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ANTAGEN AV KF 2008-06-12 
 
Detaljplan för del av Lomma 25:2 m fl, 
Brohus mm, Lomma Hamn 
 
Lomma, Lomma kommun, Skåne län 
 
PLANBESKRIVNING 
 
 
HANDLINGAR 
Detaljplanen är redovisad i följande handlingar: 

• plankarta med bestämmelser  
• illustrationskarta 
• denna beskrivning  
• genomförandebeskrivning  
• grundkarta 
• fastighetsförteckning 
• kvalitetsprogram (2008-04-29), med färgprogram  
 

Övriga handlingar som upprättats i samband med planen: 
• behovsbedömning (2007-05-29) 
• miljöhandlingsprogram (2007-03-28) 
• konsekvensbeskrivning (2008-04-29)  
• pm om tillgänglighet (2007-05-07) 
• yttrande över planförutsättningarna, speciellt avseende 

metangasförekomst, JH GeoConsulting (2008-03-31) 
 
 
 
SYFTE 
Planen syftar till utbyggnad av den fjärde etappen av Lomma 
Hamn och omfattar ca 85 bostäder i Brohusområdet utmed Höje 
å i nordöstra delen av Lomma Hamn. Till skillnad från tidigare 
etapper i Lomma Hamn med tät bebyggelse och stor andel fler-
bostadshus, omfattar den aktuella etappen i huvudsak mark-
lägenheter. Här finns även befintlig och kulturhistoriskt värde-
full bebyggelse som avses bevaras.  
 
Syftet är också att möjliggöra utbyggnad av skola på södra de-
len av Fladäng och att fastlägga Fladäng i övrigt som allmän 
park. Ett viktigt inslag i planen är också att den möjliggör för-
skola i norra delen av Brohus. 
 
 
PLANDATA 
Läge, avgränsning, areal 
Planområdet, beläget i nordöstra delen av Lomma Hamn grens-
lar Höje å och omfattar utöver Brohus Fladängen på tätortssidan 
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av Höje å. Planområdet avgränsas av Södra Västkustvägen, av 
Höje å, av Strandvägen, av Naxosgatans öst-västliga skänkel, 
åter av Höje å, av Solskensgränd – Disponentgatan, samt av 
Hamnalléns norra del.  
 
Planområdet omfattar knappt 10 ha. 
 
Markägare 
All berörd mark väster om Höje å bortsett från Lomma 25:3 ägs 
av CA-Fastigheter AB och all berörd mark öster om ån ägs av 
Lomma kommun. 
 
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktliga planer, planprogram etc. 
Detaljplanen baseras dels på det planprogram för Lomma 
Hamn, antaget av kommunfullmäktige 2003-02-27, som be-
skriver hela projektet söder om Sjögatan, dels på det komplette-
rade planprogram som omfattar området norr därom. Det kom-
pletterade planprogrammet antogs av kommunfullmäktige 
2006-06-15. 
 
Planprogrammet med bilagor – illustrationskarta, konsekvens-
beskrivning och kvalitetsprogram – beskriver utförligt de prin-
ciper och den grundläggande tanken om den traditionella små-
staden som utgångspunkt för planarbetet och projektet. Plan-
programmet är förankrat fördjupningen av översiktsplanen för 
Lomma tätort, antagen av kommunfullmäktige 2003-01-30, 
som i sin tur är förankrad i den kommuntäckande översiktspla-
nen, antagen av kommunfullmäktige 2001-05-03. Planpro-
grammets bilagor, konsekvensbeskrivning och kvalitetspro-
gram, har aktualiserats i samband med genomförda planarbeten. 
Utvecklingen sedan programmet antogs pekar på en viss förtät-
ning.  
 
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 parallellskissprocess som arrangerades under sommaren 
och hösten 2001. Det förslag av Brunnberg & Forshed Arki-
tektkontor AB som förordades har efter mindre bearbetningar 
legat till grund för det fortsatta arbetet i alla hittillsvarande 
planetapper.  
 
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-
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grammet. Här återges, vid sidan av utformningsregler för det 
offentliga rummet, tankarna om vad som konstituerar den av-
sedda karaktären av stadsmässighet i liten skala och hur en liv-
aktig stadsmiljö kan skapas. 
 
I kommunens bostadsförsörjningsprogram för perioden 2007-
2021, godkänt av kommunstyrelsen 13 mars 2008, antas för 
hela Lomma Hamn mellan 140-210 bostäder påbörjas per år 
under perioden 2007-10. CA Fastigheters område (Brohus och 
Strandfuret) innehåller totalt ca 430 bostäder. 
 
Inom planområdet finns bebyggelsemiljöer som är kulturhisto-
riskt värdefulla. Byggnader inom planområdet finns beskrivna i 
kommunens kulturmiljöprogram från 2002 (reviderat 2005) 
samt åtgärdsprogram från 2005. I den aktuella detaljplanen be-
varas bebyggelsen i sin helhet, med undantag för ett uthus, och 
miljöerna hanteras varsamt för att inte området ska förlora sitt 
kulturhistoriska värde. 
 
För närvarande pågår arbete med en ny energiplan för Lomma 
kommun som bland annat kommer att resultera i en plan för 
tillförsel och distribution av energi inom kommunen. 
 
Avtal 
Mellan kommunen och CA-Fastigheter har ramavtal träffats om 
genomförande av Habo-delen av Lomma Hamn, bland annat 
exploatering av det nu aktuella planområdet, godkänt av kom-
munfullmäktige 2006-06-15 samt 2006-12-07. Exploateringsav-
tal avses träffas i samband med antagandet av detaljplanen.  
 
Mellan kommunen och Lommabuktens seglarklubb har avtal 
träffats, godkänt 2005-10-26, om etablering av ny vinterupp-
läggningsplats i södra delen av Habo omedelbart norr om plan-
området. Avtalet innebär bland annat att kommunen iordning-
ställer ny uppläggningsplats på östra Habo senast september 
2009. Kommunen åtar sig också att utreda förutsättningarna för 
att anlägga plats för upptagning och sjösättning vid den nya 
uppläggningsplatsen. Detaljplan för detta område har vunnit 
laga kraft 2007-05-31.  
 
Gällande detaljplaner 
För merparten av det aktuella planområdet saknas detaljplan. 
Planområdet berör mark där tidigare detaljplan upphävts laga-
kraftvunnet 2004-03-13. För omgivande gator, vattenområden 
m.m. gäller detaljplan Lomma Hamn-Huvudgatusystemet, la-
gakraftvunnen 2004-09-02. På några partier utmed Disponent-
gatan och Solskensgränd överlappar det nu aktuella planområ-
det den tidigare planlagda marken. Planområdet gränsar till 
områden med detaljplan: Detaljplanen för Åkvarteren söder om 
området har vunnit laga kraft 2006-01-13. Ny detaljplan för 
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bland annat det nya biblioteket och Hamntorget samt kvarteret 
norr om detta, det vill säga i gränsen till denna plan, har vunnit 
laga kraft 2007-02-26. Detaljplan för den nya båtuppläggnings-
platsen norr om planområdet vann laga kraft 2007-05-31. 
 
Strandskydd 
Längs Höje å gäller strandskydd 100 meter från strandlinjen. 
Länsstyrelsen har fattat beslut 2006-12-20 om upphävande av 
strandskyddet för den befintliga och den planerade bebyggelsen 
inom området mellan Brohusvägen och Höje å. I konsekvens-
beskrivningen ges en utförligare redovisning av strandskyddets 
omfattning.  
 
Kommunen har ansökt om upphävande av strandskyddet även 
inom den nya skoltomten på Fladängen öster om Höje å.  
 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
Nuvarande förhållanden 
Bebyggelsemiljö och verksamheter 
Hela Lomma Hamnområdet präglas sedan lång tid av industri-
verksamhet. Tegelframställningen, som antas ha bedrivits sedan 
1600-talet, fick permanenta former i en fabrik vid mitten av 
1800-talet, och fanns kvar till slutet av 1950-talet. Redan dess-
förinnan hade tillverkning av modernare byggnadsmaterial eta-
blerats i området, först i form av cementtillverkning och däref-
ter tillverkning av eternit. Denna tillverkning lades ned 1977. 
 
Brohusområdet har fått sin prägel av industriverksamheten i 
Lomma Hamn,  dock inte av tillverkningsindustrin, utan snarare 
av boendet i anslutning till de gamla fabrikerna. Boendet har 
omfattat både ledning – disponentbostaden Villa Solsken – och 
arbetare och vårdats som en helhetsmiljö med stora kvaliteter. 
Bebyggelsemiljöerna beskrivs mer ingående i kommunens kul-
turmiljöprogram från 2005, varav utdrag i nedanstående stycke.  
 
Som nämnts är en förutsättning för hela Lomma Hamn-
projektet att en ny permanent båtuppläggningsplats skall ha 
anlagts senast 2009. Detta påverkar inte det aktuella planområ-
det mer än att transporter av vinterupptagna båtar planeras att 
kunna ske med bil på angränsande Hamnallén alternativt med 
båt på Höje å. 
 
Kulturhistorisk bebyggelse i Brohus 
På 1860-talet bebyggdes Brohusområdet med lantbruksbebyg-
gelse. I samband med anläggandet av Kockums tegelbruk under 
senare delen av 1800-talet kompletterades denna bebyggelse 
med en rad arbetar- och tjänstebostäder. Flertalet av dessa är 
idag rivna. Trots detta finns karaktären av bruksområde kvar. 
Längs Brohusvägen finns tre bebyggelseenheter från tre olika 
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epoker bevarade. Mangårdsbyggnaden Lilla Brohus med sina 
stall- och uthuslängor som uppfördes av Barsebäcks gods på 
1860-talet, arbetarebostadslängorna Norra bostäderna uppförda 
av Kockums tegelbruk under 1800-talets sista årtionden samt 
den av Skandinaviska eternitbolaget uppförda villan från 1950-
talet.  
 
De gamla bostadshusen är idag bebodda och miljön är levande, 
inte minst i kraft av att några av bostadshusen också rymmer 
försäljning. Bebyggelsen kommer, med undantag av del av ett 
uthus, att bevaras och q-märks i detaljplanen. Ett vårdträd på 
gårdsplanen till Lilla Brohus åsätts en skyddsbestämmelse som 
innebär att detta måste bibehållas. Om trädet på grund av skada 
eller sjukdom måste tas bort, skall det ersättas med ett träd av 
likvärdig art som har förutsättningar att nå samma storlek som 
det ursprungliga vårdträdet. I Brohusparken, öster om Villa 
Solsken intill Höje å, återfinns ett vattenståndsminnesmärke 
som rests till minne av julstormen 1902. Minnesmärket är upp-
fört någon gång före 1920 och är cirka en meter högt och gjutet 
i betong. Minnesmärket ska bevaras och markeras därför med 
ett q i detaljplanen. Om det måste flyttas skall det placeras i 
samma höjdläge som idag och i närheten av dagens placering. 
 
 
Offentlig miljö och växtlighet  
I norra delen av planområdet, vid Södra Västkustvägen och på 
Fladängens norra del, finns vild och artrik vegetation med stort 
värde för bland annat fågellivet. Strandområdet mot ån och mil-
jön kring bostäderna i Brohus är präglat av ett stort antal äldre 
träd, vilka både är viktiga för upplevelsen av området och för 
insekter och fåglar. De mest värdefulla träden är de kastanjer 
som kantar gatorna och som står som gårdsträd, men i området 
finns även större popplar, pilar och lönnar. Trädgården runt till 
exempel Villa Solsken har en påtaglig parkkaraktär med stora 
värden.  
 
Trädgårdens långa kontinuitet har tillåtit bland annat lökar att 
sprida sig kraftigt vilket har resulterat i ett vackert vårflor. Om-
rådet öster om Höje å, Fladängen, är idag en parkanläggning 
från 1960-talet med både för 60-talet typisk vegetation och med 
så kallade naturlika planteringar från 1990-talet. I de naturlika 
planteringarna finns bland annat ett stort inslag av äkta kastanj. 
I anläggningen från 60-talet ingår en spegeldamm med perenn-
planteringar och träd runt omkring. Denna utgör en mittpunkt i 
parken idag och är väl värd att bevara, dock med mer sam-
stämmig gestaltning med resten av parken. 
 
Mark  
En översiktlig geoteknisk och miljöteknisk undersökning har 
genomförts avseende hela hamnområdet (J&W 1998-09-30) 
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liksom fördjupad miljöteknisk markundersökning (J&W 1998-
11-26). En fördjupad markundersökning av CA-Fastigheters 
mark har utförts i samband med planarbetet för Brohus respek-
tive Strandfuret (SWECO 2007-04-20). I samband med detta 
har även en kompletterande utredning genomförts vad avser 
förutsättningar för, och riskerna förknippade med metangaspro-
duktion i fyllnadsmassor med organiskt material (COWI A/S 
2007-08-27). En separat markundersökning har utförts av mar-
ken för den planerade skoltomten på Fladäng (Tyréns 2008-02-
25).  
 
Under början av 2008 har kompletterande mätningar av gas-
koncentrationer i marken gjorts. Syftet med mätningarna har 
varit att skapa ett bredare beslutsunderlag med undersökningar 
som sträcker sig över en längre tid.  
 
Området väster om Brohusvägen består till stor del av fyllning 
som utförts under främst 1970-talet. Fyllningen vilar på lera. 
Huvuddelen av fyllningen består av leriga och siltiga massor 
men där förekommer även bygg- och rivningsavfall, samt eter-
nit och eternitslam. Fyllningen i denna del har inte tillräcklig 
bärighet. Detta åtgärdas i första hand genom så kallad överlast 
av förekommande fyllning så att denna komprimeras. I det fall 
överlast inte ger jordlagren tillräcklig bärighet för att kunna 
grundlägga planerade byggnader ska pål- eller plintgrundlägg-
ning utföras. Östra delen av Brohusområdet består huvudsakli-
gen av naturliga jordlager. Inom denna del kan byggnader 
grundläggas utan förstärkningsåtgärder. Marken inom Fladäng-
en öster om Höje å består delvis av fyllnadsmassor. 
 
Utförda undersökningar visar att påverkan av föroreningar i 
jord och grundvatten är låg till måttlig. Endast i enstaka punkter 
överskrids de riktvärden som använts som jämförelsegrund. På 
Fladängen är jordlagren ställvis påverkade av föroreningar som 
överskrider gränsvärdena. Begränsade saneringsinsatser kan bli 
aktuella vid exploatering av området för skola på Fladängen. På 
tomten för förskolan, på västra sidan av Höje å, kommer mer 
detaljerade undersökningar att krävas vilka kommer att ge svar 
på frågan om denna mark behöver saneras eller grävas ur. 
 
I fyllnadsmassor bestående av organiskt material finns under 
vissa förhållanden risk för bildande av metangas. 
Inom planområdet består de fyllningsmaterial som kan ge gas-
produktion dock av inslag av byggnadsmaterial, vilket har en 
väsentligt lägre potential för gasproduktion än fyllnadsmassor 
av exempelvis hushållssopor. Detta hanteras i detaljplanen ge-
nom att risken för metangasinträngning i byggnader minimeras. 
Planbestämmelser ställer krav på att byggnader ska utföras med 
en grundkonstruktion som förhindrar inträngande av gas samt 
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att det under byggnader skall finnas ett lager av öppen friktions-
jord som tillåter ventilation av gas. 
 
Vidare finns bestämmelse om att parkeringsplatser skall beläg-
gas med genomsläppligt material samt en upplysning om att 
ledningsschakter måste utföras med så kallad strömningsavskil-
jande fyllning där ledningar går mellan områden med olika för-
utsättningar för gasproduktion. För att, mot bakgrund av ovan-
stående, kunna kontrollera var all bebyggelse uppförs, införs i 
området dessutom utökad lovplikt för byggnader som normalt  
inte behöver bygglov, så kallade friggebodar. 
 
Uppmätta markradonhalter betecknas som låga till normala. För 
byggnader gäller planbestämmelse om krav på grundkonstruk-
tion som förhindrar inträngande av gas. Detta medför även ett 
skydd mot radon, varför detta inte behöver regleras särskilt. 
 
Efter övertäckning av områden med fyllnadsmassor bedöms 
Brohusområdet kunna bebyggas med bostäder. Syftet med 
övertäckning är dels att skapa säkerhet mot framtida höjning av 
havsytan, dels att förbättra täckningen på förekommande utfyll-
nader. Planbestämmelse i detaljplanen ställer krav på lägsta 
markhöjd +2,5 meter över medelvattennivån för ny bostadsbe-
byggelse samt för skola och förskola. 

 
Planprogrammets illustration och detaljplanen för huvudgatunä-
tet har utformats så att de anvisat utrymme för en tätande ler-
skärm mellan deponiområdena i Lomma Hamn och omgivande 
mark. Senare markundersökningar har konstaterat att risken för 
läckage av skadligt lakvatten från deponiområdena är liten. Det-
ta beror delvis på att det deponerade materialet endast i liten 
utsträckning omfattar sådant avfall som kan ge upphov till lak-
vatten. Behovet av lerskärm bedöms idag som obefintligt och 
reserveringen av mark har därför utgått ur planen.  
 
Konsekvensbeskrivningen beskriver utförligt markförhållande-
na inom området samt betydelsen av dessa från en teknisk, mil-
jömässig och hälsomässig synpunkt. Dessutom beskrivs vilka 
villkor som ställs vad avser saneringsåtgärder etc. Konsekvens-
beskrivningen innehåller även en inventering av eventuella ris-
ker med nuvarande verksamheter. Marken får inte tas i anspråk 
för det nya ändamålet förrän nödvändiga saneringsinsatser är 
genomförda, vilket regleras såväl genom planbestämmelse som 
i ramavtal med fastighetsägaren.  
 
 
Föreslagna förhållanden  
Struktur och huvuddisposition enligt planprogrammet 
Hela Lomma Hamn planeras innehålla ca 1200 bostäder med 
inslag av verksamheter. Den södra delen av Lomma Hamn ut-
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formas som stenstad i två till tre våningar med tydliga kvarters-
former och distinkta gaturum och den norra delen på Habofältet 
och i Brohus som trädgårdsstad. Denna grundstruktur är utarbe-
tad av Brunnberg & Forshed Arkitektkontor och redovisas i 
planprogrammet med tillhörande illustration och kvalitetspro-
gram vilka avser hela den planerade nya stadsdelen. 
 
Brohusområdet och den planerade trädgårdsstaden väster om 
Hamnallén utgör med sin trädgårdsstadskaraktär och med tradi-
tionen av markbostäder i närmast parkmiljö ett undantag i den 
samlade helheten av stadsmässighet i Lomma Hamn. Stadsmäs-
sighet gäller i viktiga avseenden även här, nämligen med den 
viktiga åtskillnaden mellan gata och enskild tomt, mellan of-
fentlig och privat miljö. Stadsmiljön präglas dock här i väsent-
ligt högre grad av att det är trädgårdar som gränsar mot den 
offentliga miljön och avgränsning oftare utgörs av staket och 
häckar än av murar och plank (se kvalitetsprogrammet). 
 
Boendet ska vända sig till alla åldrar och inte innehålla några 
hinder för tillgängligheten. Vad gäller miljön ur barnperspektiv 
avhandlas detta i ett särskilt avsnitt i beskrivningen i likhet med 
frågorna om tillgänglighet för rörelsehindrade. 
 
Planutformningen bedöms ge förutsättningar för en god miljö 
från trygghets- och säkerhetssynpunkt. Öppna gatunät med god 
överblick, god belysning, entréer och fönster ut mot gata, mark-
användning som kan ge en aktiv miljö såväl dag- som kvällstid, 
inga stora avskilda parkeringsytor etc är exempel på egenskaper 
som kan främja tryggheten. Det är angeläget att detta följs upp i 
genomförandet. 
 
Bebyggelsestruktur och gatunät inom planområdet 
Varje kvarter i Brohus ska innehålla en variation av hus- och 
bostadstyper, vilka utformas med beaktande av områdets miljö-
kvaliteter – utblickar över vattnet, närhet till rekreationsmiljöer, 
korta avstånd till centrum och annan service etc. Området ska 
dessutom innehålla flera olika lägenhetsstorlekar. 
 
Ett antal bebyggelsetyper förekommer i stort sett bara inom 
detta planområde. Partiet av Brohus närmast Hamnallén ges en 
prägel av trädgårdsstad i stadsmässiga former genom två-
vånings radhus orienterade utefter Hamnallén och i övrigt 
grupperade kring smågator och gränder i anslutning till denna.  
 
Inom Brohusområdet finns som nämnts äldre, kulturhistoriska 
byggnadsmiljöer som ska bevaras och som q-märks i planen. 
Den äldre bebyggelsen bevaras i sin helhet med undantag av ett 
uthus som rivs för att ge plats åt parkering åt den nya radhusbe-
byggelsen i kvarteret. För att behålla inramningen av gårds-
rummet bevaras en gammal mur som finns i anslutning till ut-
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huset som rivs. Byggrätt för ett nytt uthus reserveras i kvarterets 
norra och södra del. Ett nytt uthus i norr kan samtidigt fungera 
som bullerskydd för gårdsbebyggelsen. 
 
Närheten till vattnet är ett självskrivet ledmotiv för hela Lomma 
Hamn. Även i Brohus med dess närhet till Höje å är detta vik-
tigt. För en del av den nya bebyggelsen föreslås en förstärkning 
av vattenkontakten genom en ny kanal i vinkel mot ån och till-
komsten av ytterligare strandtomter intill denna. Den nya kana-
len kommer att ligga på kvartersmark men ska kunna upplevas 
som en tillgång upplevelsemässigt för alla som rör sig i stadsde-
len.  
 
Bebyggelsens utformning 
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, till exempel staket, plank och 
häckar.  
 
Kvalitetsprogrammets syfte är att säkra det offentliga rummets 
utformning. Vad gäller utformningen av allmän plats är det 
formellt bindande genom särskild planbestämmelse. Kvalitets-
programmet innehåller även en rådgivande beskrivning av hur 
bebyggelsens yttre utformning kan bidra till stadsmiljön. Till 
kvalitetsprogrammet är knutet ett rådgivande färgsättningspro-
gram som är avsett att säkra en varierad men samstämd färg-
sättning av bebyggelsen. 
 
Den generella utgångspunkten för Lomma Hamn är småstaden 
som stadsmiljö, gestaltad med hänsyn till karaktären hos Lom-
ma tätort som den beskrivs bland annat i den ortsanalys som 
upprättats i samband med fördjupningen av översiktsplanen för 
Lomma tätort. Där beskrivs Lomma som präglat av såväl jord-
bruk som industri och fiske. Tätortens äldre delar har småsta-
dens karaktär med radställda hus vid gatorna, oftast enbostads-
hus. 
 
De äldre husen i Brohus är byggda i tegel och en del av dem är 
putsade. Välformade intima gårds- och gaturum och måttlig 
bebyggelseskala är ett annat genomgående karaktärsdrag. Kän-
netecknande för Brohusområdet är även den gröna miljön längs 
ån. I den nya bebyggelsen ges dessa karaktärsdrag en modern 
tolkning. Den nya bebyggelsen ska inte uppfattas som en an-
spelning på den äldre miljön. Småskalighet, hög detaljeringsni-
vå och andra avgörande egenskaper delar den dock med den 
äldre bebyggelsen. Husen utförs med i huvudsak putsade eller 
slammade fasader, är småskaliga även i längsled och är variera-
de, både från kvarter till kvarter och inom kvarteren.  
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Boende i hamnmiljön 
Det är viktigt att notera att man i Lomma Hamn, idag och även 
framgent, bor i närheten av en aktiv hamnmiljö. Det innebär att 
såväl de aktiviteter som är knutna till båtliv och rekreation som 
de mer robusta, som är knutna till hamn- och varvsverksamhe-
ten, kommer att finnas kvar och i något fall också utvecklas.  
 
Verksamheter i samklang med boendet 
Även om boende i olika former präglar hela stadsdelen är inslag 
av verksamheter vid allmänna gator och platser viktiga som 
bidrag till bostadskvaliteten och till helheten som levande var-
dagsmiljö. Också med tanke på närheten till centrum och det 
attraktiva läget är inslag av verksamheter naturligt. Dessa förut-
sätts vara utåtriktade i bottenvåningslokaler, exempelvis butiker 
och restauranger.  
 
Grundläggande krav på verksamheter är att de skall kunna för-
enas med boende. Det är även viktigt att verksamhetens storlek 
har sin utgångspunkt i småskaligheten. De verksamheter som 
finns i Brohus idag anses väl förenliga med boendemiljön.  
 
Det är angeläget att markera Lomma Centrums funktion för 
dagligvaru- och sällanköpshandel. Verksamheter i Lomma 
Hamn ska i detta syfte stödja centrumets funktion så att konkur-
rens mellan områdena undviks. En sådan konkurrens skulle 
kunna leda till en otydlighet och spridning av den kommersiella 
servicen vilket skulle kunna vara till nackdel för såväl Lomma 
Hamn som Lomma Centrum. Arbete pågår med profilprogram 
för Lomma Hamn och Lomma Centrum. Detta arbete syftar 
bland annat till att skapa en inriktning vad avser struktur och 
innehåll av verksamheter i dessa centrala delar av tätorten. 
 
I Brohusområdet är det främst lägen i anslutning till Hamnallén 
och Brukstorget som bör vara intressanta för etableringar, men 
möjlighet för verksamheter som utövas av boende i den egna 
bostadsmiljön finns generellt i hela planområdet. Eftersom ytor-
na för verksamhet är små bedöms verksamheterna endast alstra 
en begränsad mängd trafik. 
 
Även den befintliga, kulturskyddade bebyggelsen i Brohus till-
låts rymma sådan verksamhet som medverkar till bevarandet av 
bebyggelsen och som inte stör boende i omgivningen.  
 
Fladängen i den sydöstra delen av planområdet omfattar det 
reservat för skola som ingick i planprogrammet för Lomma 
Hamn. På denna plats planeras en skola som i första hand ska ta 
emot elever i förskoleklass till och med årskurs 5. Skolbyggna-
derna, som också de ska utformas med en småskalighet i enlig-
het med kvalitetsprogrammet, orienteras så att skolgården vän-
der och öppnar upp sig mot den omgestaltade parken på Fla-
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dängen. Befintlig vegetation tas tillvara i så stor utsträckning 
som möjligt. Det vattennära läget vid sidan om Höje å gör att 
skoltomten måste avgränsas på ett säkert sätt med hänsyn tagen 
till säkerheten främst för de yngre barnen. Detta kan uppnås 
med en kombination av häck och staket längs skolgårdens väst-
ra gräns. Skolgården bör även på ett liknande sätt avgränsas 
mot övriga sidor som saknar befintlig vegetation.  
 
Övergripande trafikstruktur 
Trafiksystemet i Lomma Hamn bygger på att Hamnallén och de 
tvärgående stora gatorna, Kajgatan och Sjögatan, är huvudstrå-
ken för allmän trafik. Övriga gator utgör stråk för lokal trafik, 
till stora delar som gångfartsgator.  
 
Trafiksystemet bygger också på att stadsdelen huvudsakligen 
försörjs från den nya tillfarten från Södra Västkustvägen, det 
vill säga via den norra delen av Hamnallén. Prognoser har 
gjorts som konstaterar att, med tillgängligheten till motorvägen, 
är detta det naturliga vägvalet för merparten av den trafik som 
har mål utanför Lomma tätort. Härutöver kommer det även att 
finnas möjlighet att nå Lomma Centrum via den nya bron över 
Höje å samt via den nya gång- och cykelbron vid Fladängen. 
 
Hamnallén utgör en del av tätortens överordnade kollektivtra-
fikstråk med förbindelse mellan järnvägsstationen i Lomma och 
Bjärred-Borgeby-Löddeköpinge. Anslutningen till järnvägssta-
tionen är baserad på den planerade flyttningen av busstermina-
len från Lomma Centrum till stationen och medger också en 
framtida spårburen trafik i kollektivtrafikstråket. Lämpliga lä-
gen för busshållplatser finns vid Varvstorget, vid den nya bron 
över Höje å, samt vid Brukstorget, norr om Sjögatans korsning 
med Hamnallén. Detta ger en god tillgänglighet till kollektivtra-
fiken med som mest 250 m gångavstånd till en hållplats. Även 
om antalet hållplatser kan behöva begränsas till en, bör bered-
skap finnas för att anordna hållplatser på dessa platser. 
 
Trafikbuller 
Det finns stråk i stadsdelen med trafikmängder kring och över 
ca 2000 fordon per dygn, bland annat Hamnallén, där risk för 
trafikbullerstörningar kan finnas. Bullerutredningen (Trivector 
december 2006) redovisar antagna förutsättningar för berörda 
gator vad avser hastigheter och bedömd andel tung trafik. I ut-
redningen konstateras att främst bostäderna vid Hamnallén krä-
ver en fasadutformning med större bullerdämpning än normalt 
och att bullerskyddet för bostadsrum i övrigt kan lösas genom 
normal fasadisolering.  
 
Kravet på bullerskydd har formen av planbestämmelse, som 
innebär att bostad skall vara utformad så att bullernivåerna inte 
överskrider riksdagens fastställda riktvärden. Möjligheten att, 
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trots hög bullernivå vid fasad, ändå ha fönster till sovrum öppet 
kan lösas genom att sådana rum förses med takfönster som lig-
ger i geometrisk bullerskugga, räknat från vägens mittlinje. 
Detta bör tillämpas vid Hamnallén, där möjligheterna att helt 
förlägga sovrum till bullerskyddad sida är begränsade. 
 
Även uteplatser skall ha en acceptabel bullernivå, vilket i en del 
fall kräver skydd. Bebyggelsen utefter Hamnallén är orienterad 
så att uteplatserna är vända mot väster och därmed mot buller-
källan. Bostäder med uteplatser som vänder sig åt dessa håll 
skall således kompenseras med kompletterande tillgång till tys-
ta uteplatser åt annat håll. 
 
Vad gäller buller vid skolan på Fladängen gjordes under 2006 i 
samband med arbetet med detaljplanen för Hamntorget en bul-
lerutredning för bebyggelsen längs Strandvägens östra sida. 
Denna bebyggelse ligger på ett avstånd från vägen som är större 
än det mellan vägen och den planerade skolan. Resultatet av 
denna bullerutredning kan därför användas för en försiktig pre-
liminär bedömning av behovet av bullerskyddsåtgärder i skol-
byggnaden. Vid den närmare projekteringen av skolan kan mer 
detaljerade undersökningar vara nödvändiga för att säkerställa 
en acceptabel bullernivå i undervisningslokalerna.  
 
Biltrafik 
För att Hamnallén inte ska upplevas som ödslig eller överstor är 
det viktigt att gatan anläggs som en stilig småstadshuvudgata 
med alléplantering som ramar in stadsrummet. Kvalitetspro-
grammet anger plantering och markbehandling i detta syfte. 
 
I kontrast till Hamnalléns karaktär av representativ huvudgata 
kommer trafiken vid några tillfällen vår och höst att delvis bestå 
av båttransporter till den framtida vinteruppläggningsplatsen. 
Det är viktigt att dessa transporter kan ske på ett sådant sätt att 
de inte kommer i konflikt med en omsorgsfull utformning och 
skötsel av gatan.  
 
De lokala gatorna är avsiktligt små och utformade för blandad 
trafik på den oskyddade trafikens villkor, så kallade gångfarts-
gator. Måtten och typutformningen framgår av kvalitets-
programmet. Lokalgatorna har enligt kvalitetsprogrammet sido-
zoner som avgränsas med kantsten. Dessa är avsedda att stå till 
förfogande för respektive bostad och ska inte ha funktionen av 
trottoar. Gångtrafik avses istället samsas med biltrafik i gatans 
mittdel. 
 
Gång- och cykeltrafik 
I huvuddelen av Lomma Hamn blandas cykeltrafik med annan 
trafik. Huvudcykelstråken i anslutning till området går i Hamn-
allén, på Varvstorgets cykelbana samt i Sjögatan med koppling 
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via Disponentgränd till en ny gc-bro över ån. Detta är den vik-
tigaste cykelvägen mellan stranden och tätortens gc-vägnät. Där 
denna korsar de större gatorna, främst Hamnallén men även 
Esplanaden och Sjögatans körbana samt Strandvägen norr om 
skolan på Fladängen, ägnas särskild omsorg åt utformningen av 
korsningar för att höja uppmärksamheten och trafiksäkerheten. 
Markeringar i form av stenbårder i gatubeläggningen kan vara 
ett alternativ till exempelvis upphöjda korsningar. 
 
Parkering 
Parkering sker i första hand i anslutning till bostaden på den 
egna tomten. För besökande till bostäder inom Brohus är par-
kering även tillåten på de smalare tvärgatorna till Brohusvägen 
på särskilt markerade platser. 
 
För varje markbostad ska det finnas 2 parkeringsplatser. För 
bostäder i flerbostadshus ska det finnas 1 parkeringsplats och 
0,2 parkeringsplats för besökande per 100 kvm bruttoyta bo-
stadsarea. Detta gäller som krav för att bygglov skall lämnas. 
För besökande till verksamheter gäller krav på 18-30 platser per 
1000 m2 BTA verksamhetsarea.  
 
Besöksparkering för verksamheter såväl som för boende kan 
ske som längsparkering, inom planområdet främst utefter 
Hamnallén. Bilburna badgäster hänvisas till den framtida par-
keringsplatsen söder om Fyrkantsdammen. 
Utnyttjande av gatumark för parkering förutsätter avtal med 
kommunen om såväl upplåtelse som skötsel. 
 
Parkering för skolans behov finns söder om skolbyggnaden på 
Fladäng. Parkeringsplatsen utformas som en slinga vid vilken 
även goda angörningsmöjligheter kan ordnas för hämtande och 
lämnande föräldrar. På skoltomten vid Brohusvägen löses par-
keringsbehovet inom kvartersmark. 
 
Friytor, yttre miljö, natur 
Generellt gäller att det offentliga rummet i Lomma Hamn, det 
vill säga alla ytor mellan kvarteren, skall vara föremål för sam-
ma omsorg, oavsett om det gäller trafikytor eller andra stads-
rum. Kvalitetsprogrammet ger anvisningar för utformningen av 
alla stads- och naturrum på allmän plats. Gatusektioner med 
mått och materialangivelser, växtlighet, broar och komplement-
byggnader på allmän plats etc beskrivs i programmet. Detta har 
gjorts bindande för allmän platsmark genom särskild bestäm-
melse. 
 
Bostadsmiljön får en markerat grön utformning med en rik 
trädplantering, häckar etc mot den offentliga miljön. Avsikten 
är att miljön skall utformas och behandlas så att krav enligt den  
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så kallade balanseringsmetoden tillgodoses. Metoden innebär 
att åtgärder, vid anläggning och bebyggande som minskar 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 och avser 
stadsdelen som helhet. Utredningen, som studerar hela den 
framtida utbyggnaden, redovisar slutsatsen att utbyggnaden 
kommer att resultera i ett betydande nettounderskott av grönska 
till helhetsmiljön.  
 
I Brohus finns sedan tidigare en stor växtlighet och många res-
liga träd som i möjligaste mån kommer att bevaras och integre-
ras i den nya bostads- och parkmiljön. Även området öster om 
Höje å, Fladängen med intilliggande stadspark, innehåller en 
stor mängd värdefull växtlighet. I samband med utbyggnaden 
av Lomma Hamn och upprustningen av Lomma Centrum före-
slås Fladängen i dess roll som tätortens stadspark renoveras och 
till viss del omgestaltas. Som framgår av illustrationsplanen 
utgår förslaget till stor del ifrån befintlig växtlighet som beva-
ras. 
 
För att säkra kvaliteten hos den gröna miljön, såväl på allmän 
plats som på kvartersmark, gäller som planbestämmelse ett krav 
på markredovisning vid bygglovprövning. 
 
Fladängen 
Fladängens markuppbyggnad består till stora delar av utfylld 
mark i en gammal lergrav. Den nya gång- och cykelbron över 
Höje å och uppförandet av skolan söder om parken kommer att 
betyda att Fladängen får ett mycket centralt läge och den kom-
mer att utnyttjas av såväl barn och unga som vuxna i större ut-
sträckning än tidigare. Parkens grundelement bibehålls. En an-
passning av gång- och cykelvägarna har föreslagits för att knyta 
samman de nya målpunkter som kommer att finnas i området; 
exempelvis gångbrons landfäste och skolans föreslagna entréer.  
Parken kommer i sin södra del att gränsa till skolbyggnader, 
vilket kräver en anpassning av parkstrukturen i förhållande till 
skolgårdens funktioner. Befintlig vegetation knyter samman 
park och skolgård och parken har öppna ytor som kan utnyttjas 
av elever på skolan. En ny lekplats samt en skatepark föreslås i 
parkens norra del. Området kring dammen anpassas till den nya 
situation som gångförbindelsen över Höje å skapar.  

 
Biltrafik, för tillgänglighet till kajen och båtarna där, möjliggörs 
längs Höje å samt mellan ån och Strandvägen, utmed parkens 
norra gräns. Utmed denna gräns finns även möjlighet till par-
kering. Framkomligheten längs kajen kommer att brytas vid 
gångbrons landfäste vilket kräver vändytor för fordon. Sådana 
har därför föreslagits vid brofästets båda sidor. Landfästet för 
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bron skall utformas med stor omsorg och brofästet skall omges 
av en träddunge. Brofästet och området kring dammen kommer 
att utgöra ett centralt motiv i parken. Beläggningar, sittplatser, 
blomsterrabatter med mera anordnas kring dammen. 
 
Smärre byggnader för nät och fiskeredskap skall kunna uppfö-
ras utefter kajen på en begränsad sträcka mellan Höje å och 
skoltomten. Hoddorna har en gång- och cykelväg på baksidan 
och körbar yta på framsidan.  
 
Solskensparken 
Vegetationen i hela parken kompletteras för att förstärka den 
nuvarande karaktären. Arter som hör till åmiljön väljs företrä-
desvis, t ex olika sorters pil. Nya träd och trädgrupper planteras 
i sådan omfattning att parken så snart som möjligt börjar gröns-
ka. Gräsytor för lek och samvaro och blommande buskar är 
viktiga element och skall finnas i parkens alla delar. Fältskiktet 
bör kompletteras med blommande växter. Utrustning och be-
lysning skall förstärka parkens karaktär och utformas med stor 
omsorg. 
 
Parkens norra del som ligger utefter Höje ås västra strand kom-
mer i stor utsträckning att behålla sin nuvarande karaktär i de 
norra delarna. Befintlig växtlighet kommer att sparas i så stor 
utsträckning som möjligt. En ny gångväg leder besökaren längs 
den idag sanka strandbrinken. Från bebyggelsen leder stigar ned 
till båtbryggor och sittplatser utefter åstranden. Öster om Villa 
Solsken anläggs ett utjämningsmagasin för dagvatten. Längs 
detta avsnitt av stranden kan mindre båt- eller håvningsbryggor 
anordnas, enligt kvalitetsprogram, för att göra ån mer tillgäng-
lig. Norr om dagvattenmagasinet står även det vattenstånds-
minnesmärke som uppfördes efter julstormen 1902 och som 
kommer att bevaras med hjälp av en q-bestämmelse i detaljpla-
nen. 
 
I parkens södra del möjliggörs i planen en mindre kanal vilken 
avgränsar parken mot villorna längs Solskensgränd. Kanalen 
ges ett sådant djup att grundgående småbåtar kan angöra bryg-
gor nedanför villorna längs Solskensgränd. Gångbron som Ugg-
letornsstigen går över skall ha en sådan höjd över medelvatten-
ytan att små båtar kan ta sig in. Om kanalen inte kan byggas 
kan marken som reserverats för denna användas som kvar-
terspark. Brofästet för gång- och cykelbron över Höje å skall 
utformas med stor omsorg och skall på Brohussidan av ån landa 
i en träddunge. Gångstråket Uggletornsstigen kantas av mindre 
träd där det passerar mellan de södra villorna.  

 
Dagvattendammen öster om Villa solsken ges parkkaraktär och 
omges av fontänpil. Norr om dammen finns plats för lekplats 
som bör inordnas i parkens karaktär. Längs detta avsnitt av 
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stranden kan även båt- eller håvningsbryggor anordnas enligt 
kvalitetsprogram. 
 
Därutöver föreslås även en mindre byggnad för kiosk eller kafé 
invid brofästet och å-promenaden i Solskensparken. I planen 
medges denna typ av bebyggelse inom områden märkta med en 
särskild paviljongsbestämmelse. 
 
Teknisk försörjning 
Försörjningssystemen inom stadsdelen kommer i huvudsak att 
byggas nya i samband med exploateringen.  
 
Källsortering förutsätts ske samlat gruppvis med tillgänglighet 
från näraliggande enbostadshus. Även hushållsopor kommer att 
kräva gemensamma gruppvisa anläggningar på kvartersmark 
men i anslutning till det allmänna gatunätet. 
 
Dagvatten föreslås hanteras i ett planerat system med mynning i 
en fördröjningsdamm öster om Villa Solsken. Detta avses svara 
mot miljöbalkens krav på rening. Detaljlösningar, bland annat 
hur dagvatten ska tas omhand på respektive fastighet och i öv-
riga planområdet utreds vidare. En möjlighet är det system som 
utnyttjats i västra delen av exploateringsområdet, nämligen fil-
trering i det lokala ledningsnätet. Anslutning av planområdets 
dagvattensystem får inte ske förrän dagvattenmagasinet färdig-
ställts. 
 
Dagvattenmagasinet inom planområdet dimensioneras för att ta 
hand om allt dagvatten från exploateringen i Lomma Hamn 
mellan Höje å och norrut upp till ungefär halva Strandfuret och 
halva mittenområdet. Resterande delar av Strandfuret avvattnas 
efter fördröjning till Fyrkantsdammen. För resterande delar av 
det framtida mittenområdet finns utrymme och möjlighet i de-
taljplanen att anordna ytterligare ett dagvattenmagasin i norra 
delen av Brohusområdet. 
 
Om behov uppstår av tekniska anläggningar utöver vad som 
beskrivs i detaljplanen medges det att kommunen upplåter mark 
för detta ovan eller under mark. 
 
Service 
Planområdet har god kontakt med tätortens serviceutbud men 
stadsdelen bedöms också kunna rymma ett utbud av kommersi-
ell service, till exempel serveringar och affärer med anknytning 
till båtlivet (se även avsnitt om Verksamheter i samklang med 
boendet).  
 
Skola, förskola 
Kommunal service inom stadsdelen kommer med dagens anta-
ganden om utbyggnad att utgöras av förskola och skola. När-
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maste befintliga skola är Vinstorpskolan, ca 700 m från plan-
området, där delar av verksamheten för närvarande planeras bli 
flyttad till Pilängsområdet. Planarbete pågår även för att möj-
liggöra skola och idrottshall inom kvarteret Solberga som är 
beläget ca 350 meter från bostadsbebyggelsen inom planområ-
det. Möjligheter finns att anordna en säker gång- och cykelväg 
dit, vilket studeras särskilt i arbetet med detaljplan för Solberga.  
 
Inom planområdet föreslås en skoltomt på Fladäng, vilken har 
varit utpekad i översiktsplanen och planprogrammet för Lomma 
Hamn, samt en skoltomt vid Brohusvägen. Den förstnämda har 
dimensionerats för en tvåparallellig F-5 skola och den senare 
för en förskola med fyra avdelningar.  
 
Frågor om lokalisering av kommunal service studeras kontinu-
erligt inom kommunen.  
 
Miljöfrågor  
Kommunen bedömer att planen inte innebär sådan betydande 
miljöpåverkan att miljöbedömning är nödvändig. Likväl har 
miljökonsekvenserna utförligt beskrivits i den särskilda konse-
kvensbeskrivningen. 
 
Miljöfrågorna vad avser hanteringen av de deponier och det 
industriavfall som berör området redovisas utförligt i konse-
kvensbeskrivningen. Saneringsåtgärder respektive skyddande 
övertäckning kommer att vidtas innan området tas i anspråk för 
ny användning enligt redovisningen i konsekvensbeskrivningen 
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.   
 
Detaljplaneförslaget innefattar möjlighet att anlägga en kanal 
vinkelrätt mot västra sidan av Höje å. Kanalen kommer att prö-
vas enligt gällande bestämmelser i miljöbalken för vattenverk-
samhet. Om kanalen kopplas till vatten från Höje å, måste sär-
skilt pumpverk installeras för att säkra tillräcklig vattencirkula-
tion. Utifall kanalen inte kan byggas ger detaljplanen möjlighet 
att anlägga brygga även utmed denna del av ån.  
 
Under de senaste 40 åren har sediment- och vassbankar bildats  
främst längs Höje ås västra strand. Dessa sediment och vass-
bankar skall tas bort och den tidigare strandlinjen återskapas. 
De åtgärder som skall vidtas i Höje å, kommer att prövas enligt 
gällande bestämmelser i miljöbalken för vattenverksamhet och 
övrig tillämplig lagstiftning. 
 
För att möta risken för översvämning kommer marken att höjas 
inom delar av planområdet, framför allt i väster. Bedömningen 
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har gjorts att en höjd på som minst + 2,5 meter över medelvat-
tennivån med god marginal är tillräcklig för att undvika över-
svämningar med allvarliga konsekvenser. Detta har införts som 
ett krav genom en bestämmelse på plankartan som gäller all ny 
bebyggelse. Längs promenaden utmed ån kommer marken att 
behöva fyllas upp till ca +2 meter över medelvattennivån.  
 
Konsekvensbeskrivningen omfattar en belysning av riskerna för 
överskridande av miljökvalitetsnormerna vad gäller luftkvalite-
ten. Några sådana risker bedöms inte föreligga.  
 
För hela Lomma Hamn-projektet gäller särskilt miljöprogram. 
Med stöd av detta har miljöhandlingsprogrammet för bostads-
utbyggnaden upprättats av fastighetsägaren (2007-03-28). Ge-
nom inriktningsbestämmelsen i planen är miljöprogrammet 
knutet till denna. Överensstämmelse med miljöprogrammet 
följs upp i samband med slutanmälan. 
 
Miljömålet ’Begränsad klimatpåverkan’ 
Mätningar av gasemissioner har utförts inom området med 
byggavfall. I stort sett alla mätpunkter, där det har utförts mät-
ningar på flera djup, har det konstaterats väsentligt lägre kon-
centrationer på 1 meters djup jämfört med 2 och 3 meters djup. 
Detta beror på den aeroba nedbrytningen av metan som sker i 
de övre jordlagren. Med utgångspunkt från dessa förhållanden 
bedöms att merparten av den metan som produceras i fyllningen 
med byggavfall inte avgår till atmosfären, utan bryts ner mikro-
biellt i de övre jordlagren.  
 
Tillgänglighet 
Planen har varit föremål för en särskild granskning från till-
gänglighetssynpunkt (2007-05-07) och utformningen har be-
funnits svara mot dessa krav.  
 
 
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, till exempel mötet mellan barn och biltrafik.  
 
Utöver kravet på säkerhet etc är det angeläget att hela miljön 
utformas med hänsyn till barns behov, till exempel att siktet är 
inställt på en upplevelserik och stimulerande miljö i såväl hel-
heten som i enskilda delar. Ett spännande och vackert anlagt 
park- eller trädgårdsrum med sten, sand, trädstammar och gräs-
kullar ger till exempel ett bättre utrymme för fantasilekar än 
fasta redskap. Det kan dessutom ge en miljö som även vuxna 
utnyttjar, vilket i sig är en tillgång för lekmiljön.  
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Lekyta skall finnas dels inom bostadskvarteren och dels på all-
männa större ytor. Särskilt för enbostadshusen i Brohus där 
kvarterslekplatser är svårare att få plats med, är det viktigt att 
lekyta finns på allmän plats. I området anordnas lekyta i Sol-
skensparken, där även mindre håvningsbryggor kan placeras. I 
de två sydvästra bostadskvarteren ryms mindre gemensamma 
lekytor mellan husen och dess trädgårdar. 
 
Det ska sörjas för att barn får säkra och trivsamma vägar från 
den egna bostadsmiljön till platser där de vistas. Med fördel kan 
smitvägar arrangeras genom kvarteren som förbinder olika går-
dar med varandra och med lugna gator. Dessa smitvägar funge-
rar också som spännande lekmiljöer. För äldre barn med större 
räckvidd bör bland annat korsningen mellan Hamnallén och det 
separerade gc-stråket mot tätorten utefter Sjögatan markeras för 
att höja säkerheten. Även andra korsningar kan fordra liknande 
markeringar som höjer uppmärksamheten hos förbipasserande. 
 
 
ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Genomförandetiden skall vara 10 år från det datum planen vun-
nit laga kraft. Redovisning av markutformning skall göras i 
anslutning till bygglovsprövningen. 
 
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Mikael Ström, Plan- och byggkontoret 
Ola Gustafsson, Miljökontoret 
Bengt Lavesson, Tekniska förvaltningen 
Lennart Persson, Tekniska förvaltningen 
Lars Nordhemmer, Tekniska förvaltningen 
Åse Andréasson, Plan- och byggkontoret 
Bo Selmer, Lomma Hamn 
Kjell-Åke Holmgren, Lomma Hamn 
Gladys Fuentes, Lomma Hamn 
Per Nilsson, Tekniska förvaltningen 
Cecilia Backe, Planeringsenheten 
 
Som plankonsult har deltagit FOJAB Arkitekter i Lund AB, 
genom Pia Månsson, arkitekt SAR/MSA 
 
Miljö- och byggförvaltningen 
Lomma kommun 
Plan- och byggkontoret 
 
2008-04-29  
 
 
Eva Sjölin 
Chef för plan- och byggkontoret 
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ANTAGEN AV KF 2008-06-12 
 
Detaljplan för del av Lomma 25:2 m fl, 
Brohus mm, Lomma Hamn 
 
Lomma, Lomma kommun, Skåne län 
 
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Tidplan 
Planen avses antagen juni 2008. Byggstart planeras till våren 
2009. 
 
Genomförandetid  
Utbyggnaden är tänkt att ske löpande under en följd av år med 
början i anslutning till avslutning av tidigare planetapp. 
Genomförandetiden är satt till 10 år från det datum planen vunnit 
laga kraft. 
 
Ansvarsfördelning, huvudmannaskap 
CA Fastigheter AB kommer som exploatör att svara för planens 
genomförande. Allmän plats anläggs i exploateringen och 
överlämnas till kommunen, som skall vara huvudman för denna. 
JM AB svarar för genomförandet av vissa inslag i infrastrukturen, 
bl a delar av det allmänna ledningsnätet och den allmänna gc 
bron över Höje å. Det överlämnas därefter enligt avtal till 
kommunen.  
 
Avtal 
Exploateringsavtal ska träffas och godkännas av 
kommunfullmäktige i samband med antagande av planen. 
Ramavtal har träffats mellan kommunen och CA Fastigheter AB, 
godkänt av kommunfullmäktige 2006-06-15 samt 2006-12-07. 
 
Ett skötselavtal avses träffas mellan kommunen och respektive 
fastighetsägare beträffande disponeringen och skötseln av de 
sidozoner av allmän gata närmast husen utmed Hamnallén, som 
enligt planen får utnyttjas av respektive fastigheter. Kommunens 
avsikt är att respektive fastighetsägare skall ansvara för skötseln 
av sidoremsorna. 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Fastighetsbildning 
Fastighetsbildning kan ske med stöd av detaljplanen. 
 
CA Fastigheter AB äger all mark inom planområdet utom fyra 
mindre områden där två är samfälld mark, ett område ägs av 
Lomma kommun och en fastighet ägs av en enskild person. 
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EKONOMISKA FRÅGOR  
Exploateringen avses bära samtliga kostnader. Sanering av mark 
samt erforderlig flytt av nätstationer, kabelskåp och kablar 
bekostas av markägaren. 
 
Utbyggnad av infrastruktur i form av gatu- och ledningsnät samt 
övriga allmänna ytor inom planområdet bekostas genom 
exploateringsavtal av berörda fastighetsägare. Detaljplanens 
genomförande ger därför inte upphov till behov av kommunala 
investeringar.  
 
Däremot tillskapas ytterligare parkmark vilket orsakar ökade 
drift- och underhållskostnader. Utöver detta leder detaljplanen till 
en uppgradering av Fladängsparken, vilket medför en ökning av 
kostnaden för underhåll. Kommunens ökade kostnad för skötsel 
av parkmark inom planområdet uppskattas till ca 290 000 kr/år. 
 
Kostnad för underhåll av tillkommande gatumark beräknas uppgå 
till ca 20 000 kronor/år 
 
TEKNISKA FRÅGOR   
Ledningsnät 
Ramavtalet och exploateringsavtalet reglerar kraven på 
utformningen av det allmänna ledningsnätet, gator, etc. 
Anslutning till ledningsnät för dag- och spillvatten får inte göras 
förrän respektive mottagning i och utanför planområdet är 
anordnad. 
 
Markarbeten 
Området gränsar till 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. 
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Mikael Ström, Plan- och byggkontoret 
Åse Andréasson, Plan- och byggkontoret 
Torsten Lindh, Tekniska förvaltningen 
Ola Gustafsson, Miljökontoret 
Bengt Lavesson, Tekniska förvaltningen 
Lennart Persson, Tekniska förvaltningen 
Bo Selmer, Lomma Hamn 
Kjell-Åke Holmgren, Lomma Hamn 
Gladys Fuentes, Lomma Hamn 
Per Nilsson, Tekniska förvaltningen 
Cecilia Backe, Planeringsenheten 
  
Som plankonsult har deltagit FOJAB Arkitekter i Lund AB, 
genom Pia Månsson, arkitekt SAR/MSA 
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Miljö- och byggförvaltningen 
Lomma kommun 
Plan- och byggkontoret 
 
2008-04-29  
 
 
Eva Sjölin 
Chef för plan- och byggkontoret 
 

























































































































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. 
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Vita  färger

S1000- N

S 1500 -N

S 1005 Y20R
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Gula färger

S1030  Y10R

S 1040 Y20R

.
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Röda färger

S 3040  Y80R

S 3040 Y50R
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Blåa färger

S 5010 R50B

S 2010 R90B

.
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Gröna färger

S 3020 B50G

S 2010 G60Y
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