma 
kommun också berörs. 
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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 ca 860 bostäder och verksamheter som planeras 
utbyggt under de närmaste 15 åren. 
 
Planprogrammet med bilagor – illustrationskarta, konsekvens-
beskrivning och kvalitetsprogram – beskriver utförligt de prin-
ciper och den grundläggande tanke om småstaden som är ut-
gångspunkten 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 kommun-
fullmäktige 2001-05-03. Planprogrammets bilagor, konse-
kvensbeskrivning och kvalitetsprogram, gäller också helheten 
och har i sin tur bilagor eller inarbetade fördjupande studier enl 
följande: 
 
Konsekvensbeskrivning: 
 Analys enl balanseringsmetoden 

Analys av tillgänglighet (för aktuell plan)
 Trafikanalys   
 Analys av området vad avser konsekvenser för 
 barns miljö 
 
Kvalitetsprogram: 
 Färgprogram. 
 
För området gäller också Miljöprogram för Lomma Hamn, 
godkänt av kommunstyrelsen 2003-12-03 samt miljöpolicy, 
godkänd av kommunfullmäktige 2003-12-11. 
 
Planen har fått sin form och sitt mer konkreta innehåll bestämt 
av den parallellskiss som projektet arrangerade under somma-
ren-hösten 2001. Det förslag av Brunnberg & Forshed Arki-
tektkontor AB som förordades har därefter och efter mindre 
bearbetningar legat till grund för det fortsatta arbetet. Förslaget 
har därefter bearbetats och konkretiserats ytterligare av FOJAB 
arkitekter inom ramen för planarbetet och i samarbete med 
Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB. Resultatet av denna 
bearbetning utgör bl a illustrationskarta till detaljplanen och 
underlag för det framtida byggprojektet. 
 
Huvudidéerna om en lågskalig och tät bebyggelse med den tra-
ditionella småstaden och Lommakaraktären som utgångspunkt 
kommer till uttryck i planprogrammets illustrationskarta och i 
det särskilda kvalitetsprogram, som upprättats för planpro-
grammet. Här återges, vid sidan av utformningsregler för det 
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offentliga rummet, tankarna om vad som konstituerar den av-
sedda karaktären av stadsmässighet i liten skala och hur en li-
vaktig 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, Fyrkants-
dammen, Lomma centrum som helhet mm – i programmet an-
givet som utredningsområde. Det återger tankarna om en fort-
satt utbyggnad av bostäder på södra delen av västra Habo och i 
Brohusområdet. Östra Habo reserveras för fritids- och rekrea-
tionsändamål såsom anläggningar för idrott, ridsport, båtupp-
läggning mm. I tankarna för utredningsområdet ingår också en 
upprustning av Strandfuret och en ev badparkering söder om 
Fyrkantsdammen. 
 
Konsekvensbeskrivningen belyser utförligt miljötillgångarna 
och de problem som är förknippade med tidigare deponier och 
markföroreningar liksom kraven på lösningar på dessa. Konse-
kvensbeskrivningen beskriver också bland annat konsekvenser-
na 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 for-
mellt antagna delen och den långsiktiga visionen, är kollektiv-
trafikförsörjningen med ett högklassigt stråk från Lomma sta-
tion genom hamnområdet till Södra Västkustvägen och vidare 
mot Bjärred. 
 
I kommunens bostadsförsörjningsprogram för perioden 2004-
2018, godkänt 2005-05-18, antas för hela Lomma Hamn 400 
bostäder påbörjas perioden 2006-07. Någon precisering för  
Åkvarteren har inte gjorts 
 
Avtal 
Mellan kommunen och Skanska Sverige AB har ramavtal träf-
fats 2004-02-02, godkänt av kommunfullmäktige 2004-02-05, 
om genomförande av södra delen av Lomma Hamn, bl a explo-
atering av det nu aktuella planområdet. Kommunen har också 
träffat ramavtal med JM AB, godkänt 2003-02-27, med inne-
börd att kommunen avser överlåta mark till JM AB och att JM 
AB svarar för anläggandet av allmän plats, som efter färdigstäl-
landet överlämnas till kommunen. 
 
CA Fastigheter AB har givit en avsiktsförklaring om sin med-
verkan i exploateringsprocessen. 
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Arrendeavtal från 1992 mellan Skanska AB och Televerket 
Radio, numer TeliaSonera Mobile, gäller för upplåtelse inom 
området av mark för stationsbyggnad och telemast under 25 år. 
Avtalet kommer att sägas upp i förtid.  
 
Gällande detaljplaner 
För merparten av det aktuella planområdet har tidigare detalj-
plan upphävts (lagakraftvunnet 2004-03-13). Det innebär att 
detaljplan f n saknas. För omgivande gator, vattenområden m m 
gäller detaljplan, lagakraftvunnen 2004-09-02. På några partier 
överlappar det nu aktuella planområdet den tidigare planlagda 
marken.  
 
Längs Höje å gäller strandskydd om 100 m, som dock inte om-
fattar bebyggelsen vid den tidigare industrihamnen. I konse-
kvensbeskrivningen ges en utförligare redovisning av strand-
skyddets omfattning. Strandskyddet berör således inte planom-
rådet.  
 
Arbete med planprogram och utredningar pågår för marken 
öster om området, d v s på andra sidan Höje å och i anslutning 
till Fladängen. Uppdraget att upprätta planprogram syftar till 
prövning av frågan om ev båtuppläggning/sommarparkering på 
mindre del av denna mark. Några politiska beslut i denna fråga 
har dock ännu inte fattats. 
 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
Nuvarande förhållanden 
Bebyggelsemiljö och verksamheter 
Området har sedan lång tid prägel av industriverksamhet. Te-
gelframställningen, som antas ha bedrivits inom planområdet 
sedan 1600-talet, fick permanenta former i en fabrik i mitten av 
1800-talet, som fanns kvar till slutet av 1950-talet. Den ersattes 
då av den nuvarande verksamheten. Denna består av dels ma-
skinförråd, dels laboratorieverksamhet för materialprovning. 
Verksamheten bedrivs av flera olika bolag inom Skanska. Den 
största delen av bebyggelsen är tillkommen under 1960-talet 
och utgörs av både kontors- och laboratoriebyggnader och enk-
lare förrådsbyggnader. Ingen del av bebyggelsen representerar 
större arkitektoniska eller kulturhistoriska värden.  
 
Verksamheterna inom området avses flytta under år 2005, var-
efter rivning och markarbeten påbörjas. 
 
Växtlighet  
Det finns ingen växtlighet av större mäktighet inom planområ-
det. I angränsande områden finns däremot växtlighet som på-
tagligt präglar helhetsmiljön. Utefter åpromenaden växer ett 
antal stora popplar och pilar som ramar in åmiljön, varav många 
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har en ålder och storlek som förutsätter att de ersätts. På det 
framtida torget i norra delen av planområdet finns en bevarad 
rad av äldre pilar. Norr om planområdet tar parken kring Bro-
hus vid. 
 
Mark  
Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk undersökning har ge-
nomförts avseende hela hamnområdet (J&W 1998-09-30) lik-
som fördjupad miljöteknisk markundersökning (J&W 1998-11-
26). Grundundersökning för det nuvarande området för maskin-
förråd har vidare gjorts av Väglaboratoriet i Lomma 1993-11-
30.  
 
Marken består av fyllning ovan naturlig sand, som i sin tur vilar 
på lera. I sanden finns inslag av torv och gyttja. Förutsatt att 
fyllningen kontrolleras och ersätts i partier med organiska eller 
förorenade inslag kan den utgöra underlag för grundläggning.  
 
Ställvis innehåller marken mindre förekomster av industriavfall, 
t ex olja, slagg etc. Radonundersökning har genomförts för pla-
nområdet (Skanska Sverige AB 2004-09-16) med resultat att 
marken utgör lågriskområde och att radonskyddat byggande 
inte bedöms nödvändigt. 
 
Konsekvensbeskrivningen ger en utförlig redovisning av mark-
förhållandena inom området och betydelsen av detta från tek-
nisk, miljömässig och hälsosynpunkt, dessutom vilka villkor 
som ställs vad avser saneringsåtgärder etc. Marken får inte tas i 
anspråk för det nya ändamålet förrän nödvändiga saneringsin-
satser är genomförda, vilket regleras genom såväl planbestäm-
melse som i exploateringsavtal. 
 
En anmälan enligt miljöbalken om efterbehandling kommer att 
lämnas till tillsynsmyndigheten före arbetenas start. 
För att möta risken för översvämning kommer marken att höjas 
i den centrala delen av området med lutning mot den nuvarande 
nivån vid åpromenadens kaj. Lägsta nivå för bostäder i planen 
om +2,5 avses ge tillräcklig marginal till bedömt högsta vatten-
stånd. Upplysningsvis kan också nämnas att det ger god margi-
nal även till högsta någonsin – vid ett tillfälle – uppmätta vat-
tenstånd om +2,06. 
 
Fördjupade geotekniska undersökningar förutsätts före projek-
tering och byggande. 
 
Infrastruktur 
Det nuvarande ledningsnätet förutsätts ersatt.  
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Kulturmiljö 
Som angivits har ingen del av bebyggelsen eller helhetsmiljön 
inom planområdet större kulturhistoriska värden. Däremot om-
fattar området en av de två bevarade minnesstenar över den 
decemberstorm i början av förra seklet som representerar det 
högsta någonsin uppmätta vattenståndet. Den aktuella stenen 
står strax norr om det nuvarande brofästet. Den bör bevaras 
men får förutsättas bli flyttad något så att den får ett lämpligt 
läge t ex i anslutning till den nya bron. 
 
Föreslagna förhållanden 
Struktur och huvuddisposition enligt planprogrammet 
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 ca 1200 bostä-
der med inslag av verksamheter, varav den södra delen som 
stenstad i två-tre våningar med tydliga kvartersformer och di-
stinkta gaturum och den norra delen på Habofältet och i Brohus 
som trädgårdsstad är tanken som ligger till grund för planarbe-
tet. Den redovisas som illustration, utarbetad av Brunnberg & 
Forshed Arkitektkontor AB, till planprogrammet och i kvali-
tetsprogrammet, som avser hela den framtida tänkbara utbygg-
naden.  
 
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. Planpro-
grammet 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 kvar-
teren, 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 utnytt-
jande 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 
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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 – dock inte mer framträdande än 
att karaktären av trevåningshus dominerar - och tvåvåningshus i 
form av radhus eller på olika sätt kopplade hus. Kvarteren ra-
mar in gator med så små dimensioner att gaturummen upplevs 
som intima trots att de också är öppna för trafik på de oskydda-
de 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 tätor-
tens centrum. 
 
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 i det östra 
partiet av denna del är det andra exploateringsområdet inom 
helheten – den första avser de västligaste kvarteren närmast 
stranden mot Öresund, där utbyggnaden startar hösten 2004. 
 
Bebyggelsestrukturen inom planområdet 
Tanken med helhetsstrukturen gäller även inom det nu aktuella 
planområdet och är en tillämpning av samma motiv och möns-
ter för bebyggelsen. Mot Hamnallén och Varvstorget ramar 
trevånings flerbostadshus in gatumiljön. I det inre av området 
präglas miljön av en blandning av tvåvånings markbostäder i 
olika former – till största delen sammanbyggda men också med 
mellanliggande garage och i vissa lägen med luckor mellan 
husen. Mot ån förutsätts den speciella miljön få prägel av glest 
liggande tvåvåningshus med paviljongkaraktär – fyra fria sidor 
-  med ett formspråk som anknyter till det gamla Brohus. Som 
helhet utgör området en miljö med tät stadsbebyggelse men 
något glesare än huvuddelen väster om Hamnallén – en karaktär 
mellan den västra delens tätare bebyggelse och den tänkta träd-
gårdsstadskaraktären i Brohus. 
 
En viktig komponent i denna helhet är inslagen av allmänna 
stadsrum vid sidan av nätet av små gator. Åpromenaden är en 
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miljö med speciella kvaliteter – ett värde som tillhör hela stads-
delen och tätorten. De små offentliga platserna inom och i grän-
sen av planområdet – närmast gröna torg - är viktiga mötesplat-
ser och bidrag till upplevelsen helheten utöver att vara väsentli-
ga inslag i en stimulerande barnmiljö. 
 
Bebyggelsens utformning 
Illustrationskartan och kvalitetsprogrammet beskriver utform-
ningen av de olika bebyggelsetyperna.  
 
Flerbostadshusen i tre våningar bildar ram för området mot 
Hamnallén och Varvstorget och i sin tur ram kring Hamnalléns 
gaturum – områdets tydliga huvudgata med kollektivtrafikstrå-
ket mot Bjärred. För att nyttiggöra det attraktiva läget vid vatten 
på tre sidor av stadsdelen medges bostäder även på vindsplanet 
i form av indragna våningar på en del av byggnadernas huvud-
volym – upp till 50% av ett våningsplan mot det öppna stads-
rummet Varvstorget och mot Hamnallén och med krav på ut-
formningen att byggnaden ändå skall ha en tydlig karaktär av 
trevåningshus. Flerbostadshusen är aldrig bredare än en trapp-
husenhet, d v s som högst ca 25 m, och, även om de är sam-
manbyggda, framträder som enskilda hus. Mellanrummen för t 
ex infart till parkering är små och inramade av plank, gärna 
med portar. Tre stycken småbostäder, för t ex studenter, i två 
plan kan inrymmas mot ån i det kvarter som ligger längst i syd-
ost. Dessa behöver inte förses med parkeringsplatser såsom 
övriga bostäder. 
 
De sammanbyggda markbostäderna, som dominerar den inre 
delen av planområdet förekommer i olika sammansättningar: 
som radhus med bilplats integrerad i byggnadsvolymen – ”li-
derhus” - eller med sidoordnat garage/carport med portar såsom 
kopplade hus i olika konstellationer. Avgörande är att de är 
placerade i kvarterens gatulinje på ett sådant sätt att de bildar 
hela gaturum och där mellanrummen mellan husen är små. Här 
är även vissa mellanrum genomsiktliga med spjälstaket men 
avgörande är också att de tydligt markerar gränsen mellan all-
män gata och privat mark. I vissa fall sluts mellanrummen mel-
lan husen helt med plank. 
 
Vid ån har markbostäderna formen av fritt liggande paviljong-
liknande hus i två våningar, både för att framhäva lummigheten 
i åmiljön och för att medge kontakt mellan områdets inre och 
vattenrummet och grönskan vid ån. Dessa hus ges en utform-
ning som möjligen varierar i det lilla men är enhetlig i större 
skala så att de tillsammans bildar en helhet. 
Här är mellanrummen mellan husen större och genomsiktliga 
med spjälstaket på trädgårdsstadsmaner.  
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Husens utformning och motiven för denna framgår av kvali-
tetsprogrammet. Här beskrivs också medlen för att avgränsa 
mellanrummen mot gatan mellan husen och andra inslag som 
påverkar det offentliga rummet, t ex planken om 1,80 m och 
staketen om 1,30 m höjd. 
 
Kvalitetsprogrammets syfte allmänt sett är att säkra det offent-
liga rummets utformning. Vad gäller utformningen av allmän 
plats är det formellt bindande. I det offentliga rummet deltar 
emellertid också husens väggar och kvalitetsprogrammets syfte 
vad avser kvartersmarken är att vara i första hand en rådgivan-
de beskrivning av hur bebyggelsens yttre utformning kan bidra 
till stadsmiljöns kvalitet. Det finns därutöver ett antal över-
gripande bindande regler som grund för bebyggelsens utform-
ning som kommer till uttryck i planbestämmelserna. För det 
inre i kvarteren lämnas stor frihet i utformningen. Till kvalitets-
programmet 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 översikts-
plan 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 en-
bostadshus. 
 
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 karak-
tärsdrag 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 karak-
tär. 
 
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 sär-
skilda kvalitetsprogrammet.  
 
Boende i hamnmiljön 
Bostadsanvändningen förutsätts omfatta en god representation 
av olika bostadsstorlekar, som utformas med tanke på de miljö-
värden som ryms inom området – utblickar över vattnet, närhet 
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till rekreationsmiljöer, kort avstånd till tätortens centrum och 
annan service etc. Varje kvarter förutsätts innehålla en variation 
av hus- och bostadstyper – lägenheter i flerbostadshus, markbo-
städer i olika former etc. 
 
Det är också viktigt att notera att man i stadsdelen bor i en 
hamnmiljö och att denna innefattar fortsatt verksamhet av detta 
slag. Det innebär alla de aktiviteter som är knutna till såväl båt-
liv och rekreation som de mer robusta som är knutna till hamn- 
och varvsverksamheten kommer att finnas kvar och i något fall 
också utvecklas. Inte minst den skiftande verksamhet som kan 
förekomma på Varvstorget med allt från viss varvs- och fiskeri-
rörelse till evenemang, ett antal vinterupplagda båtar, gästpar-
kering och transporter präglar miljön och förutsätter att det ses 
som en naturlig del av hamnlivet. 
 
Boendet ska vända sig till alla åldrar och inte omfatta några 
hinder för tillgänglighet. Vad gäller miljön ur särskilt barnper-
spektiv 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, entréer ut mot gata, markanvändning som 
kan ge en aktiv miljö såväl dag- som kvällstid, inga stora av-
skilda parkeringsytor etc är exempel på egenskaper som kan 
befrämja tryggheten. Det är angeläget att detta följs upp i ge-
nomförandet med god belysning mm. 
 
Verksamheter i samklang med boendet 
Även om boende i olika former präglar stadsdelen är inslag av 
verksamheter vid allmänna gator och platser viktiga som bidrag 
till bostadskvaliteten och till helheten som levande vardagsmil-
jö. Också med tanke på närheten till centrum och hela tätorten 
och det attraktiva läget är inslag av verksamheter naturligt. 
Dessa förutsätts vara utåtriktade i bottenvåningslokaler med t 
ex affärer och restauranger. I likhet med Kajgatan i områdena 
väster om det aktuella är Varvstorget det mest intressanta om-
rådet för verksamheter. För bebyggelsen mot detta förutsätter 
planbestämmelserna krav på tillräcklig rumshöjd i bottenvå-
ningen för att medge butikslokaler. 
 
Även i övrigt i planområdet finns en öppenhet för verksamheter 
i bottenvåningslokaler mot gator och platser men även för såda-
na verksamheter som kan rymmas i bostaden och med anknyt-
ning till boendet. 
 
Inslaget av verksamheter i Lomma Hamn är allmänt sett väsent-
ligt och bör innebära en strävan efter etableringar med inrikt-
ning och profil som harmonierar med och bidrar till att plan-
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programmets mål kan uppnås. Grundläggande krav på verk-
samheter är att de skall kunna förenas med boende. Detta inne-
bär att alla befintliga verksamheter inte säkert hör hemma i den 
framtida miljön. 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 kopp-
ling till sundet, såsom fiske och sjöfart, båt- och badliv; 

- 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 stöd-
ja Centrums funktion så att man inte riskerar en otydlighet och 
spridning av den kommersiella servicen till nackdel för såväl 
Lomma Hamn som Centrum. Arbetet med etableringar i Lom-
ma Hamn bör således samordnas med ambitionerna för det på-
gående arbetet med planläggning och profilering av Lomma 
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 förutsätt-
ningar för restauranger, caféer och andra mötesplatser. Den 
attraktion sådan etablering får främjas oftast av att flera restau-
ranger 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 upp-
leva ett rikt kultur- och fritidsutbud inom Lomma Hamn. 
 
Möjligheterna till och ambitionerna avseende avkoppling, upp-
levelser 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 evenemangslo-
kaler skall vara lokaliserade.  
 
Denna ambition kommer till uttryck i planen vad beträffar den 
del av t ex bebyggelse mot Varvstorget som ingår. Här anges 
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zonen närmast torget som plats för denna typ av utåtriktade 
verksamheter. Till en del kan bygglovprövningen bidra till eta-
blering med den nämnda inriktningen men den kan inte säkra 
förändringar på sikt. Det är därför angeläget att även i andra 
sammanhang – profilprogram etc – verka för sådana etablering-
ar. 
 
Trafik och parkering 
Trafiksystemet i stadsdelen bygger på Hamnallén och tvärande 
stora gator – Kajgatan och Sjögatan – som huvudstråk för all-
män trafik. Övriga gator utgör stråk för lokal trafik, till stora 
delar som gångfartsgator.  
 
Trafiksystemet bygger också på att stadsdelen trafikförsörjs 
huvudsakligen från en ny tillfart från Norra Västkustvägen norr 
om Brohus. Även om tanken är att biltrafik också ska kunna nå 
Lomma Centrum via den nya bron över Höje å är det meningen 
att huvudtillfarten ska ske via den nya vägen norrifrån. Progno-
ser har gjorts som också konstaterar att detta är det naturliga 
vägvalet för merparten trafik med mål utanför Lomma tätort 
med den bekväma tillgänglighet till motorvägen som den inne-
bär.   
 
Hamnallén utgör också en del av tätortens överordnade kollek-
tivtrafikstråk med förbindelse mellan järnvägsstationen i Lom-
ma och Bjärred-Borgeby. Anslutningen till järnvägsstationen är 
baserad på den planerade flyttningen av bussterminalen från 
Lomma Centrum till stationen och medger också en framtida 
trafik med spårburen trafik på kollektivtrafikstråket. Busshåll-
platser antas arrangerade norr om korsningen med Sjögatan 
resp i anslutning till den nya bron vid Varvstorget, vilket ger en 
hög tillgänglighet till kollektivtrafiken med som högst ca 250 m 
avstånd till hållplats. Antalet hållplatser inom området kan 
komma att behöva ändras till en med hänsyn till trafikerings-
ekonomin men det fortsatta arbetet bör omfatta reserver även 
för två hållplatser. 
 
Även om merparten trafik når området norrifrån kommer den 
nu aktuella delen av Hamnallén att vara ett betydande trafik-
stråk med ca 2 200 fordon/åmd, inklusive kollektivtrafik, när 
stadsdelen är fullt utbyggd. Det ger enligt bullerutredningen 
(Trivector 2004:54, 2004-09-17) en ljudnivå vid fasaderna som 
i olika grad på olika våningsplan kräver dämpning för att upp-
fylla riktvärdena för trafikbuller i Infrastrukturpropositionen 
1996/97:53 (ekvivalentnivå 30 dBA inomhus resp 55 dBA ut-
omhus, maximalnivå 45 dBA inomhus /nattetid/ resp 70 dBA 
på uteplats). Även påverkan på fasader vinkelrätt mot Hamnal-
lén kräver fasaddämpning i olika grad beroende på avståndet 
från Hamnallén.  
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Även Brohusvägen med en beräknad trafikbelastning om 300 
fordon/åmd ger upphov till bullerstörningar på angränsande 
bostäder som är måttliga men som ändå kräver åtgärder för att 
svara mot riktvärdena. Även här gäller att fasader i tvärgatorna 
kräver visst skydd. 
 
Ett rimligt krav på bullernivån vid bostäder är att det går att 
sova för öppet fönster. Det löses normalt med krav på att hälf-
ten eller något av lägenhetens sovrum är orienterade mot icke 
bullerstörd sida eller på annat sätt bullerskyddade Vid Hamnal-
lén bedöms trafiken nattetid som dels begränsad, dels att en 
orientering av enkelsidiga lägenheter helt åt gårdssidan skulle 
förta en del av kvaliteterna med läget i hamnmiljön. De källor 
till tänkbara bullerstörningar nattetid som kan förutses är, ut-
över någon enstaka fiskleverans per vecka, främst busstrafiken 
som har enstaka turer även efter kl 22 och före kl 06. Även om 
de till antalet något överskrider det medgivna antalet störnings-
tillfällen bedöms dessa ändå som få och inte infallande under 
sena nattimmar. Något ovillkorligt krav på lokalisering av minst 
ett sovrum åt icke bullerstörd sida har alltså inte införts. Det 
kan utgöra en avvikelse från riktvärdena men bedöms således 
befogad. 
 
Även uteplatser skall ha en acceptabel bullernivå, vilket i en del 
fall kräver skydd, vilket framgår av bullerutredningen. När det 
gäller markbostäderna svarar kravet på skydd med plank mot 
önskemålet från stadsbildssynpunkt att kvarteren ramas in och 
bildar hela väggar mot omgivande gator. Kravet på bullerskyd-
dad uteplats gäller en uteplats per bostad – gemensam eller pri-
vat - och samtliga uteplatser i den utsträckning det finns flera 
behöver således inte uppfylla riktvärdena.  
 
Den detaljplan för huvudgatunätet i stadsdelen, som redan anta-
gits utgår från en bredd hos Hamnallén om 30 m med en sek-
tion som innefattar gemensam körbana för kollektivtrafik och 
annan trafik, längsparkering på ömse sidor, kraftfull alléplanter-
ing i breda planteringsremsor, gång- och cykelbanor på ömse 
sidor samt en liten förgårdsmark vid flerbostadshusens fasader. 
Hela detta utrymme bedöms inte nödvändigt och den föreslagna 
sektionen bygger på en 4 m smalare sektion, 26 m, nämligen 
med mindre planteringsremsor och förgårdsmark men samma 
funktionsmått för trafiken. Denna detaljplan innebär således en 
överlappning med kvartersmark med två meter över mark som i 
gällande plan utgör allmän plats. Sektionsminskningen är såle-
des symmetrisk och två meters överlappning förutsätts på andra 
sidan gatan i framtida planläggning. Det nya funktionsmåttet 
innebär inga inskränkningar i möjligheten att i framtida anlägga 
kollektivtrafikstråket för spårtrafik, vilken i så fall på denna 
sträcka passerar blandad med annan trafik. 
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Det är viktigt att Hamnallén anläggs som en stilig småstadshu-
vudgata med alléplantering som ramar in stadsrummet så att 
den – trots smalare sektion – fortfarande breda gatan inte upp-
levs som ödslig eller överstor. Kvalitetsprogrammet anvisar 
förslag till plantering och markbehandling med detta syfte. 
 
I någon kontrast till Hamnalléns karaktär av representativ hu-
vudgata kommer trafiken vid några tillfällen vår och höst att till 
en del bestå av transporter av båtar till den framtida vinterupp-
läggningsplatsen på östra Habo. Ambitionen är att merparten av 
båttransporterna till uppläggningsplatsen ska ske i ån men land-
transporter kan inte uteslutas. Det är viktigt att denna trafik kan 
utföras på ett sådant sätt att den inte kommer i konflikt med en 
omsorgsfull utformning och skötsel av gatan.  
 
De lokala gatorna är avsiktligt små och utformade med tanke på 
blandad trafik på den oskyddade trafikens villkor – ”gångfarts-
gator”. Måtten och typutformningen – lika motsvarande gator i 
västra delen av stadsdelen – framgår av kvalitetsprogrammet. 
De sidozoner närmast husen som redovisas där, avskilda från 
mittzonen med bred kantsten, s k borgmästarsten, med 25-30 
mm visning, skall inte ses som gångbanor utan som zoner när-
mast husen till halvprivat förfogande för bl a plantering av t ex 
rosor. Gångtrafik förutsätts dela mittzonen med annan trafik. 
 
Utöver dessa mindre typgator finns två gränder med endast 5 m 
mått mellan kvartersgränserna. De är som regel öppna för blan-
dad trafik på motsvarande sätt men rymmer endast i undantags-
fall fastighetstillfarter och behöver alltså inte ha större bredd av 
detta skäl. 
 
Brohusvägen utformas i princip som övriga lokala gator men 
med 1,5 m större bredd, d v s 9,5 m. Den skall tillsammans med 
Hamnallén kunna fungera som räddningsväg, vilket ställer krav 
på utformningen av tillfarterna från Varvstorget resp Sjögatan. 
Avståndet till bostad från räddningsväg får uppgå till högst 
50 m, varför även Åpromenaden i dess norra del måste göras 
tillgänglig för räddningsfordon. Detta ställer också krav på ut-
formningen av korsningen med Solskensgränd. Vid utformning 
av korsningarna måste beaktas att inte växtlighet utgör hinder i 
kurvor eller på för låg höjd.  
 
Brohusvägens södra del är också speciell i det avseendet att den 
till skillnad från övriga smågator är försedd med plattlagda 
gångbanor. Framkomligheten på dessa för t ex rullstolar måste 
säkras. Därför gäller en särskild planbestämmelse denna gata 
med krav på hinderfrihet om 1,5 m bredd, vilket begränsar dju-
pet på t ex eventuella utvändiga trappor. På övriga mindre gator 
får sådana trappor uppta hela sidoremsans bredd eftersom all 
trafik rör sig på mittzonen. 
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I det inre av området blandas som nämnts cykeltrafik med an-
nan trafik. Huvudcykelstråken i anslutning till området går i 
Hamnallén, på Varvstorgets cykelbana samt i Sjögatan - Sol-
skensgränd med koppling till en ny gc-bro över ån. 
 
Parkering sker dels i direkt anslutning till bostaden på den egna 
tomten och för flerbostadshusen på parkeringsgårdar eller – 
beroende på förutsättningarna i resp kvarter – i källarparkering 
under gårdarna. För parkering skall 1 plats, plus 0,2 för besöks-
parkering, per 100 m2 BTA bostadsarea i flerbostadshus och 2 
platser per markbostad gälla såsom krav för bygglov. För be-
sökande till verksamheter gäller krav om 18-30 platser per 1000 
m2 BTA verksamhetsarea. Besöksparkering för verksamheter 
och bostäder förutsätts ske såsom längsparkering utefter Hamn-
allén. Även utefter Brohusvägen bör tillfällig besöksparkering 
kunna ske vid t ex fester hos de boende. Det gäller inte den del 
av besöksparkeringen som ingår i parkeringsnormen och som 
ska vara löst på annat sätt utan tillfälliga behov därutöver. Den 
ska inte heller vara permanent ordnad i form av parkeringsrutor 
eller annat på gatan. Parkering ska alltså kunna ske spontant på 
Brohusvägens södra del utan hinder av parkeringsförbud men 
också utan stöd av särskilda arrangemang i gaturummet. 
 
Det angivna parkeringsbehovet per lägenhet och per area gör att 
antagandet att en exploatering i tre våningar mot huvudgatorna 
och två våningar i övrigt balanserar mot antagandet om att par-
kering kan lösas smidigt i små och väl integrerade anläggningar 
på mark. Utnyttjande därutöver, t ex i form av de också tillåtna 
takpåbyggnaderna på flerbostadshusen, kan leda till att lösning-
ar med parkering under mark måste skapas. Planen innefattar 
ett generellt medgivande för detta - även att kommunen får upp-
låta mark under allmän plats för detta. Utnyttjande av gatumark 
för parkering ovan eller under mark förutsätter avtal med kom-
munen om såväl upplåtelse som skötsel. 
  
Friytor, yttre miljö, natur 
Det offentliga rummet, d v s  alla ytor mellan kvarteren, skall 
vara föremål för samma omsorg, oavsett om det gäller trafik-
ytor eller andra stadsrum. Kvalitetsprogrammet ger anvisningar 
för utformningen av alla stadsrum på allmän plats. Gatusektio-
ner med mått och materialangivelser, växtlighet, anläggningar 
som broar och komplementbyggnader på allmän plats etc be-
skrivs i programmet. Detta gäller för den allmänna marken så-
som bestämmelser. 
 
Den allmänt tillgängliga miljön består av flera olika stadsrum 
med olika uppgift och karaktär. Utöver gatorna, där Hamnallén 
och gatan vid Varvstorgets norra sida står för speciella egen-
skaper som offentliga rum i större skala, finns Åpromenaden, 
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samt Solskensgränd och parken kring Brohusbebyggelsen norr 
därom som miljöer med olika egenskaper som rum för vistelse 
och möten. Dessutom finns de två små torgen med trädplanter-
ing. Lekyta skall finnas på varje flerbostadshusgård men en 
gemensam plats med möjligheter till lek för barn från ett större 
område, särskilt för enbostadshusen där gemensam plats kan 
vara svårt att arrangera, skall anordnas på någon av de allmänna 
ytorna, företrädesvis det lilla torget med central placering i om-
rådet.  
 
Det ska sörjas för att barn får säkra och trivsamma vägar från 
den egna bostadsmiljön till platser där de vistas. Med fördel kan 
det arrangeras som ”smitvägar” genom kvarteren, d v s gångvä-
gar, gemensamma för flera fastigheter, som förbinder olika går-
dar med varandra och med lugna gator. Detta kan arrangeras i 
flerbostadshuskvarteren men svårare i kvarteren med markbo-
städer beroende på de små måtten. Öster om Brohusvägen för-
utsätts i stället tvärgatorna mot ån vara så trafiksäkra att de kan 
utnyttjas för detta. 
 
Även Åpromenaden förutsätts komma att utnyttjas som spän-
nande barnmiljö, där närheten till vattnet måste beaktas både 
som tillgång och miljö som kräver uppmärksamhet från föräld-
rar – några avspärrningar eller andra skyddsanordningar kom-
mer inte att anordnas och bedöms inte heller nödvändiga. Ka-
jerna utefter ån kommer att rustas upp och kompletteras med 
bryggor för såväl tilläggning av båtar som vistelse i solen vid 
vattnet. 
 
Friytor/uteplatser vid bostäder måste på samma sätt som bo-
stadsmiljön i dess helhet vara tillräckligt skyddade för störande 
trafikbuller. Det innebär att varje bostad måste ha åtminstone en 
privat eller gemensam uteplats som är bullerskyddad medan 
alternativa uteplatser i andra väderstreck inte behöver vara 
skyddade i samma utsträckning. 
 
Bostadsmiljön får en markerat grön utformning med en rik 
trädplantering, häckar etc i den offentliga 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 in-
slagen 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 och avser stadsde-
len som helhet. Utredningen, som studerar hela den framtida 
utbyggnaden, redovisar slutsatsen att utbyggnaden kommer att 
resultera i ett betydande nettotillskott av grönska till helhetsmil-
jön. I det aktuella området finns växtlighet idag bara på torget i 
norra delen, varför all ny grönska innebär viktiga tillskott.  
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För att säkra kvaliteten hos den gröna miljön, såväl på allmän 
plats som på kvartersmark, gäller såsom planbestämmelse krav 
på markredovisning i bygglovet. 
 
Teknisk försörjning 
Försörjningssystemet inom stadsdelen, bortsett från fjärrvärme-
nätet, kommer i huvudsak att byggas nytt i samband med ex-
ploateringen. Utredning pågår om systemval. Till skillnad från 
vad som antagits i tidigare planetapp kommer inte all huvudför-
sörjning att ske via det nya huvudgatunätet. Brohusvägens söd-
ra del, d v s inom planområdet, kommer i stället att utgöra ett 
viktigt ledningsstråk för såväl fjärrvärme, vatten och avlopp 
som el.   
 
Pumpstation för spillvatten planeras på Varvstorget med anslut-
ning till ledning under åbotten till kommunens ledningsnät. 
Anslutning får inte ske förrän denna färdigställts. 
 
En ny nätstation för el föreslås i hörnet av torget i planområdets 
norra del. Den kan där samordnas som byggnad med en miljö-
station för källsortering och en anläggning för hushållssopor 
från närliggande bostäder. Med det exponerade läget förutsätts 
en omsorgsfull utformning och inramning av grönska. Därut-
över måste brandsäkerheten säkras. Källsortering förutsätts ske 
lokalt i flerbostadshusen och den samlade anläggningen betjä-
nar således enbart enbostadshusen. 
 
Avfall i form av hushållssopor hanteras på konventionellt sätt 
med hämtning vid flerbostadshusen från gång- och cykelbanan 
vid Hamnallén och i viss utsträckning samordnat för ett mindre 
antal hushåll alt individuellt vid enbostadshusen. I princip kan 
all hämtning i det inre av området ske från Brohusvägen. 
 
Dagvatten föreslås hanteras i ett planerat system delvis utanför 
planområdet med mynning i en fördröjningsdamm vid Brohus. 
Detta avses svara mot miljöbalkens krav på rening. Detaljlös-
ningar, bl a avseende hur dagvatten omhändertas på respektive 
fastighet och i övrigt inom planområdet, utreds i samarbete 
mellan kommunen och Skanska Nya Hem samt JM AB, som 
svarar för byggandet av överordnad infrastruktur i stadsdelen. 
Ett möjlighet är det system som utnyttjats i västra delen av ex-
ploateringsområdet, nämligen med filtrering i det lokala led-
ningsnätet. Anslutning av planområdets dagvattensystem får 
inte ske förrän dagvattenmagasinet norr om området färdig-
ställts. 
Utöver det angivna området för tekniska anläggningar, nätsta-
tion, medger planen att kommunen upplåter mark för behövliga 
tekniska anordningar (pumpstationer mm) ovan eller under 
mark. 
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Service 
Planområdet har god kontakt med tätortens serviceutbud men 
stadsdelen kan också bedömas komma att rymma ett utbud av 
kommersiell service, t ex serveringar och affärer med anknyt-
ning till båtlivet etc.  
 
Den kommunala servicen planeras med dagens antaganden om 
utbyggnad att bestå av barntillsyn, företrädesvis i eller i anslut-
ning till det f d kontoret i den västra delen av stadsdelen, d v s  
exempelvis i den bebyggelse som omger kontorsparken. Till-
gång till skola utreds f n. Ett reservat finns för en ny skola på 
Fladängen, ca 600 m från planområdet. Närmaste befintliga 
skola är Vinstorpskolan, ca 700 m från planområdet. Ev mindre 
skola inom området har diskuterats men inte lett till beslut. Frå-
gorna om lokalisering av kommunal service är också beroende 
av utfallet av den översyn av det kommunala lokalbeståndet 
som pågår. 
 
Miljöfrågor 
Miljöfrågorna vad avser främst hanteringen av de deponier och 
det industriavfall som berör området redovisas utförligt i kon-
sekvensbeskrivningen. Saneringsåtgärder resp skyddande över-
täckning 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. 
Kommunen är tillsynsmyndighet.  
 
Konsekvensbeskrivningen omfattar en belysning av riskerna för 
överskridanden av miljökvalitetsnormerna vad gäller luftkvali-
teten. Några sådana risker bedöms inte föreligga. Krav ställs 
ändå såsom planbestämmelse att friskluftsintag till bostadshu-
sen ska placeras på dessas gårdssida, d v s bort från gatusidan. 
 
För hela projektet gäller särskilt miljöprogram, som upprättats 
av kommunen. Med stöd av detta har miljöhandlingsprogram-
met för bostadsutbyggnaden upprättats. Det ingår som särskilt 
avsnitt i planhandlingarna. Genom inriktningsbestämmelsen i 
planen är miljöhandlingsprogrammet knutet till denna. 
 
 
 
 
 
Tillgänglighet 
Planen har varit föremål för en särskild granskning från till-
gänglighetssynpunkt och utformningen har anpassats för att 
svara mot dessa krav.  
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Lomma Hamn ur barnperspektiv 
I konsekvensbeskrivningen ingår en särskild studie om barnmil-
jö (Emma Olvenmyr: Tema Barnvänligt, 2003 ). Studien redo-
visar såväl tillgångar som problem som måste lösas i det fort-
satta arbetet, t ex mötet mellan barn och biltrafik.  
 
Utöver kravet på säkerhet etc är det angeläget att hela miljön 
utformas med hänsyn till barns behov, t ex att siktet är mer in-
ställt på en upplevelserik och stimulerande miljö i såväl helhe-
ten som i enskilda delar än att prefabricerade lekredskap anses 
uppfylla dessa behov. Ett vackert anlagt park- eller trädgårds-
rum med sten, sand, trädstammar och gräskullar ger t ex ett 
bättre utrymme för fantasilekar än fasta redskap. Det kan dess-
utom ge en miljö som även vuxna utnyttjar, vilket i sig är en 
tillgång för lekmiljön samtidigt som det ger en beständigare 
miljö – övergivna sandlådor utan barn är en dålig tillgång i hel-
hetsmiljön. 
 
Miljöer med dessa kvaliteter måste också finnas på flera platser 
i området och med olika karaktärer – både på bostadsgårdar och 
i den offentliga miljön. Lek är inte bara att springa omkring 
utan innefattar också lugnare aktiviteter som ibland kräver av-
skildhet och stillhet.  
 
”Smitvägar” genom kvarteren, d v s informella gångvägar som 
alternativ till huvudnätet, har ett klart värde i barnmiljön. De 
kan bidra med gångmiljöer som är helt befriade från annan tra-
fik. De innebär också att miljön ”växer” genom att erbjuda yt-
terligare vistelse- och kommunikationsrum. Som nämnts är det 
dock svårt med de små kvartersmåtten i området att skapa något 
helt nät av sådana smitvägar utan de finns endast i flerbostads-
huskvarteren. 
 
 
Administrativa bestämmelser 
Genomförandetiden skall vara 10 år från det datum planen vun-
nit laga kraft. Redovisning av markutformning skall göras i 
anslutning till bygglovsprövningen. 
 
 
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 med-
verkat Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB, som utarbetat 
underlaget, vilket bearbetats inom ramen för planarbetet, samt 
Skanska Nya Hem AB. Därutöver har andra experter medver-
kat. 
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FOJAB arkitekter  Miljö- och bygg- 
i Lund AB  förvaltningen 
2005-09-27  Lomma kommun 
  Plan- och bygg- 
  kontoret 
  2005-09-27 
 
 
 
 
 
Klas Brunnberg Eva Sjölin 
Arkitekt SAR/MSA Stadsbyggnadschef 
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Detaljplan för del av Lomma 25:6 m fl, 
Åkvarteren, Lomma Hamn 
 
Lomma, Lomma kommun, Skåne län 
 
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Tidplan 
Planen avses antagen under hösten 2005. Byggstart planeras till 
2006. Rivning och markarbeten avses starta hösten 2005. 
 
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, huvudmannaskap 
Skanska Nya Hem kommer som exploatör att svara för planens 
genomförande. Allmän plats anläggs i exploateringen och 
överlämnas till kommunen, som skall vara huvudman för denna. 
Vissa inslag i infrastrukturen, bl a delar av det allmänna 
ledningsnätet, anläggs enligt avtal av JM och överlämnas till 
kommunen. 
 
Avtal 
Exploateringsavtal ska träffas och godkännas av 
kommunfullmäktige i samband med antagande av planen. 
Ramavtal har träffats mellan kommunen och Skanska Sverige 
AB.  
 
Ett skötselavtal skall träffas mellan kommunen och respektive 
fastighetsägare beträffande disponeringen och skötseln av de 
remsor av allmän gata närmast husen, som enligt planen får 
utnyttjas av respektive fastigheter. Kommunens avsikt är att 
respektive fastighetsägare skall ansvara för skötseln av 
sidoremsorna. 
 
Arrendeavtal mellan Skanska AB och TeliaSonera Mobile om 
upplåtelse av mark för ledningar och telemast skall sägas upp i 
förtid. 
 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Fastighetsbildning 
Fastighetsbildning kan ske med stöd av detaljplanen. 
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Utöver ett mindre parti, som ägs av Lomma kommun i form av 
allmän plats, och en mindre del av den nuvarande 
båtuppläggningsplatsen, som ägs av JM AB, är all mark i en 
ägares hand (Skanska AB). Den nämnda kommunala marken 
skall genom markbyte tillfalla Skanska AB. 
 
 
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. Anslutning till ledningsnät för dag- och 
spillvatten får inte göras förrän respektive mottagning utanför 
planområdet är anordnad – pumpstation och tryckledning vid 
Varvstorget respektive dagvattenmagasin norr om planområdet. 
 
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. 
 
 
FOJAB arkitekter Miljö- och byggförvaltningen 
2005-09-27  Lomma kommun 
  Plan- och byggkontoret 
  2005-09-27  
 
 
 
 
 
Klas Brunnberg Eva Sjölin 
Arkitekt SAR/MSA Stadsbyggnadschef  
 





































































































Färgprogram Lomma Hamn

Färgprogram Lomma  Hamn

Ur Kvalitetsprogrammet:

”Husen färgsätts så att det understryks att 
de är individer men inom samma familj. 
Friska och klara putskulörer ger liv åt 
stadsdelen även en grå novemberdag. 
Spelet av kulörer från hus till hus 
ska utgöra en del av upplevelsen av 
stadsdelen”

Bilaga till Kvalietsprogram för Lomma Hamn
2003-06-10



Färgprogram Lomma Hamn

BESKRIVNING

Programmet beskriver endast 
färgsättning för de putsade 
fasaderna.

I enlighet med kvalitetsprogram-
met ska varje hus framhävas och 
ha sin egen individuella färg. 

Utgångspunkten och basen för 
färgsättningen är ett antal ljusa, 
milda färger. I det närmaste kritvitt 
kompletteras med kalla och varma 
vita (ljusa) nyanser.

Mot dom ställs klara kulörer i 
grundfärgerna gult, rött, blått och 
grönt. Redovisade NCS-kulörer är 
exempel på kulörer som anger  ett 
spann av möjlliga färger.

Färgerna ska ställas mot varandra 
på ett sådant sätt att kulörerna 
framhävs  och tillsammans skapar 
en rik miljö av färger. 

  



Färgprogram Lomma Hamn

Vita  färger

S1000- N

S 1500 -N

S 1005 Y20R



Färgprogram Lomma Hamn

Gula färger

S1030  Y10R

S 1040 Y20R

.



Färgprogram Lomma Hamn

Röda färger

S 3040  Y80R

S 3040 Y50R



Färgprogram Lomma Hamn

Blåa färger

S 5010 R50B

S 2010 R90B

.



Färgprogram Lomma Hamn

Gröna färger

S 3020 B50G

S 2010 G60Y
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