Fördjupad översiktsplan
för Lomma tätort
en attraktions- och möjlighetsplan
för Lomma tätorts framtida utveckling
Antagen
Antagen av
av kommunfullmäktige
kommunfullmäktige 2003-01-30
2003-01-30

1

2

Denna rapport utgör antagandehandlingen till den fördjupade översiktsplanen för Lomma
tätort. Den har varit föremål för synpunkter under såväl samråd som utställning, som i den
utsträckning de föranlett ändringar har inarbetats. Synpunkterna har omfattat såväl de mål
och riktlinjer för fortsatt arbete, som utgör det egentliga beslutsunderlaget, som de resonerande bakgrundstexterna.
Rapporten består av fyra huvuddelar:

■

Bakgrund till arbetet

■

Utgångsläget – befintliga förhållanden

■

Möjligheter och förslag till utveckling av Lomma

■

En bild av Lomma om kanske 30 år

Arbetet behandlas såsom översiktsplan i plan- och bygglagens mening. Utöver att fungera som
formell plan, d v s ett verktyg för att vägleda påföljande arbete med detaljplaner och bygglov
etc, är ambitionen också att den särskilt ska peka ut Lomma tätorts utvecklingsmöjligheter för
framtiden. Den fokuserar således mer på möjligheter än på restriktioner för utvecklingen.
Därmed är förhoppningen också att den har strategisk betydelse. En särskild handling som
behandlar genomförandet kommer att utarbetas och knytas till planen. Där aktualiseras de
fortsatta utredningar, som föranleds av planen.

Konsultarbetet är utfört av en arbetsgrupp, bestående av
Klas Brunnberg, FOJAB arkitekter AB, ansvarig
PG Andersson, Trivector AB
Sören Stenqvist, Stenqvist Arkitekt SAR
Ylva Pålstam, Scandiaconsult Sverige AB
i samarbete med en kommunal beställaregrupp, bestående av
Anders Nyquist, planeringschef, ansvarig
Eva Sjölin, stadsbyggnadschef
Hans Sprinchorn, stadsarkitekt
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Bostäder på Pråmlyckan
75 bostäder i markbostäder eller
låga flerbostadshus;
inslag av verksamheter

Lilla Lomma –
Oskarsfrid
50-70 markbostäder,
stort inslag av friliggande hus;
mindre kompletteringar i byn

Rekreationsstråket
utefter Höje å utvecklas
Tätortens möte med det öppna
jordbrukslandskapet
vårdas och utvecklas; jordbruks- resp
rekreationslandskapet renodlas

Östra Habo
Ny idrottsplats; båtuppläggning

Arbetsområdena
utvecklas
Förtätning/förädling
till högre personaltäthet, bättre utnyttjande av marken och
högre estetisk
kvalitet

Fladängen
Markreservat för
skola/förskola
Lomma Hamn
Ny stadsdel med mer
än 1000 bostäder i flerbostadshus samt
verksamheter; aktiv
kajmiljö; ytterligare
bostäder i låghus i
Brohus och Västra
Habo; rekreationsmiljön
med stranden,
Strandfuret, Fyrkantsdammen och
grönskan på Västra
Habo utvecklas – bl a
badparkering
Kollektivtrafikstråk
från stationen via
Vinstorpsvägen och
Lomma Hamn mot
Bjärred; för buss på
egen bana, på sikt ev
spårfordon
Stationsområdet
Nytt kollektivtrafikcentrum med
Pågatåg, busstation,
service
Lomma centrum
Upprustad och
utvecklad centrummiljö; bostäder, bl a
studentbostäder;
nytt bibliotek; nytt
församlingshem
Idrottsplatsen flyttas
Markreserv för
skola/förskola
Öresundsparkens
fritidsområde
Utvecklad
rekreationsmiljö;
bättre badmöjligheter

karta

Lervik-Östervång
300 gruppbyggda
markbostäder, ca 70
studentbostäder,
friliggande hus; inslag
av verksamheter;
mark reserveras för
skola/förskola
Landskapet
kring Malmövägen
Vägen ramas in med
växtlighet och knyts
tydligare till bebyggelsen; transformatorstationen bäddas in i
växtlighet; dagvattendamm; bättre bullerskydd utreds

Nya gång- och
cykelvägar
kompletterar
nätet inom
Lomma och mot
Hjärup

Ny trafikplats
på E6
ger tätorten tydligare
inre trafikstruktur;
läget vid
Svanetorpsvägen
förordas framför
alternativet i
Vinstorpsvägens
förlängning

Sammanfattning av planen
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1. Bakgrund
Varför en fördjupad översiktsplan för Lomma?
Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Lomma tätort vill visa på vilka möjligheter, som Lomma erbjuder
inför framtiden och på hur Lomma tätort kan utvecklas. Syftet är att stärka Lomma tätorts positiva kvaliteter
som kommuncentrum, bostadsort och plats för arbete och fritid – en attraktions- och möjlighetsplan.
Visioner och mål i den kommunomfattande översiktsplanen har vidareutvecklats och konkretiserats.
Avsikten är att FÖP för Lomma tätort ska kunna
ligga till grund för kommande åtgärder för att förändra, utveckla och bevara. Den kommer också att
vara vägledande för detaljplanering, bygglov och annan formell hantering, som kan krävas. Eftersom
processen att aktualisera äldre detaljplaner är ett arbete på längre sikt är avsikten att den fördjupade
översiktsplanen under tiden ska kunna utgöra underlag för prövning av bygglov.
För de områden och aspekter som inte direkt berörs i den fördjupade översiktsplanen och där denna
inte anger annat gäller den kommunomfattande översiktsplanen.
FÖP för Lomma tätort utmynnar i en långsiktig
målbild och hur denna i lämpliga steg kan förverkligas. Underförstått är tiden för denna horisontbild
flytande men många av bedömningarna i arbetet siktar på ungefär den närmaste 15-årsperioden. Planen
avses behandlas i överensstämmelse med PBLs regler
för översiktsplan.

tanter för alla verksamheter medverkat, dels i en liten grupp med ansvariga från planerings- och utredningsavdelningen samt miljö- och byggnadsförvaltningen. Den stora gruppen har träffats två gånger
och den lilla gruppen fortlöpande ett stort antal
gånger.
Arbetet har samordnats med redan pågående utredningar kring handelscentrum, Lomma Hamn resp
för framtida skolstruktur.
Fördjupningsstudier har varvats med ett översiktligt synsätt, där diskussioner som förts fortlöpande i
den lilla gruppen fört arbetet framåt. I arbetet har
först ett försök gjorts att beskriva Lomma tätort och
dess framväxt samt hur Lomma fungerar och uppfattas idag – dess kvaliteter, brister och möjligheter.
Här har en metod, kallad ortsanalys, tillämpats. Ortsanalysen återfinns sammanfattad och med slutsatser
i denna rapport. Den ingår också i komplett form
som bilaga i planmaterialet. Slutsatserna har sedan
sammanfattas i ett förslag till målbild på lång sikt
och i en diskussion om lämpliga sätt att i steg utveckla Lomma i riktning mot målbilden.

Planens omfattning
Planområdets gräns utgörs i norr av Fyrkantsdammen,
Östra Habo och Höje å med omgivning. I öster utgör motorvägen E6 gräns och i söder Malmövägen
med dess närmaste omgivning. Alnarps gamla skola
och Öresundsparken innefattas i sydväst. I väster ingår stranden. Karta över planområdet redovisas på
kommande sida.

Arbetets inriktning och form
Arbetet har bedrivits i dialog mellan verksamhetsansvariga inom kommunen och konsulter, som representerar arkitektur, planering, landskapsarkitektur och trafikplanering. Samråd och utbyte av information har skett dels i en stor grupp, där represen-
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Orienteringskarta
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2. Utgångsläget
I detta avsnitt beskrivs viktiga förutsättningar för planarbete – dels sådana, som är intressanta för att förstå
vilka utvecklingsmöjligheter som finns, dels sådana, som är mer eller mindre givna och härigenom automatiskt
påverkar den fördjupade översiktsplanen. De förstnämnda har klargjorts i en ortsanalys, de sistnämnda utgörs
av dels omvärldsintressen, dels tidigare fattade beslut.

Lomma idag – utdrag ur ortsanalys
Ortsanalysen är ett verktyg för att beskriva och förstå
tätortens egenskaper – bakgrund till dess uppkomst
och utveckling, karaktär, starka och svaga sidor och
förutsättningar för förändring. Avsikten är att söka
ge en sammansatt helhetsbild, mer baserad på en upplevd bild av orten än på statistik och formella inventeringar. Kärnan i beskrivningen av orten är viktigare
än fullständigheten.
Ortsanalys enligt den systematik som brukar praktiseras är ett omfattande och relativt långvarigt arbete, byggt på t ex utförliga intervjuer. I arbetet med
den fördjupade översiktsplanen för Lomma tätort har
en förkortad variant genomförts inom ramen för den
kortare tidsrymd som funnits. Den ger ändå en tydlig bild av såväl egenskaper idag som förutsättningar
för utveckling. Därmed har den i sin tur givit viktiga
utgångspunkter för arbetet.
Den har presenterats som en särskild rapport, som
ingår i samrådsmaterialet. Här återges i princip de
slutsatser som bildar underlag för övervägandena och
förslagen i den fördjupade översiktsplanen. De aspekter/funktioner som direkt tillämpas i förslag i planen – grönstruktur och trafik – är utförligare redovisade medan övriga aspekter återges i form av ortsanalysens slutsatser.

Geografi
Ortsanalysen tar upp ortens goda läge, som bl a innebär att arbetsmarknaden till stor del ligger på annat
håll i regionen men också bidrar till Lommas attraktivitet som bostadsort.
■ Lomma har ett mycket bra läge. Bra vägförbindelser
och Öresundsbron innebär korta restider till städerna
i Skåne, till Köpenhamn och kontinenten.
■ Kollektivtrafiken är inte lika väl utbyggd.
■ Lomma är en pendlingsort, utpendlingen är större
än inpendlingen.

Lomma är dock ingen ”sovstad”. Det finns många
arbetsplaster samt affärer, restauranger mm som ger
liv åt orten dagtid.
■ Det är viktigt att bibehålla och utveckla möjligheterna till förvärvsarbete i Lomma.

Historia
Lommas långa historia är skiftande med några tydligt framträdande epoker där ortens betydelse varit
stor.
■ Läget vid Höje ås mynning i Öresund och naturresursen lera har givit förutsättningar för Lommas
tillkomst.
■ Lomma har en gammal historia som bara delvis är
synliggjord i dagens samhälle.
■ Den historiska kärnpunkten/-na sammanfaller inte
med dagens kärnpunkt.
■ Arvet efter de industriella verksamheterna är av
både positiv och negativ karaktär. Tegelbruksindustrin
har lämnat tydliga spår i form av lertäkter. De som
är vattenfyllda bidrar mycket positivt till miljön men
de som är uppfyllda med avfall medför stora miljöproblem. Eternitfabriken var en stolthet för Lomma
men har fått ett mycket tungt eftermäle.
■ Lomma har gamla anor som badort.
■ Det är viktigt att knyta an till historien, de historiska strukturerna och enskilda historiska element i
den planerade utvecklingen av Lomma.

Landskap och grönstruktur
Lomma är omgivet av högvärdig jordbruksmark
som i huvudsak brukas som åker. Landskapet är
mycket flackt och öppet med vegetation vid gårdar
samt som alléer eller trädrader längs vägar och vid
ägogränser eller diken. Längs havet består marken
mer av sand. Förekomsten av glaciallera har lagt
grunden till industrialiseringen under slutet av
1800-talet. Leran bröts i stora lertag som idag är
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fyllda med vatten eller med avfall och överlagrade
med jord. Kusten söder om Höje å har fyllts ut och
bebyggts.
Det flacka åkerlandskapet och havet medför att
man vid klar väderlek kan se långt. Man kan tydligt
se bebyggelsen i Lund och Malmö såväl som bebyggelsen längs kusten i Danmark. Själva tätorten har
karaktären av en grön och lummig villastad. De privata trädgårdarna är en viktig beståndsdel i grönstrukturen och de betyder mycket för den biologiska
mångfalden.
I Alnarp, söder om Lomma, finns en sammanhängande gammal ädellövskog som har en kontinuitet på
många hundra år. Därutöver finns, förutom vid
Alnarps gamla skola, ingen äldre större sammanhängande lövskog. Norr om Lomma finns tallplanteringar
i Strandfuret, Kyrkofuret och Habo fure. Längs Höje
å finns strandvegetation bestående av buskar och stora
träd. Vid flera av de vattenfyllda gamla lertagen finns
frodig vegetation i olika åldersstadier. Marken runt
dammarna vid Slättängen sköts av Slättängens intresseförening som röjer, lägger flis på gångvägar och klipper vissa gräsytor. Slättängsområdet håller på att utvecklas till ett av Lommas finaste parkområden.
I tätortens ytterkant mot söder, och i stråk genom
”bärgatorna” – villaområdet i öster fram till Vinstorpsvägen, finns 10-15-åriga naturlika planteringar som
har potential att utvecklas till olika vegetationskaraktärer. Parkområdet längs havet vid höghusen,
Hamnhusen, söder om hamnen är väl uppvuxet och
hänger samman med Öresundsparkens fritidsområde.
Stränderna är värdefulla vistelsemiljöer. Mot norr
utgör bebyggelsen väster om vägen i Habo Ljung ett
hinder för fortsatt vandring. Mot söder finns det
möjlighet att skapa en förbindelse via betesmarken
till grönområdet vid Spillepeng.
Tillgången på allemansrättsligt tillgänglig mark i
Lomma är begränsad liksom i alla skånska kommuner, präglade av intensivt jordbruk – detta åtminstone i jämförelse med kommuner i Mellansverige.
Lomma tätort är dock – i sin tur i jämförelse med
många andra kommuner i sydvästra Skåne – relativt
gynnad tack vare det industrilandskap som efterlämnat omfattande och attraktiva grönområden som
idag i praktiken är naturområden.
Grönområdena inom tätorten kan från använd-
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Jordarter i Lomma, från Jordartskartan SGU 2C
Malmö NO och SO

nings- och upplevelsesynpunkt översiktligt delas in i
fem kategorier: stränder, furen, dammar och Höje å,
naturliga planteringar i ytterområdena, ”parker” vid
Bantorget, Fladängen och vid dammarna väster om
Havsblick-Strandkyrkan. De bildar idag en tämligen
väl utvecklad struktur av gröna stråk, som på vissa
ställen dock saknar en förbindelse – har ett ”brott”
(se karta). Arbete med syfte att skapa ett sammanhängande stråk utefter stranden från Bjärred till
Spillepeng pågår. Här måste sträckningen söder om
Alnarps gamla skola av hänsyn till naturvärdena studeras vidare i ett läge på tillräckligt avstånd från stranden.
Tillgängligheten till tätortens förgrenade nät av
grönområden är översiktligt god genom att de på
långa sträckor gränsar mot bebyggelsen. De hinder
som finns i form av barriärer – vägar, Lommabanan
etc – är på många ställen relativt lätta att överbrygga
men detta kräver planerings- och anläggningsinsatser.
Hindren är egentligen i flera fall större genom att

ytorna i sig själva är svårbeträdda genom att vara sanka
och vildvuxna.
Det är en övergripande ambition för planeringen
att öka tillgängligheten med flera medel:
■ att i nyplanering av områden med bostäder skapa
kontinuerliga gröna stråk som står i så god förbindelse med andra grönområden som möjligt (Lomma
Hamn, Lervik-Östervång etc)
■ genom den speciella stråkstudie som pågår, som bl
a innefattar Höje å-stråket
■ genom att ange de brott i kontinuiteten enl ovan
som i samband med andra åtgärder relativt lätt kan
överbryggas.
Det hade haft ett värde att på motsvarande sätt
knyta ihop även tätortens mindre, inre grönytor med
gröna stråk men det är i många fall ogörligt eftersom
marken är utnyttjad. En god ersättning i många sådana fall är emellertid t ex lugna villagator med grön
inramning etc.

■ Lomma har ingen tydlig knutpunkt utan snarare
ett område mellan två parallella gator. Den moderna
och de historiska knutpunkterna samanfaller inte.
■ Vägsystemet och huvudstråken, landsvägen genom
orten och de långa parallellgatorna med kustvägen
ger Lomma en tydlig struktur. Denna struktur bryts
i de bostadsområden som är tillkomna från 60-talet
och framåt.
■ Lomma har en tydlig karaktär av äldre hus, dels de
gamla gatuhusen – tegelbruksarbetarbostäder, dels
byggmästarevillorna från början av 1900-talet.
■ Lomma är en villastad med stora och gröna trädgårdar. Häckar mot gatan är ett mycket tydlig drag.
■ Värna om Lommas bebyggelsekaraktär. De gamla
gatuhusen samt villorna från början av 1900-talet
med deras respektive trädgårds- och gatukaraktärer
är särskilt viktiga att vårda.

Slutsatser:
■ I Lomma finns mycket stora potentialer att ut-

veckla sammanhängande grönstråk.
■ Havet, Höje å och dammarna är tillgångar i

Lomma med unikvärde. I anslutning till planområdet ligger Alnarpsparken som lika speciell tillgång.
■ Höje å och miljön runt dammarna kan utvecklas
till mycket attraktiva grönområden.
■ Grönstråken längs och i bostadsområdena från
60- till 90-talet bör utvecklas och länkas samman
med havet, dammarna och Höje å.
■ Framhäv grönstråken som karaktäristiska inslag i
Lommas profil.
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Huvudstrukturer
Ortens struktur har sin upprinnelse dels i naturen,
främst åns sträckning, dels i de olika bebyggelseansamlingar som uppstått i olika historiska skeden,
dels också genom järnvägen och på senare år motorvägen.
■ Järnvägen är idag en stor fysisk barriär som kommer att bli betydligt större med ökad järnvägstrafik.
Fullt utbyggd godstrafik genom Lomma skulle innebära att orten delas i två delar – väster och öster om
järnvägen, vilket är en oacceptabel förutsättning för
framtida utveckling.

2
9
3

9
Strand

Å och dammvegetation
Naturlika planteringar
Tallskog
Park

Vatten
Gröna stråk - fortsättning
Brott på stråk

Grönstruktur i Lomma. Siffrorna hänför sig till förslag som
redovisas i senare avsnitt, där kartan också återges

11

Funktioner
■ Centrum ligger fysiskt sett inte centralt i orten

men är lättillgängligt och finns inom acceptabelt
cykelavstånd, kanske med undantag för Lilla Lomma.
■ Centrum har en tydlig fram- och baksida.
■ Lomma har god tillgång på offentlig och kommersiell service. Konkurrensen från Lund och Malmö
och stormarknader som Burlövs Center och Center
Syd är dock stor.
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■ Det finns inget klart samband mellan centrum
och stränderna och hamnen.
■ Förstärk sambanden mellan rekreationsområdena,
möjliggör att gå runt tätorten och förbättra tillgängligheten längs Höje å.
■ Förstärk centrums roll och miljö, berika den med
bostäder, inte minst för studenter.
■ Återta traditionen från början av förra seklet med
Lomma Saltsjöbad, en anläggning för badliv och fest.

Trafikmönster
Biltrafik och vägnät
Lommas trafikmönster ändrades under 1970-talet
när Malmövägen och infarten från Lund, väg 905,
runt Lomma byggdes och Strandvägen stängdes av
för genomfartstrafik. Tidigare fanns fyra infarter till
Lomma: Strandvägen, som också var en genomfartsgata, Karstorpsvägen vilken anknöt till den gamla
vägen som förband Alnarp, Karstorps och Vinstorps
byar med Lomma kyrkby, Vinstorpsvägen som var
en infart från Hjärup och landsbygden i öster samt
landsvägen förbi Lomma kyrka mot Lund.
I dag sker infarten till Lomma fortfarande via
Karstorpsvägen, som har fått en ny anslutning till
Malmövägen, via Vinstorpsvägen som tidigare, via
väg 905 och via Strandvägen där Södra Västkustvägen och väg 905 ansluter. Karstorps- och Vinstorpsvägen är raka breda gator vilka inbjuder till att
köra fort. I Karstorpsvägen har en vägbula byggts
för att sänka hastigheten.
Utbyggnaden under 60- och 70-talen medförde
en förändring av gatustrukturen. Tidigare var de långa
gatorna parallella med Strandvägen och kusten typiska för orten. De nya områdena fick en struktur
av matning utifrån huvudgator.
Motorvägen E6 byggdes under 60-talet och går
strax öster om Lomma. Trafikplatsen i nordöst ger
anknytning till det snabba vägsystemet. Motorvägen innebär ingen egentlig barriär för Lomma eftersom den ligger utanför tätorten.
Gång- och cykeltrafik
Förutsättningarna för gång- och cykeltrafik inom
orten är goda. Orten har inga stora nivåskillnader
och villastadskaraktären ger trevliga gång- och cykelvägar. Det trafikseparerade cykelvägnätet är inte heltäckande genom orten. Karstorpsvägen och Vinstorpsvägen är huvudcykelstråk från de östra delarna
mot centrum.
En enkel och klar koppling saknas mellan cykelstråket från norr till Pilängskolan och därifrån till
Karstorpsvägen/Vinstorpsvägen, från idrottsplatsen
och till huvudcykelstråken, samt till Lilla Lomma.
Till Bjärred, Lund och Alnarp är cykelvägarna separerade från biltrafiken men till Hjärup och Åkarp
är det blandtrafik.

Kollektivtrafik
Lomma passeras av busslinjer som går till Lund,
Malmö och Bjärred-Landskrona. Bussen mot Lund
går dessutom i en slinga runt Lomma (Vinstorpsvägen-Alnarpsvägen-Karstorpsvägen).
Bussarna mot Malmö- Bjärred går tämligen ofta, 1-2
ggr/tim under dagtid och 1 gång/tim under kvällstid. Bussen mot Lund går inte lika ofta. Den är anpassad till skol- och arbetstider och går 2 ggr/tim
mellan kl 7 och 9 samt 16 och 18. Däremellan och
kvällstid går bussen 1 gång/tim. Lördag och söndag
efter kl 15 går bussen varannan timme. Det påverkar
främst ungdomarna som går i gymnasiet i Lund och
har kamrater och kvällsaktiviteter där. Den nya busslinjen Lomma-Alnarp-Malmö via motorvägen har
ingen trafik kvällar och helger.

Slutsatser:
■ Det är god tillgänglighet till det snabba vägnätet.
■ Breda infartsgator inbjuder till hög hastighet.

Vinstorps- och Karstorpsvägen följer de historiska
infartsvägarna till Lomma.
■ Centrumgatan, som förbinder Karstorpsvägen med
Vinstorpsvägen och Strandvägen norr om centrum,
har genomfartskaraktär. Omgivande områden vänder ”baksidan” mot gatan.
■ Vissa länkar i cykelnätet saknas inom tätorten.
Trafikseparerad cykelförbindelse saknas till Hjärup.
■ Bussförbindelsen till Lund är dålig under kvällstid
och helger vilket främst har betydelse för ungdomar
som i högre grad än vuxna är beroende av kollektivtrafik.
■ Gör infarterna välkomnande och skapa utblick över
Lomma från Malmövägen i höjd med Blå kaféet.

Folkliv
■ Lomma har ett tydligt liv dagtid, främst i cen-

trum.
■ Lomma har även ett visst kvällsliv genom kvällsöppna restauranger i centrum och ibland diskotek
eller danser på Dansrotundan.
■ Tag vara på den besökspotential som Lomma
beach och fritidshamnen medför. Knyt dessa områden närmare centrum.
■ Skapa fler mötesplatser för vuxna, studenter och
andra ungdomar.
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Befolkning
Tätortens befolkning uppgick vid årsskiftet 2000/
2001 till drygt 8 200 invånare. Andelen barn resp
äldre är något större än riksgenomsnittet.
I anslutning till arbetet med den fördjupade översiktsplanen har en särskild studie över tänkbar befolkningsutveckling under de närmaste 15 åren utförts (KAAB Prognos AB 2001-06-06). Prognosen
har främst syftat till att ge underlag för studien kring
framtida lokalisering av skollokaler och bedömer
befolkningsutvecklingen enligt tre olika scenarier
för bostadsutbyggnaden – 1 000, 1 200 eller 2 000
bostäder under prognosperioden. Den mest omfattande utbyggnaden kan enligt denna prognos ge en
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befolkning om drygt 13 000 invånare 2016. Väl så
viktig som planeringsunderlag är emellertid prognosen för åldersfördelning. Det kan noteras att även
scenariet utan något bostadsbyggande studerats,
vilket på grund av den fortgående utglesningen i
boendet i så fall ger upphov till en märkbar befolkningsminskning.

Starka och svaga sidor
I ortsanalysen sammanfattas ortens tillgångar och
brister såsom utgångspunkt för de förbättringsåtgärder som den fördjupade översiktsplanen kan
föreslå. De har i sin tur tolkats och sammanställts i
avsnittet ”Möjligheter och förslag till utveckling
av Lomma”.

Väntade förändringar
Utvecklingen av Lomma pågår kontinuerligt. Planarbetet med fördjupad översiktsplan innebär inte att
berörda projekt stannar upp. Starka omvärldsfaktorer
påverkar utvecklingen av orten.

Hela regionen befinner sig i en stark utveckling,
där Lomma som ort har en viktig roll. Intresset för
Lomma tätort avspeglas också i redan pågående projekt, som den fördjupade översiktsplanen måste ta
ställning till.
■ Regionen har en positiv befolkningsutveckling.
Den är koncentrerad till sydvästra Skåne och har
en bakgrund både i den nuvarande ekonomiska
utvecklingen och i den mer långsiktiga synen på
denna del av Europa som ett livskraftigt centrum.
■ Detta skapar i sin tur ett exploateringstryck på
denna del av regionen med bakgrund inte minst i
de attraktiva bostadslägen som den kan erbjuda.
■ Den nationella och internationella kommunikationsstrukturen placerar också denna del av regionen i fokus. I flera avseenden bildar denna struktur utvecklingsförutsättningar för Lomma tätort.
■ Motorvägen E6 utgör gräns för tätortens utbyggnad. En måttligt ökande trafik på denna påverkar
inte orten direkt. Däremot är önskemålet att utnyttja den överordnade infrastrukturen effektivare
genom att bättre knyta den till de lokala behoven
en viktig utgångspunkt för planen – en ny trafikplats som ger Lomma ytterligare en koppling till
motorvägen.
■ Diskussionen om en utbyggd spårburen godstrafik genom Skåne berör Lomma tätort genom att
delar av denna trafik idag använder Lommabanan.
Kommunen avvisar utbyggnaden av godstrafiken
genom tätorten.
■ Pågatågstrafik på Lommabanan kommer däremot att betjäna Lomma och Alnarp.
■ Flera aktörer diskuterar och förhandlar för närvarande med kommunen om att exploatera områden i Lomma för bostäder. Aktualiserade områden
är bl a Lomma Hamn, Lervik-Östervång, Oskarsfrid, Norr om Smålandsgatan och Fiskarlyckan.

Kommunens behov och uppställda
mål
Arbetet med den fördjupade översiktsplanen bygger på
politiska mål och kända behov, uttryckta i andra plansammanhang, t ex den kommuntäckande översiktsplanen. Här anges sådana punkter, fritt återgivna och
med syftning på den betydelse de har för den fördjupade översiktsplanen för tätorten.
■ Skolans verksamhet i Lomma är under översyn.
Ytterligare skollokaler kommer att behövas. Det kan
vara lämpligt att ytor för nya skollokaler reserveras
på flera platser såsom Fladängen, Lervik-Östervång
och Idrottsplatsen
■ Ny idrottsplats planeras. Nuvarande idrottsplats
kan då delvis användas till andra ändamål såsom
bostäder, skola och park.
■ Planprogram för Lomma handelscentrum har upprättats och pekat på bl a behov av upprustning av
miljön.
Utdrag ur mål och riktlinjer i Översiktsplan 2000
(antagen 2001-05-03) :
● Lomma kommun skall driva verksamhet och planering med sikte på god hushållning – såväl vad
gäller naturresurser som kostnadseffektivitet.
● Nytt område för bostäder och verksamheter norr
om hamnen, ”Lomma Hamn”, tillskapas. Sanering
av tidigare industrimark norr därom eftersträvas.
● Ett komplett Lomma med bostäder, arbetsplatser, service och fritidsmöjligheter ska eftersträvas.
● Prioriterade nya områden för bostäder är LervikÖstervång och därefter Lilla Lomma – Tegelbruksområdet.
● Stationsområdet och centrum ska särskilt uppmärksammas.
● Planberedskap för verksamheter, som inte kan
förenas med boende, ska finnas.
● Markområdena för rekreation och naturupplevelser ska utökas i anslutning till Lomma. Habo-området utvecklas som fritidsområde.
● Dammarna vid Slättäng ska skyddas som naturreservat och reservatet vid Östra Dammen kompletteras.
● Ny bebyggelse ska ansluta till den befintliga lägre
bebyggelsen, men kan innehålla flerfamiljshus
främst i Lomma Hamn och Centrum. Inom Lille-
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vångsområdet finns detaljplan för flerbostadshus
(under omprövning inom ramen för den fördjupade översiktsplanen).
● Kulturmiljöerna ska värnas och ny bebyggelse anpassas till dessa.
● Även behovet av bostäder för småhushåll ska tillgodoses och i övrigt erbjuda ett varierat och blandat utbud.
● Möjligheten till egenbyggande ska ökas. Grönytorna i anslutning till bostäderna ska göras mer
naturlika.
● Befintliga och nya grönstråk ska knyta samman
bostadsområdena.
● Studentbostäder ska byggas i Lomma.
● Campingverksamheten ska koncentreras till
Lomma norra camping såsom renodlad sommarcamping. I Haboområdet ska campingen upphöra
i nuvarande form och i övrigt minimeras till vad
naturintressena kan medge (under omprövning
inom ramen för den fördjupade översiktsplanen).
● Öresundsparkens fritidsområde ska utvecklas till
ett friluftsområde för spontana aktiviteter med anknytning till strand och bad.
● Ridvägnätet ska byggas ut.
● Pendeltåg ska införas snarast.
● Separat järnväg för godståg utanför tätorterna är
ett viktigt mål.
● Planskilda korsningar mellan väg och järnväg ska
byggas om ekonomiskt rimligt och praktiskt lämpligt
● Utvidgad kollektivtrafik på väg och järnväg ska
eftersträvas. Nya alternativa systemlösningar, som
utvecklar kollektivtrafiken, ska stödjas.
● Pendlarparkeringar ska anordnas i stationslägen.
● Ny trafikplats ska anläggas vid södra Lomma.
● Gång- och cykelvägnätet ska göras säkrare och
tillgängligare. Särskild cykelväg ska anläggas mellan Lomma och Hjärup.
● Den kommersiella hamnverksamheten i Lomma
ska efter hand förändras till enbart fiske- och fritidshamn.
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Gällande planer och bestämmelser
samt intresseområden
För Lomma kommun gäller Översiktsplan 2000,
antagen 2001-05-03. Denna har varit vägledande
för arbetet med den fördjupade översiktsplanen med
avseende på fysisk disposition och mål för Lommas
framtida utveckling. Förslaget till fördjupad översiktsplan för Lomma avviker inte från den kommuntäckande översiktsplanen. Den sistnämnda gäller för
de områden som inte direkt berörs av förslag i den
fördjupade översiktsplanen.
Det finns riksintressen, som berör Lomma tätort.
De riksintressen som är aktuella antingen gränsar
till planområdet (havet utanför Lomma) eller är av
det slag att utredningens förslag inte berör de egenskaper som riksintresset avser (Kustzonen). Därutöver är de två stora trafiklederna genom Lomma, motorvägen E6 resp Lommabanan, av riksintresse.
Området kring Alnarp berörs till mindre delar av
den fördjupade översiktsplanens förslag.
Översiktsplan 2000 ger en utförlig redovisning
av de riksintressen som berör kommunen som helhet (sid 87) och hur de påverkas eller inte påverkas
av planen. Det följande är referat ur denna vad gäller de riksintressen som berör tätorten.
Området kring Alnarp mellan kusten och motorvägen är av riksintresse för kulturmiljövården.
Intresset är främst knutet till institutionsmiljön och
dess arkitektur men också till det omgivande
odlingslandskapet med fornlämningsmiljöer från
bronsåldern och de betade strandängarna och den
forna strandlinjen vid Öresund. Översiktsplan 2000
slår fast att fördjupad översiktsplan och, för vissa
delar, områdesbestämmelser bör upprättas. Även om
Öresundsparken ingår i riksintresseområdet bedöms
de förslag som lämnas för denna i den fördjupade
översiktsplanen för tätorten inte beröra riksintresset negativt.
Lomma tätort ligger inom kustzon av riksintresse,
där dock skyddsbestämmelserna enligt Miljöbalken
gör undantag för utvecklingen av befintliga tätorter och främst syftar till att reglera fritidsbebyggelse
på landsbygden.
Järnvägen genom Lomma och motorväg E6 är
också av riksintresse.
Sammantaget bedöms den fördjupade översikts-

planen för tätorten inte vara i strid med eller påverka riksintressena. Med hänvisning till den kommuntäckande översiktsplanen behandlas dessa frågor inte vidare här.
Områden av lokalt värde för natur- och kulturmiljövård samt fritid och rekreation finns i och kring Lomma.
Kusten, Höje å och området längs ån, lergravsdammarna med omgivning ingår i strand-skyddsområden. I Översiktsplan 2000 utpekas ett an-tal objekt av intresse för kulturmiljön. Några av dessa ingår i länsstyrelsens Kulturminnesvårdsprogram. Av
lokalt intresse för naturmiljön är Höje ås dalgång,
lergravsdammarna, Lomma Saltsjöbad, Öresundsparken och Alnarps fälad. Ekologiska korridorer föreslås längs kusten och Höje å samt från Alnarpsparken
via Karstorp, Lervik-Östervång, Östra Dammen och
Höje Å till Frierupsmarken.

För större delen av befintlig bebyggelse i Lomma finns
gällande detaljplaner av varierande ålder och aktualitet. Det finns ett behov av att se över äldre planer för
att värna Lommas karaktär och kulturvärden. För
nya områden, som diskuteras i den fördjupade översiktsplanen, där bebyggelse föreslås, finns (bortsett
från för området norr om Smålandsgatan) inte detaljplan. Arbete med detaljplan har påbörjats för Lervik-Östervång. Planprogram har godkänts för Pråmlyckan. Områdena i norr kring Oskarsfrid och Lilla
Lomma har ingått i förstudien till den fördjupade
översiktsplanen.
Då arbetet med att se över äldre detaljplaner är
såväl resurs- som tidskrävande kan, i avvaktan på
detta, riktlinjer och rekommendationer i denna fördjupade översiktsplan tjäna som underlag för prövning av bygglov.
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3. Möjligheter och förslag till utveckling av
Lomma
Ovan har utgångsläget beskrivits. Med detta i bakgrunden kan en diskussion föras och slutsatser dras om de
möjligheter, som erbjuds och om hur Lomma kan utvecklas.
”Vad bör vi vara rädda om och kanske utveckla?”,
Den fördjupade översiktsplanen för Lomma tätort
d v s sådana tillgångar som kräver högre eller lägre
syftar främst till att belysa ortens utvecklingsmöjgrad av förädling för att utgöra drivkraft för utveckligheter – dess tillgångar och potential – mer än de
lingen;
problem och restriktioner som är förknippade med
”Tätortens funktioner – utveckling av olika använden utveckling av orten. Dess roll som plats för ett
ningsaspekter”, d v s generella krav på ortens miljö
bra boende med en god kommunal och kommeroch utrustning, aspektvis beskrivna;
siell service, dessutom som kommuncentrum, är
”Utvecklingsområden – användning och utformning av
därvid utgångspunkt vid sidan om ambitionen att
aktuella delar av tätorten”, d v s redovisning av de
värna ortens näringsliv.
olika (geografiska) utvecklingsområdena i tätorten.
Detta innebär att den fördjupade översiktsplanen har ett fokus på vissa nyckelfrågor för ortens
Vad är bra?
utveckling, ofta knutna till specifika geografiska områden. Det innebär i sin tur att områden och aspekAnalys och genomgång ger ett antal indikationer och
ter som inte särskilt markeras som aktuella utveckuppslag, som är väsentliga att utgå från vid planelingsfrågor behandlas mer översiktligt. Den redoringen av det framtida Lomma. Ortsanalysen och övvisning av villkor och restriktioner som normalt hör
riga förutsättningar och mål ger vägledning.
till en redovisning av detta slag, och som i många
■ En viktig faktor är Lommas roll som kommufall framstår som en tyngdpunkt, har här fått fornens centralort.
men av ”kravspecifikationer” till redovisningen av
■ De historiska spåren, som än idag kan avläsas på
utvecklingsmöjligheterna. Möjligheterna har såleolika håll är viktiga för Lommas identitet och särdes givits större tyngd än hindren.
art.
Kommunens övergripande mål och riktlinjer med
■ Lommas läge vid ån och sundet men också dess
betydelse för tätortens utveckling som uttryck för
påtagligt centrala läge i Skåne: nära Skånes största
den politiska viljan att utveckla Lomma har återgistad Malmö, nära Lund såsom viktig ort i utbildvits i föregående avsnitt. Ortsanalysen, också redonings- och forskningssamhället, nära Köpenhamn
visad i sammandrag i föregående avsnitt, har föroch Själland samt nära till nätet av stora kommudjupat bilden av tätortens specifika tillgångar vid
nikationsstråk – detta ger unika förutsättningar.
sidan av några egenskaper som kräver särskild upp■ Centrum är väl beläget i samhället och innehålmärksamhet för att kunna utvecklas i paritet med
ler tillsammans med närområdet ett förhållandevis
ortens kvaliteter i övrigt. Vidare har sådana
rikt och varierat utbud.
omvärldsförändringar som har betydelse för orten
■ Genom Lomma finns järnvägsspår, som skapar
redovisats.
förutsättningar för god kollektivtrafikförsörjning.
Här följer en sammanställning av dessa redovis■ Lomma är livaktigt även på dagtid och ett leningar, omformade, d v s konkretiserade och värvande samhälle med kvaliteter utöver den rena sovderade, till utgångspunkter för ortens utveckling.
ortens. Arbetspendlingen från Lomma är större än
Redovisningen är disponerad i följande avsnitt:
inpendlingen. Lomma har emellertid ett tydligt eget
”Vad är bra?”, d v s ortens givna tillgångar;
”liv”. En stor roll spelar den historiska förankringen
”Vad behöver förändras och förbättras?”, d v s sådana
och Lommas nuvarande struktur. Affärer och serbrister i ortens miljö som förutsätter insatser för att
vice, som är koncentrerade till centrum i några kvarbli tillgångar;
ter längs Strandvägen, ger liv till orten. Under som-
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marhalvåret skapar hamnen med fritidsbåtar och
strändernas badgäster ett myllrande liv. Lantbruksuniversitetet i Alnarp beläget ca 2 km från Lomma
centrum är en stor tillgång för Lomma. Studenterna
medför också ett positivt tillskott.
■ Hamnen är viktig som möjlighet. Den är positiv
för stadsbilden, ger karaktär och liv och rörelse, men
också möjlighet till fritidsaktiviteter och hamnanknuten service, som berikar miljön.
■ Rekreationsmöjligheterna är förnämliga med havet, som ger möjlighet till segling, fritidsfiske, havsbad och strandpromenader. Området kring och
längs ån och lergravsdammarna ger möjlighet till
naturupplevelser, att ströva och att utöva ridsport.
■ I och runt Lomma finns ett nät av grönområden,
som ger ett kvalitetstillskott till bostadsområdena
och ger en alternativ och trafiksäker möjlighet till
gatunätet att gå och cykla i samhället.
■ Lomma har karaktären av en ”vänlig”, grön och
lummig villastad. Den gamla bebyggelsen, gatuhu-

sen – tegelbruksarbetarbostäder, byggmästarvillorna
från början av 1900-talet och funkishus från 30-talet skapar en identitet för orten.
■ Lomma har en blandning av gammal och ny bebyggelse, från små gatuhus till höghus, har täta kvarter men också stora öppna obebyggda ytor. Stadsbilden uppvisar på vissa ställen en helhet men är
ibland splittrad. De möjligheter till ny bebyggelse
som finns är en stor utvecklingspotential som tillskott både av boende/verksamheter och till miljön.
■ Lomma har gott rykte vad gäller barnomsorg och
skolor och är en attraktiv ort för barnfamiljer.
■ Lomma har ett bra offentligt och kommersiellt
serviceutbud.
■ Utbyggnadsmöjligheter finnsi norr, i nordost, ev i
söder, på några ställen inne i tätorten samt inte minst
i anslutning till hamnen genom återanvändning av
industrimarken norr om ån. Samtliga tänkbara utbyggnadsområden är välbelägna och bör kunna attrahera både nya och nuvarande lommabor.
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Vad behöver förändras och
förbättras?
I ortsanalysen och genomgången i övrigt av nuläget
liksom i målsättningarna för Lommas framtid har det
framkommit behov och även brister.
■ Lommas knutpunkt, nuvarande centrum, som
består av kvarteren kring Strandvägen, sammanfaller inte med den historiska knutpunkten. Centrum
har en tydlig framsida mot Strandvägen och en tydlig baksida mot Centrumgatan och Hamnhusen.
Centrum har idag estetiska brister och kan ge plats
för mer service och aktiviteter. Även bostäder kan
inrymmas här för framförallt småhushåll.
■ Blandningen av gammalt och nytt, stort och
smått, öppet och slutet, medför ibland en rörighet
där helheten och omsorgen om detaljer går förlorad och leder till en förfulning av orten.
■ Lomma har en gammal historia som bara delvis
är synliggjord i dagens samhälle.
■ Gång- och cykelvägnätet kan förbättras, så att
säkerheten och orienterbarheten höjs. Lomma saknar trafikseparerad cykelförbindelse med Hjärup
och Åkarp (utreds f n).
■ Biltrafiknätet har efter olika regleringar och
avstängningar fått dålig funktion med trafikansamling i vissa stråk och onödiga omvägar som
följd. Se närmare under beskrivning av trafiken.
■ Befintlig järnväg genom Lomma används inte
för kollektivtrafik.
■ Lomma har en relativt väl utbyggd kollektivtrafik. Busstrafiken till Lund, liksom snabbförbindelsen med Malmö C via Alnarp, är dock dålig under
kvällstid och helger. Det har framför allt betydelse
för ungdomar som i högre grad än vuxna är beroende av kollektivtrafik.
■ Järnvägen är en fysisk barriär som kommer att
bli betydlig större med ökad järnvägstrafik. Om
godstrafiken kommer att gå genom Lomma kommer det att medföra att orten delas i två delar, väster och öster om järnvägen.
■ Kring och i centrum finns vissa exempel på gatumiljöer, som mera associerar till vägar utanför samhället än till gator i tätort. Den viktiga Centrumgatan är ett sådant exempel.
■ Tillfarterna in till Lomma är viktiga för hur Lomma
uppfattas och kan ges en mer tilltalande utformning.
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Lomma syns inte från Malmövägen, den snarare leder förbi än in i Lomma.
■ Kontakterna mellan hamnområdet och samhället i övrigt är oklar och hamnen kan göras ännu
trivsammare och integreras mer i Lomma.
■ Hamnhusens kontakt med centrum och övriga
tätorten kan förbättras.
■ Plats för ny skola och nytt bibliotek behövs.
■ Möjligheten för gäster att övernatta i Lomma är
dålig. Konferenslokaler finns t ex på Alnarp men
kan behövas i andra former och av andra slag också.
■ Även om tillgången på friytor är god kan grönstrukturen vidareutvecklas.
■ Lommas fasad ut mot omgivande landskap kan
ges en starkare estetisk utformning.
■ Miljön i det gamla industri- och deponiområdet
i industrihamnen måste säkras. Marken här behöver saneras på grund av industrirester. De lertäkter
som är fyllda med hushållsavfall är ett miljöproblem. Eternitfabriken utgör ett tungt minne.

Vad bör vi vara rädda om och
kanske utveckla?
Att bevara värdefulla miljöer och kvaliteter i Lomma
är viktigt för Lommas attraktionskraft. De är också
en betydelsefull utgångspunkt vid planeringen av Lommas framtid för att stärka identiteten och kvaliteten
för invånarna.
■ Viktiga miljöer att värna och ta utgångspunkt i
är bland andra kontakten med ån och havet liksom
bebyggelsen från industritiden med lergravsdammarna och fiskeläget.
■ Centrum har stor utvecklingspotential. Det finns
utrymme för utökad service och för bostäder här.
Möjligheten att skapa ett nav, som knyter centrum
till Lomma Hamn och ger förutsättningar för ett
nytt aktivt stadsrum i Vinstorpsvägens förlängning,
är god genom den direkta kontakt med hamnlivet
och vattnet som kan skapas.

■ Stationsområdet har utmärkta möjligheter att åter

få en huvudroll som station för pendeltåg eller
snabbspårväg och hållplats för anslutande busslinjer.
Området ligger väl placerat i samhället med möjlighet till god kontakt med centrum.
■ Det tidigare industriområdet i hamnen planeras
nu för bostäder mm. Området har anmärkningsvärda förutsättningar att erbjuda ett attraktivt boende genom sitt läge vid hamnen, havet, ån och
centrum.
■ Trafiksystemet för bilar kan ges en mer naturlig
funktion. Med en ny motorvägsanslutning i sydost
öppnas möjligheten ytterligare att göra förändringar, som minskar onödig körning i omvägar
inom Lomma och till att få en jämnare fördelning
av biltrafiken i gatusystemet.
■ Lommas läge vid kusten och havet är den viktigaste faktorn för attraktionskraften. I alla sammanhang är det viktigt att värna och utveckla möjligheterna till havsbad, strandpromenader, utblickar,
båtsport och fiske.
■ Det är också viktigt att ta tillvara Lommas läge
vid havet genom att värna de befintliga kontakterna
mellan bebyggelsen och havet via gatunätet, parkerna och andra öppningar mot väster.
■ Genom att knyta bebyggelsen i Hamnhusen och
Lomma Hamn tydligare till de äldre delarna av
Lomma skapas en helare samhällsbild. Centrum ger
här en osökt möjlighet att knyta samman östra och
västra delarna av orten.
■ Områdena längs ån och kring lergravsdammarna
har stora möjligheter att utvecklas ytterligare som
närrekreationsområden för de boende i Lomma
genom att tillgängligheten ökas (där detta inte är i
konflikt med naturvårdsintressen).
■ Hamnen kan ges ökad attraktivitet genom att
knytas till omgivande bebyggelse, vilket ger möjligheter till trivsam samvaro och promenader, samt
genom att hamnanknutna aktiviteter och service
samt bra lägen för gästbåtar skapas.
■ Det finns ett omfattande nät av grönytor i Lomma,
som berikar bostadsområdena och ger möjlighet till
lek, motion och avkoppling. Att värna och utveckla
dessa är önskvärt. Grönytorna har och kan få en
viktig roll i ett ekologiskt sammanhang som medverkande i ett omhändertagande av dagvatten och

möjlighet för återcirkulation av växtavfall. Även impediment och skyddszoner mot trafik och industrier
kan ha en viktig roll här.
■ De rikligt förekommande gröna skyddszonerna
nyttjas också för promenader och motion. Denna
funktion kan vidareutvecklas. Skyddszonerna kan
också ges en starkare estetisk karaktär som del av
Lommas fasad ut mot landskapet och vid infarterna.

Tätortens olika funktioner –
utveckling av olika användningsaspekter
Kommersiell service
Centrum bör utvecklas vad avser både utbud och fysisk miljö – tillgängligheten vårdas
Lomma har god tillgång till kommersiell service,
främst vad avser närheten. Sortimentet skulle dock
behöva breddas. Som ortsanalysen pekar på är centrum välbeläget och inom nära räckhåll från större
delen av tätorten. Även om utbudet omfattar viktiga inslag som bank och systembolag saknas vissa
urvalsbutiker. Även utanför centrum finns butiker
för daglig- och urvalshandel.
Ett traditionellt utbud av detta slag påverkas över
tiden av utvecklingen i omvärlden. Det är inte givet stabilt för all framtid. Konkurrensen från regionens större handelsetableringar – inte minst stormarknaderna i Arlöv och Löddeköpinge – är påtaglig och på sikt ett hot mot den småskaligare servicen i ett centrum som Lommas. Lomma handelscentrums konkurrensfördel är främst närheten. En
ytterligare konkurrensfördel som kan utvecklas är
stadsmiljön, vilket kräver en ingående översyn av
miljön och tillskott av bebyggelse. Målet bör vara
en småskalig byggnadsmiljö med ett nät av intressanta gatu- och torgrum. Ytterligare kvaliteter än
tillgängligheten måste skapas.
Lommas centrum har förutsättningar att utvecklas i en sådan riktning, vilket beskrivs närmare i senare avsnitt. En sådan utveckling är inte bara önskvärd utan nödvändig för överlevnaden på sikt. Behovet understryks av det tillskott av boende som
planeras – det är viktigt att från början skapa förutsättningar för köptrohet hos en inflyttad befolkning,
vilken i sin tur utgör en god utvecklingsförutsättning
för centrum.
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Även en utvecklad besöksnäring kan bidra till underlag för såväl större volym som större diversifiering
hos centrums utbud men förutsätter att centrum har
attraktionsvärden utöver utbudet i sig. Inte minst
offentliga satsningar, som t ex nya lokaler för biblioteket, är viktiga bidrag till en högre attraktivitet. Om
boendet omfattar också studentbostäder kan detta på
flera sätt bidra till en vitalisering. Större inslag av kaféer och andra livaktiga verksamheter samt ett breddat sortiment i utbudet kan vara ett resultat.
Mål och riktlinjer för fortsatt arbete:
En förutsättning för en bibehållen kommersiell
servicenivå är att Lomma centrum utvecklas såväl
vad gäller parkering, tillgänglighet och koppling
till omgivande bebyggelse etc som vad avser
stadsmiljöns kvalitet.
Centrum och dess butiksutbud är närbeläget, sett från
större delen av tätorten. Från främst Lilla Lomma är
dock avståndet kännbart. Möjligheten till dagligvaruutbud inom närmare räckhåll från denna tätortsdel
har i arbetet kopplats samman med frågan om möjligheten att etablera en bensinstation nära motorvägen. Med hänsyn till landskapet och ortens ansikte
mot öster framstår den senare frågan som svårlöst –
den öppna exponering som en bensinstation ofta får
är svår att förena med landskapets krav.
Ett läge för bensinstation som mot den bakgrunden ändå framstår som möjligt här och som lämnar
det öppna landskapet intakt är i Nians verksamhetsområde – lättillgängligt för trafiken och ändå väl inordnat i ett bebyggelsesammanhang. Ett serviceutbud kan här dessutom få en god anslutning till det
planerade gång- och cykelstråket mellan Lilla Lomma
och Vinstorpsvägen. Ett villkor för etablering av bensinförsäljning här bör således vara att en anläggning
dels innefattar en viss dagligvaruförsäljning, dels ges
en utformning med kvalitet och är inordnad i en helhet. Ett utbud för dagligvaror i den västra delen av
verksamhetsområdet är f n föremål för planprövning
och skulle innebära ett bidrag till servicen i den norra
delen av tätorten. Den innebär dock inte samma fördelar för Lilla Lomma som en anläggning i det
nämnda läget. Konkurrenssituationen utesluter sannolikt två större anläggningar, varför kraven på om-
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fattningen av sortimentet minskar på det östra läget
om än öppenheten för ett fullständigt utbud kvarstår.
Mål och riktlinjer för fortsatt arbete:
Två lägen för dagligvaruhandel anvisas i Nians
verksamhetsområde – det östra också för bensinförsäljning under förutsättning att denna kombineras med ett visst dagligvaruutbud och att anläggningen i det exponerade läget får en god utformning, bl a i överensstämmelse med kvalitetsprogrammet för Yttre Ringvägens närområde.

Offentlig service
Den goda offentliga servicen, inte minst skolan, är en
konkurrensfaktor som bör vårdas.
Även den kommunala servicen är väl utbyggd i
Lomma och i flera avseenden en konkurrensfördel
hos orten. Skolans kvalitet är en avgörande faktor
för människors val av bostadsort. Traditionellt anses
skolan i Lomma ha hög kvalitet och erbjuder jämförelsevis korta och säkra skolvägar för barn i tätorten.
Det stora tillskott av bostäder som planeras innebär nya förutsättningar för skolans planering. Detta
tillsammans med dels nya pedagogiska förutsättningar, d v s att skolan önskar markera kontinuiteten genom elevens hela skoltid, dels frågan om Vinstorpskolans framtid har föranlett en översyn av de
sammantagna planeringsförutsättningarna för skolan i Lomma tätort.
Denna översyn finns sammanfattad i särskild studie som ingår i planmaterialet. Sammanfattningsvis
går den ut på att prioritera ett antal nuvarande och
tänkbara framtida lägen för förskola och skola som i
olika utsträckning kan komma att tas i anspråk för
utbyggnad beroende på var i orten bostadsutbyggnaden sker.
Studien utgår från tre scenarier i takten för bostadsutbyggnad, nämligen 2000, 1200 respektive 1000
bostäder under de närmaste 15 åren. Det resulterar i
tre olika fall där ett eller flera av de aktuella lägena
för skolor/förskolor tas i anspråk.
De studerade lägena är:
■ Fladängen
■ Idrottsplatsen (under förutsättning av flyttning av denna – se nedan)
■ väster om Lervik-Östervång

Här har lägena vid Fladängen och väster om LervikÖstervång tydlig syftning på de två viktigaste områdena för bostadsutbyggnad, nämligen Lomma Hamn
respektive Lervik-Östervång.
I studien ingår också Vinstorpskolan och ett läge
för förskola i Lomma Hamn. Befintliga anläggningar
i övrigt berörs inte. Det reservat för förskola/skola
som i förstudien om Lilla Lomma – Tegelbruksområdet diskuterats vid kyrkan utgår därför som
planeringsförutsättning även om utrymme för anläggningar av detta eller liknande slag med fördel bör
sparas.
Slutsatsen av studien är att samtliga studerade lägen fungerar väl för ändamålet i de olika fallen. Den
mest påtagliga förändringen kan komma att ske vid
Fladängen, som idag är i det närmaste obebyggd. En
bebyggelse här är emellertid från andra synpunkter
ingen nackdel för helhetsmiljön om större del av grönområdet bibehålls (se avsnittet nedan om Centrum).
Även vid de mest omfattande utbyggnadsalternativen
kan stora delar av den aktuella marken bibehållas som
grönområde vid såväl Fladängen som Idrottsplatsen.
I ett utbyggnadsområde som Lervik-Östervång är
förändringarna mindre framträdande.
Också i Lomma Hamn kan en förskola (alt skola)
lätt inordnas i en ny helhetsmiljö. Alla platserna framstår som väl belägna i förhållande till tänkbara
upptagningsområden även om skolvägarnas säkerhet vid korsningar med annan trafik etc måste prövas i detaljplaneläggning och projektering.
Som kommentar till studien kan läggas att ett läge
även för en mer omfattande anläggning än en förskola, t ex en lågstadieenhet, är av intresse i Lomma
Hamn. I det pågående arbetet med området reserveras t v utrymme för detta. Även andra lägen kommer
att undersökas i fortsatt utredning om lokalisering
av skolenheter.
Mål och riktlinjer för fortsatt arbete:
Södra delen av Fladängen, delar av Idrottsplatsen samt den mark, som är belägen närmast förskolan väster om Lervik- Östervång, reserveras
för utbyggnad av skola/förskola. Mark i Lomma
Hamn reserveras dessutom för förskola, för ev
skola och för särskilt boende. Även om utbyggnad av institutioner inte sker bibehålls marken

som reserv för framtida behov. Utredningen om
lokalisering av nya skolenheter fortsätts.
Bibliotekets nuvarande lokaler är bristfälliga. Med
för små och svårtillgängliga lokaler, utan de kvaliteter som kan begäras av ett modernt kommunbibliotek, förutsätter den nuvarande situationen en lösning, lämpligen i en nybyggnad. Det ligger nära till
hands att se detta i sammanhang med en ny skolbyggnad även om en sammansmältning av skola och
bibliotek inte har bedömts som lämplig. I alla händelser framstår en i tiden samordnad utbyggnad som
en fördel, där också geografisk närhet kan vara en
kvalitet. Ett läge som förstärker centrum och dess
sammanhang med omgivningen är önskvärt. Bibliotekets roll i centrum blir ännu tydligare om detta
innehåller studentbostäder som bidrag till en större
aktivitet. Vid vattnet och såsom ankare på den nya
öppna platsen mellan kommunhuset och Lomma
Hamn kan biblioteket få ett intressant läge. Där kan
det markera centrums avslutning mot norr i en nyckelposition med anslutning till såväl den nuvarande
centrumbebyggelsen som den nya bebyggelsen i
Lomma Hamn (se nedan i avsnittet om centrum,
sid 67). Kommunstyrelsen har 2002-06-05 fattat
beslut om att förelägga kommunfullmäktige förslag
om att uppföra nytt bibliotek inom tidsramen 20062012 med denna placering.
Mål och riktlinjer för fortsatt arbete:
Mark reserveras för nytt bibliotek (lokalarea ca
1200 m2) i anslutning till området mellan
Centrum och Lomma Hamn.
Lomma församling bedömer att man på sikt behöver ett nytt församlingshem med god anknytning
till tätortens centrala delar. Ett nytt församlingshem,
inordnat i en förtätad centrumbebyggelse, skulle
kunna vara ett bidrag till en vitaliserad centrummiljö.
Mål och riktlinjer för fortsatt arbete:
Mark bör reserveras för nytt församlingshem eller
motsvarande (tomtarea ca 2 500 m2) i Centrum.
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Boende
Lomma har stora tillgångar som främst bostadsort men
inte oändliga markresurser för utbyggnad. Planberedskap kan med planens förslag skapas för närmare
2 000 bostäder.
Det är som ort för ett bra boende som Lomma
har sina viktigaste utvecklingsförutsättningar. Den
goda bostadsmiljön som ändå inte antar sovstadens
skepnad är den traditionella och uppväxta ortens
konkurrensfördel – en levande småstadsmiljö med
äldre bebyggelse, verksam service och etablerat näringsliv. Det sistnämnda kan inte nå den omfattning
att orten i någon utsträckning är självförsörjande men
är, utöver sysselsättningen, ett viktigt bidrag till en
levande ort.
Vid sidan om dessa tillgångar har Lomma tätort
andra som får allt större betydelse på en konkurrensutsatt bostadsmarknad:
■ närhet till flera orter med stor och kvalificerad arbetsmarknad
■ goda kommunikationer till dessa, som säkrar att
pendlandet inte blir en orimlig vardagsbelastning –
kan dessutom utvecklas ytterligare
■ småskalig bebyggelsemiljö med ändå tillräcklig täthet för att uppnå livaktighet i viktiga delar; stor variation i bebyggelsemiljön
■ god offentlig och kommersiell service – skolans
kvalitet har redan nämnts
■ omgivningar med tillgång till säregen natur av olika
slag, inte minst stranden och havet – kan utvecklas
så att kvaliteten stärks ytterligare
■ rekreationsmiljöer av olika slag – tillgängligheten
kan utvecklas ytterligare.
Inte minst de sistnämnda kvaliteterna framträder
i den bostadsutbyggnad som kan aktualiseras i
Lomma de närmaste decennierna med Lomma
Hamn som främsta exempel.
Tätorten är i det närmaste fullbyggd. Med de politiskt fastlagda målen att Lomma inte ska växa över
motorvägen och med de naturliga begränsningar som
landskapet anger i söder och norr måste utbyggnadsområden sökas i stort sett inom den nuvarande ortens konturer. De områden som är möjliga för utbyggnad framträder där tydligt till sina gränser.
I arbetet har frågan om förtätning av nuvarande
bostads- och verksamhetsbebyggelse studerats. Bort-
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sett från centrumområdet är slutsatsen att små möjligheter erbjuds. Utbytet av förtätning i nuvarande
bostadsområden kan bedömas bli ringa till priset av
offer av idag väl fungerande bostadsmiljöer i samklang med Lommas särart. Även i de idag lågt utnyttjade verksamhetsområdena (se nedan) har förtätning/förädling studerats, också med beaktande av
ev möjligheter att skapa utrymme för boende. Här
skulle emellertid alltför stora insatser krävas för att
skapa en bra bostadsmiljö, dessutom på bekostnad
av mark för verksamheter. I samband med en successiv omgestaltning av centrum (se nedan) kan det
däremot bedömas att det kan skapas bostäder genom
bl a påbyggnad och förtätning.

De områden som erbjuder möjligheter för bostadsutbyggnad är följande (i ungefärlig storleksordning).
Förslag till former och villkor för utbyggnad i de olika
områdena redovisas i senare avsnitt.
■ Lomma Hamn, ca 860 bostäder (blandade bostadsformer, stor andel lägenheter i 2-3 vån hus, integrerade verksamheter inom en del av detta utnyttjande)
+ ca 400 markbostäder mm i södra delen av Habo
■ Lervik-Östervång drygt 300 bostäder (huvudsakligen markbostäder)(bostäder för ca 70 studenter
utgör komplement därutöver)
■ Centrum, 200 bostäder (uppskattning) (flerbostadshus, även studentbostäder)
■ Pråmlyckan (ca 75 markbostäder alt små flerbostadshus)
■ Lilla Lomma – Oskarsfrid ca 50-60 bostäder (friliggande hus, grupphus)
■ Norr om Smålandsgatan: 40-45 markbostäder
(detaljplanelagt)
■ Fiskarlyckan 8-20 markbostäder

Mål och riktlinjer för fortsatt arbete:
Utbyggnaden fullföljs i de angivna områdena i den
takt efterfrågan anger och den kommunala service
utbyggnaden kan svara mot. Inriktningen är fortsatt en allsidig sammansättning av bostadsbeståndet vad avser bostadsstorlekar, upplåtelse former
och lägen, där dock Lomma Hamn, Centrum och
Lervik-Östervång prioriteras. Utrymme skall också
finnas för styckebyggda hus. Uppmärksamhet ägnas utvecklingen i ortens olika bostadsområden så
att önskvärda och naturliga generationsväxlingar
kan ske och balans bibehållas.
Studerade områden därutöver som kan utredas vidare för ev bostadsanvändning på vissa villkor
■ Idrottsplatsen (om denna flyttas, när behovet av
mark för skola/förskola tillgodosetts och om inte resterande mark bedöms lämpligare som friyta – se följande avsnitt)
■ Söder om Domherrevägen (förutsatt att bullerfrågorna från järnvägen kan lösas och att området
kan utnyttjas utan att friytekvaliteterna spolieras)
■ Habo gård – ev boende i begränsad omfattning
(5-10 bostäder) som komplement till stiftelsens verksamhet.
Därutöver bör den del av Tegelbruksområdet, som
idag upptas av Lindströms verksamhet, utredas för
bostadsanvändning om verksamheten flyttas.
Dessutom markeras Haboområdet inkl. Brohus
och delar av centrumområdet som utredningsområden. Här måste ytterligare studier göras innan ställningstagande kan tas till områdenas framtida användning och utformning. Utredningsområdenas omfattning framgår av huvudkartan sidan 62.
Sammantaget har orten en bedömd markreserv för
närmare 2 000 bostäder med större eller mindre planberedskap och därutöver, inom utredningsområden,
ev ett trettio-fyrtiotal bostäder.
Mål och riktlinjer för fortsatt arbete:
De återstående reserverna för ev bostadsutbyggnad
utreds vidare som underlag för framtida planläggning – anges som utredningsområden.
Det är viktigt, även sett som en del av en god bostadsmiljö med liv även dagtid, att det finns en öp-

penhet för icke störande verksamheter integrerade i
boendet. De kan förekomma i större eller mindre
omfattning:
■ inom i huvudsak alla bostadsmiljöer i orten bör
mindre enskilda verksamheter med anknytning till
utövarens boende medges
■ i Lomma hamn bör även separata lokaler för verksamheter integreras i boendemiljön, även som
uthyrningslokaler.
Mål och riktlinjer för fortsatt arbete:
Bostadsanvändning i den fördjupade översiktsplanen underförstår integrering med mindre, icke
störande, verksamheter i olika grader: generellt för
alla områden om de har anknytning till utövarens
boende, i Lomma hamn även som särskilda lokaler för verksamheter.

Arbete – verksamheter och
sysselsättning i Lomma
Utvecklingen av näringslivet siktar inte mot ”självförsörjning” men väl mot mångfald, småskalighet och integrering i den allmänna stadsbebyggelsen
Den stora omställningen av näringslivet i samhället i allmänhet är särskilt påtaglig i Lomma där en
dominerande tillverkningsindustri avvecklats och inte
ersatts. Knytningen till en regional arbetsmarknad
innebär emellertid att orten från egenskapen av
”bruksort” utvecklats till bostadsort. Här har den
andra delen av det traditionella näringslivet, d v s den
lokala servicenäringen, kunnat bestå och har kunnat
vidmakthålla ortens karaktär av levande samhälle.
Det utesluter inte ett lokalt näringsliv med andra
marknader än den lokala, såväl vad gäller tillverknings- som tjänsteföretag. En del av dessa finns i de
arbetsområden som är belägna i ortens norra del omedelbart söder om den norra utfartsvägen (bl a Nians
arbetsområde). Dessa framstår idag som utnyttjade
endast till en del av sin kapacitet. Det kommer till
uttryck i ett lågt utnyttjande av många enskilda tomter. Intrycket av gleshet understryks av blandningen
av verksamheter och bebyggelsekaraktärer. Dessa områden rymmer sannolikt en möjlighet till dels större
intensitet i användningen, dels en estetiskt mer ordnad och stadsmässig miljö, vilket i sin tur skulle
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kunna medverka till en större attraktivitet för etableringar av nya slag av företag. Många företag ställer idag krav på inte bara funktionella egenskaper –
tillgänglighet, expansionsutrymme, pris, exponering
etc – utan också på stadsbildsmässiga egenskaper och
tillgängligheten till service för de anställda.
Med Lommas läge och roll i regionen finns det
ingen anledning att hävda ambitionen att orten ska
vara självförsörjande med arbetsplatser – pendlingen
inom regionen innebär att arbetsplatser på orten inte
är särskilt nära knutna till boendet. Ett utvecklat näringsliv innebär emellertid en tillgång för orten på
andra plan: en levande miljö, ytterligare underlag för
ortens serviceutbud och möjligen också ett bidrag
till profilen. Här är självfallet det nya näringslivet av
störst intresse: tjänsteföretag och tillverkning i mindre enheter och som hantverk och service.
Den nya företagsamheten är lättare att integrera
med boendet i den allmänna tätortsbebyggelsen än
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den äldre industrin och drar också nytta av sitt läge i
anslutning till intensiva stråk. I många företag värderas samma slag av attraktivitet som boendet. Ett
attraktivt bostadsläge kan därmed också vara ett bra
etableringsläge för företag som kan driva sin verksamhet utan att störa boendet. Ett kajläge vid hamnen kan vara mer intressant för t ex ett konsultföretag än ett centralt läge i de större tätorterna under
förutsättning att det är lättillgängligt. Detta gäller
allt större del av näringslivet liksom intresset för verksamheter som är knutna till det egna boendet. De
utbyggnadsområden som är aktuella för bostäder i
Lomma är genom sina kvaliteter därmed också intressanta från näringslivssynpunkt. Det är en utveckling som bör bejakas och stimuleras i Lomma, där
främst Lomma Hamn och Centrum är av intresse.
Detta bör komma till uttryck i framtida detaljplaner
för dessa områden. Intresset även från bostadsmiljösynpunkt har redan framhävts i avsnittet om boende.

I en utveckling mot ett mer personalintensivt näringsliv utgör sannolikt överkapaciteten i de nuvarande
arbetsområdena en tillgång. Genom denna kan omställningen ske efterhand och utan att några företag
behöver flytta förrän företagets egen utveckling kräver det. Några planeringsinsatser för att mer aktivt
verka för en sådan utveckling framstår således inte
som nödvändiga. Däremot bör en planmässig beredskap för en förtätning skapas liksom ett program för
estetisk upprustning vad gäller framförallt de allmänna stadsrummen.
Arbetsområdet vid kraftvärmeverket vid E6, Fäladsmarken, utgör en omfattande reserv för såväl tyngre
etableringar som andra företag. Flera tomter här har
intressanta egenskaper, antingen genom möjligheten
till exponering mot motorvägen eller genom att vetta
inåt mot ett på sikt attraktivt landskapsparti som utgör en del i ortens rekreationstillgångar. Det finns
ingen anledning att forcera en utbyggnad här eller

förändra förutsättningarna med sikte på annan utbyggnad – området utgör en god reserv som kan vara
ett bidrag i den successiva omstruktureringen av de
mer centrala verksamhetsområdena. Det utgör dessutom markreserv för verksamheter som inte kan integreras med boende.
Mål och riktlinjer för fortsatt arbete:
Utvecklingen mot mångfaldigt, småskaligt och
mer personalintensivt näringsliv med möjlighet till
integrering i den allmänna bebyggelsen, även i anslutning till den enskilda bostaden, bör stimuleras
och komma till uttryck i framtida detaljplaner. En
välvillig inställning till en sådan integrering med
boendet bör också komma till uttryck i bygglovsprövningen, även där stöd i detaljplan saknas idag.
Planberedskap för förtätning och program för
estetisk upprustning av de nuvarande arbetsområdena bör upprättas.
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Trafik
Lomma har en trafikstruktur som kan utvecklas mot
större tydlighet med bl a en ny trafikplats på E6 i söder.
Kollektivtrafiken kan effektiviseras och göras mer attraktiv med bl a nytt huvudstråk mot Bjärred. Pågatågstrafik återskapar stationsområdet som kollektivtrafikcentrum. Utbyggd godstrafik på Lommabanan är utesluten genom en på sikt bristande kapacitet – kapacitetsutbyggnad är vidare omöjlig inom tätorten.
Vägtrafik
Dagens trafikstruktur
I dag har Lomma en svåröverskådlig trafikstruktur.
Detta har sin bakgrund i att den gamla naturliga utfarten Strandvägen är stängd såväl i söder som längre
norrut i tätorten. Vägen söderut förutsätter en lång
omväg på närmast kontrakurs. Den långa omvägen
uppfattas som en transportsträcka, vilket leder till för
höga hastigheter.
Anledningen till stängningen i söder är önskan att
förhindra onödig genomfartstrafik och därigenom

Dagens huvudvägnät i Lomma
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göra Strandvägen till en lugn villagata med nära anslutning till havet. Strandvägen, främst i sin sydliga
del, är smal med bostäder tätt intill gatan. Avsikten
med omläggningen för något tiotal år sedan var att
istället anvisa den överordnade trafiken till kapacitetsstarkare leder i bl a Centrumgatan och Karstorpsvägen. Målet med en mindre belastning på Strandvägen har uppnåtts men till priset av såväl omväg
som belastning på Karstorpsvägen.
En tydligare struktur med jämnare fördelning i
systemets södra del kan uppnås med hjälp av en ny
trafikplats på E6. Den nya trafikplatsen – med koppling till Malmövägen – kan placeras antingen i Vinstorpsvägens förlängning eller i söder i höjd med tätortens sydöstra hörn. Endast det sistnämnda, sydliga, läget ger den positiva effekt på systemets logik
och tydlighet som behövs genom att utfart via Karstorpsvägen i detta fall svarar mot rätt riktning, d v s
mot målet. Vinsterna med en ny trafikplats bedöms
som så stora att denna bör genomföras oavsett utformningen av det inre systemet.

Vägnätet runt Lomma på 1870-80-talen, d v s innan
järnvägen anlades

Ny trafikplats på E6
Analyser visar att trafikplatsen bör placeras i korsningen mellan E6 och Svanetorpsvägen. De invändningar som tidigare ventilerats mot denna lokalisering gäller avståndet mellan denna trafikplats och trafikplats Alnarp i söder. Avståndet är dock tillräckligt
långt för att klara växlingssträckor. Dessa blir minst
750 meter långa, vilket är avsevärt längre än vid t ex
Svågertorp söder om Malmö. På båda platserna är
högsta tillåtna hastighet 110 km/h.
Trafikfördelningen blir jämnast med den nya
trafikplatsen i ovan beskrivet läge. Med trafikplatsen
alternativt placerad i korsningen Vinstorpsvägen/E6
får Vinstorpsvägen en stor trafikökning, vilket däremot inte blir fallet med trafikplats vid Svanetorpsvägen.
Oavsett om den nya trafikplatsen placeras i nordligt eller sydligt läge kommer trafiken på Vinstorpsvägen att öka jämfört med dagens situation. Den nya
trafikplatsen i sydligt läge understryker Lommas tre
tydliga entréer: Södra Västkustvägens bro över Höje
å i nordväst, trafikplats Lomma i nordost och trafikplats Svanetorp i sydost. Trafikstrukturen blir tydligare och en majoritet av trafiken leds direktare ut på
motorväg E6. Detta medför i sin tur att Malmövägen
mot Arlöv kan prioriteras för cyklister i stället för
den biltrafik som går där i dag. Alternativet med trafikplats i Vinstorpsvägen har bl a på grund av den
resulterande trafikfördelningen uteslutits till förmån
för en placering vid Svanetorpsvägen.
Det överordnade trafiksystemet i övrigt
De två större utbyggnadsområden som aktualiseras i
den fördjupade översiktsplanen skapar ny trafik, som
måste beaktas i studierna av trafiksystemet. Lomma
Hamn och Lervik-Östervång är dock välbelägna i
förhållande till ortens överordnade trafiksystem. Bedömningar av hur vägvalen sker pekar på att merparten trafik till och från Lomma Hamn naturligt
söker sig till/från trafikplats Lomma norra via Södra
Västkustvägen/väg 905. Den trafik som från Lomma
Hamn söker sig söderut är den lokala trafik, som har
målpunkt i Centrum och således inte heller belastar
andra delar av nätet. Med en knutpunkt i centrum
mellan Centrumgatan, Vinstorpsvägen, Strandvägens norra del och bron till södra delen av Lomma

Hamn, som utformas omsorgsfullt (se avsnittet om
Lomma Hamn) uppnås öppen kontakt mellan de
angränsande stadsdelarna utan att trafikbelastningen
på t ex Vinstorpsvägen ökar nämnvärt till följd av
utbyggnaden.
Lervik-Östervång är beläget intill Malmövägen
med tillfarter mot denna. Trafiken till och från området belastar således inte andra delar av tätortens
trafiknät.
Buller från vägtrafik
En av de främsta källorna till trafikbullerstörningar i
tätorten är motorväg E6. Trots avståndet till bostadsbebyggelsen har trafiken här effekt på bostadsmiljöerna vid Malmövägen, dessutom med visst bidrag
från den senare. Vid utbyggnaden av Lervik-Östervång säkras de nya bostädernas miljö genom dels
orienteringen mot väster hos hus och uteplatser, dels
genom bullervallar mellan bostäderna och Malmövägen.
Bästa effekten ger normalt ett bullerskydd närmast
bullerkällan. Genom att väg E6 ligger på bank skulle
dock orimligt höga bullervallar krävas, dessutom i
strid med ambitionen att vägen ska ligga i ett öppet
jordbrukslandskap med visuell kontakt med tätorten. Inte heller ett bullerskydd t ex inom ramen för
en ny landskapsbehandling mellan Malmövägen och
åkern i öster är särskilt effektivt trots att huvudambitionen bör vara att minska de höga ekvivalentnivåerna, som främst härrör från E6. Bäst effekt skulle
ett skydd närmast tomterna ge, t ex inordnat i växtligheten mellan bostäderna och Malmövägen. Fortsatta utredningar från såväl gestaltnings- som bullerskydds- och ansvarssynpunkt måste genomföras.
Kollektivtrafik
Inom området kollektivtrafik diskuteras två huvudfrågor, dels järnvägstrafikens påverkan på Lomma
tätort i framtiden, dels den framtida busstrafiken.
Persontrafik
Järnvägen genom Lomma är en tillgång vad gäller
möjligheterna till Pågatågstrafik i framtiden. Skånetrafiken har dock uppfattningen att Pågatågstrafik
inte kan påbörjas förrän Citytunneln är klar1. Persontrafiken beräknas omfatta 50 enkelturer per dag
1

Strategi för utveckling av Skånetrafikens tågtrafik, PM 2001-05-22, Skånetrafiken
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och ska i huvudsak ersätta dagens busstrafik mellan
Lomma och Malmö. Kvar blir busslinjen mot Lund
samt en busslinje Löddeköpinge-Bjärred-Lommamotorvägen-Malmö.
Denna struktur kommer att gälla till dess att utvecklingen av stadsbanesystem i sydvästra Skåne kan
starta och en stadsbana kan etableras från Lomma
via Bjärred till Löddeköpinge. I Skånetrafikens strategirapport säger man att man för närvarande inte
har tillräckligt underlag för att ta ställning till detta
projekt, men man konstaterar att det har relativt
låga investeringskostnader jämfört med andra stadsbaneprojekt.
Stadsbanesystemet förbereds tekniskt genom att
ett nytt kollektivtrafikstråk byggs genom hamnområdet i samband med exploateringen. Kartorna
visar en tänkbar utveckling av den kollektiva persontrafiken i Lomma och bygger på följande utveckling.

Dagens busslinjer i Lomma

Dagens busstrafik
Buss 132 Malmö - Lomma - Bjärred Löddeköpinge
Buss 133 Lomma - Alnarp - Malmö (via
motorvägen)
Buss 139 Lund - Lomma
Pågatågstrafik på Lommabanan
Pågatåg Malmö - Lomma - Kävlinge
Buss
Malmö - motorvägen - Lomma Lomma Hamn - Bjärred Löddeköpinge
Buss
Lund - Lomma

Kollektivtrafik i Lomma med Pågatåg och bussväg genom
Lomma Hamn

Stadsbana nivå 1
Pågatågstrafiken på järnvägen ersätts av duospårvagn på stadsbana
StadsbanaMalmö - Lomma - Bjärred Löddeköpinge
StadsbanaMalmö - Lomma - Kävlinge
Buss
Lund - Lomma
Stadsbana nivå 2
StadsbanaMalmö - Lomma - Bjärred Löddeköpinge
StadsbanaLomma - Lund (ev via Hjärup)
StadsbanaMalmö - Lomma - Kävlinge
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Kollektivtrafik i Lomma med Stadsbana nivå 1

Kollektivtrafik i Lomma med Stadsbana nivå 2. Läge för ev
matarlinje markerad

Efter att stadsbanan är utbyggd i nivå 2 kan marken
där dagens järnväg går tas bort förutsatt att godstågstrafiken då är lagd utanför Lomma tätort.
Godstrafik
Järnvägen genom Lomma är ett lika stort problem
vad gäller godstrafiken som nyttan är av persontrafiken. Lomma kommun har i många år verkat för
att en ny järnväg ska byggas öster om Lomma där
godstrafiken ska gå. Banverket beräknar att 30 godståg per dygn kommer att trafikera Lommabanan när
tunneln genom Hallandsås är färdig.
Studerar men den trafikeringsutredning som gjordes hösten 2000 för att studera effekterna av att inte
fullborda tunnelbygget kan man se att visionen är
ännu fler godståg. Det är såväl Banverkets som en
politisk vilja att föra över en större andel av godset
till järnvägen – detta av såväl miljöskäl som
trafiksäkerhetsskäl. I Hallandsåsutredningen beskrivs
ett antal scenarier där man siktar på att öka antalet
godståg genom åsen till 85 per dygn år 2030. Denna
ökning kräver en utbyggnad till dubbelspår mellan
Ängelholm och Arlöv. I samband med denna utbyggnad är det lämpligt att lägga järnvägen utanför
Lomma eftersom en dubbelspårsutbyggnad genom
tätorten rimligen måste bedömas som omöjlig.
Bomfällning
Tågtrafiken genom Lomma upplevs av trafikanterna
(bil, cykel och gång) som en barriär. Detta dels beroende på att det endast finns ett fåtal passager över järnvä-

gen, dels beroende på bomfällning när tåg passerar.
Vid en utbyggd järnvägstrafik med Pågatåg och
godståg enligt ovan (50 + 30 per dygn) skulle bommarna i Lomma ligga fällda ca 110 min per dygn.
Med endast Pågatåg sjunker siffran till 55 min per
dygn. Bomfällningstiden kan således halveras om
godstågen läggs utanför Lomma.
Vid införandet av stadsbana kan bomfällningen
ytterligare kortas eftersom dessa fordon har kortare
bromssträcka. Fordonens bättre acceleration gör också
att man kan tillåta sig lägre hastigheter i kritiska punkter utan att det nämnvärt påverkar den totala restiden. En övergång till stadsbana minskar således
spårets barriäreffekt till minst 50% av värdet för Pågatåg, dvs ca 30 min per dygn.
Den korta bomfällningstiden medför att behovet
av planskilda korsningar bortfaller. När järnvägen
trafikeras av Pågatåg kan det finnas behov av en
planskildhet för att garantera räddningstjänsten bra
framkomlighet. En sådan planskildhet kan, såväl
stadsbyggnadsmässigt som tekniskt, byggas i Industrigatans korsning med järnvägen. De båda övriga
korsningarna med järnvägen – Karstorpsvägen och
Vinstorpsvägen – bör även i framtiden vara plankorsningar. De från stadsbyggnadssynpunkt negativa
effekterna – stadsbildsmässigt, vad gäller tillgänglighet till tvärande gator etc – är större än den nytta
planskildheter medför vid dessa korsningspunkter.
Resonemanget gäller under förutsättning att mötesspåret i Lomma byggs som ett kort mötesspår mellan Vinstorpsvägen och Karstorpsvägen.
Buller
Vi har beräknat buller från järnvägstrafiken för hus
på två fastigheter. Dessa ligger 12 respektive 50 meter från spårmitt i södra Lomma. Resultaten visar att
endast inomhusvärdena överskrider nivåerna för högsta acceptabla störning och då endast i huset närmare banan. Värdena för acceptabel störning i
beräkningsfall som gäller befintlig miljö är 70 dBA
ekvivalent ljudnivå på uteplats och 55 dBA maximal
ljudnivå inne.
Beräkningen visar att huset 50 meter från spårmitt klarar riktvärdena både ute och inne. Detta vid
trafik med både gods- och Pågatåg.
Huset 12 meter från spårmitt får utomhusvärden på

31

67 dBA vid blandad trafik och 56 dBA vid Pågatågstrafik. Inomhusnivåerna blir 63 respektive 57
dBA. Huset kan bullerskyddas med ett plank 7
meter från spårmitt med en höjd av 2,5 meter för
det högre värdet (godstrafik) och 1,2 meter för det
lägre värdet (Pågatågstrafik). Detta plank innebär
också att utomhusnivåerna sjunker. Inte minst av
bullerskäl ses en utbyggd godstrafik genom tätorten som utesluten.
Stadsbana
Den tidigare redovisade stadsbanan föreslås byggas
så att vagnarna kan trafikera gatumark som en spårvagn. Detta innebär att vi föreslår en dragning från
stationen via Vinstorpsvägen till Lomma Hamn.
Denna lösning innebär att hållplatserna kan placeras mera centralt och därmed göra kollektivtrafiken
mera attraktiv än om spåret läggs längs det gamla
hamnspåret.
Stadsbanor som kan trafikera såväl järnväg som
gata finns på flera ställen i Tyskland. Bilderna ovan
till höger visar spårvägssträckor i Saarbrücken samt
Karlsruhe.

Stadsbanedragning i centrala Lomma samt förslag till
utformning av busshållplats vid stationen. Den norra delen
– som inte tas i anspråk för trafikändamål – kan antingen
bevaras som park eller ev exploateras.
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Gång- och cykeltrafik
Tätorten har ett utbyggt nät av gång- och cykelvägar med rimlig säkerhet och med olika nyanser
av nytto- respektive promenadkaraktär.
Det finns dock länkar i systemet som saknas för
att detta ska anses fullständigt. Det gäller framförallt i de centrala delarna där kopplingen mellan de
utifrån kommande stråken saknas men även i de
mer perifera partierna saknas kopplingar. Det finns
också partier i systemet som efterhand som en utbyggnad sker bör uppgraderas från promenadstråk
till gc-väg med normal standard. Det gäller inte
minst kontakterna mellan tätorten och Pråmlyckan.
Följande kopplingar som saknas idag bör utvecklas:
■ delar av Vinstorpsvägen, till dubbla enkelriktade
cykelbanor
■ centralt utefter Lommabanan; även möjligheten
att koppla till busshållplatserna vid väg 905
■ centralt från nuv Idrottsplatsen till centrum
■ centralt från centrum till Hamnhusen
■ till Lilla Lomma, både vid kyrkan och den planlagda men inte utbyggda planskildheten vid Malmövägens korsning med väg 905

■ förbi Pilängskolan (utan att behöva korsa sko-

lans område)
■ mot Hjärup
Följande kopplingar kommer att aktualiseras vid
fortsatt utbyggnad:
■ från centrum till Lomma Hamn
■ från centrum till Pråmlyckan
■ från Pråmlyckan till ny idrottsplats på Östra Habo
För främst rekreationsändamål bör följande stråk
utvecklas:
■ strandpromenad
■ utefter Höje å – ev cykelbar till Lund (se Åmiljön
i avsnittet om utvecklingsområden)
På plankartan har främst de stråk som behöver utvecklas markerats.

?
?

?

?

? ?

Fritid

?

?
?

Motorväg
In- och genomfartsväg
Huvudgata
?

Mål och riktlinjer för fortsatt arbete:
● Ny trafikplats på E6 lokaliseras till i höjd med
Svanetorpsvägen, vilket förbättrar trafikens huvudstruktur i södra delen av tätorten.
● Direkta kopplingar från nya bebyggelseområden
mot överordnade leder eftersträvas i fortsatt planering.
● Kollektivtrafiken utvecklas med inriktning mot
Pågatågstrafik på Lommabanan så snart som möjligt eller senast 2008 (d v s även om Citytunneln
ännu inte kan trafikeras).
● Kollektivtrafikstråk från stationsområdet via
Lomma Hamn till Bjärred; utformas för buss med
möjlighet till konvertering till stadsbanetrafik.
Spårtrafiken utvecklas till stadsbana till Bjärred
Löddeköpinge, Kävlinge, Lund och Malmö.
● Det är inte önskvärt med godstågstrafik genom Lomma tätort; förutsättningen för fortsatt
planering är att spårtrafiken endast omfattar
persontrafik.
● Stationsområdet utvecklas till kollektivtrafikcentrum från 2005.
● Gång- och cykelvägnätet utvecklas, främst med
kompletteringar av länkar som saknas, efterhand
i takt med utbyggnad av bostäder och andra funktioner.
● Trafikbullerfrågorna, främst vid bostadsbebyggelsen
mot motorväg E6, måste uppmärksammas och bli
föremål för fortsatt utredning, där såväl gestaltningssom ansvarsfrågorna klarläggs.

GC-väg
Brister i GC-nätet

Behov av kompletteringar av gång- och cykelvägnätet. Ur
ortsanalysen

Lomma har exceptionella tillgångar till rekreationsmiljöer, som kan utvecklas ytterligare. En utveckling
gynnar också vården av landskapet. Rekreationsmiljöerna utgör stöd till ortens service – en utvecklad besöksnäring.
Fritidsverksamheter av olika slag sätter i hög grad
sin prägel på Lomma. Det gäller både sådana som i
första hand vänder sig till boende på orten, och i
detta avseende kan hänföras till serviceutbudet, och
sådana som har betydelse för en stor del av regionen. De senare avhandlas till stor del också i andra
avsnitt i den fördjupade översiktsplanen (vården av
landskapet såsom rekreationsmiljö, stränderna etc).
Bl a noteras Öresundsparkens fritidsområde som

33

resurs för friluftslivet som bör rustas upp både vad
avser växtlighet och faciliteter, främst för att tillmötesgå ett intresse för en på nytt aktiverad badplats,
där en brygga skulle ge stora mervärden. Sammanhängande strandpromenad är ett framträdande önskemål som behandlas i olika sammanhang, också i
kommunens översiktsplan och övergripande mål och
riktlinjer. Detta, och andra stråk, bl a Höje å-stråket,
behandlas f n inom ramen för en särskild stråkstudie.
Det finns förutsättningar för utveckling av många
aktiviteter som vänder sig till såväl boende som besökare och som på sikt bör förverkligas. Övernattningsmöjligheter, gärna i anslutning till stranden
och de gröna rekreationsområdena, prövas inom ramen för arbetet med Lomma Hamn, ev såsom
konferensanläggning. Ett utvecklat båtliv, inte minst
med sikte på en aktivare gästhamn, kan vara ett bidrag till en i sin tur utvecklad lokal service. Att utveckla karaktären av sommarort med fokus på
Lomma Hamn och dess kajmiljö framstår överhuvudtaget som ett ytterligare tänkbart värde.
Båtlivet är exempel på verksamheter där det lokala föreningslivets betydelse sammanfaller med
besöksintresset.
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Vissa verksamheter framstår som mindre befogade i
en tätort som Lomma. Campingen i dess nuvarande
form hör bättre hemma i ett mindre tätortsmässigt
sammanhang, t ex vid Habo Ljung, och föreslås
lämna den nuvarande platsen söder om Fyrkantsdammen.
Kommunens fritidssektor har redovisat önskemål
om utrymme för utveckling av olika aktiviteter i kommunen. Framträdande vad gäller Lomma tätort är
önskemålet om ny idrottsplats. Även om diskussionen om dess dimensionering inte är avslutad kan
konstateras att en modern idrottsplats med reglerade
måttkrav på banor etc är en ytkrävande anläggning,
dessutom med krav på sidoutrymmen för parkering
etc, som gör att den inte självklart placeras mitt i
byn. Östra Habo framstår mot den bakgrunden som
lämplig plats och bör utredas vidare. Villkoren för
god tillgänglighet från tätorten är, som nämns i andra sammanhang, fler gång- och cykelförbindelser över
ån.
Fritidsnämnden har behandlat en vision om det
framtida Habo-området som idrotts- och rekreationsmiljö och denna vision utgör utgångspunkt för
det fortsatta arbetet inom fritidsförvaltningen.

Mål och riktlinjer för fortsatt arbete:
● Alla de områden, som behandlas som resurser
från landskapssynpunkt – Habo, Öresundsparkens fritidsområde, området vid dammarna,
åmiljön etc – är också intressanta från
fritidsverksamhetens synpunkt. Arbetet med
landskapsfrågorna bör ske i samspel med dessa
intressen.
● Förutsättningarna för ny idrottsplats på Östra
Habo utreds vidare. Habo utgör som helhet ett
utvecklingsområde för fritids- och rekreationsändamål, där fritidsnämndens vision skall vara
utgångspunkt för fortsatta utredningar.

Fritidsboendet och dess kvaliteter bevaras
För karaktären av sommarort är tätortens nuvarande
områden med koloni- och fritidsstugor en viktig tillgång, som bör bevaras i denna egenskap. Furet och
Kyrkfuret norr om Höje å, raden av hus utefter ån
vid Pråmlyckan och de olika stugområdena vid Haga
handelsträdgård norr om Lilla Lomma är exempel
på detta.
För att ambitionerna för ett bevarande av deras
karaktär och syfte ska vara verksamt fordras starkare
styrning eftersom de idag i olika grad är utsatta för
ett förändringstryck i form av önskan att förvandla
sommarbostaden till permanentbostad. En sådan
förändring vore olycklig från flera synpunkter. Bortsett från områdenas belägenhet i förhållande till ortens service etc, och att de därmed från kommunal
synpunkt är olämpliga för permanent boende, skulle
en utveckling mot detta hota deras karaktär, d v s
många av de kvaliteter som kännetecknar sommarbostad i grönska. Större byggnader, bredare och permanentade gator, kommunalteknik och reglering av
t ex fastighetsförhållanden är faktorer i en sådan förändring som skulle omintetgöra den informella karaktär som uppskattas av många fritidsboende.
En avgörande faktor är vatten- och avloppsfrågorna, där de områden som idag saknar kommunalt
vatten inte heller bör förses med sådant eftersom
vattenanslutning också förutsätter kommunalt avlopp, vilket i sin tur ställer både ekonomiska och tekniska krav på områdena. Däremot måste de områden som redan försetts med kommunalt vatten av
miljöskäl anslutas till avlopp.

Avgörande är också tillåten storlek – utbredning såväl som höjd – hos byggnaderna, där den nuvarande
strukturen hos områdena genomgående är anpassad
till de små hus med generös grönska som markerar
karaktären av fritidsboende. Där står den generella
ambitionen fast att inte öka denna yta eller höjd,
d v s att ingen vindsinredning får förekomma.
Generellt bör också gälla att karaktären av lätta fritidshus med fasad av träpanel eller liknande skall
bestå. För det tredje skall generellt gälla att lotterna
inte ska kunna avstyckas som fastigheter eller delas
ytterligare i flera lotter. Dessa klarlägganden bör
komma till formellt uttryck i form av detaljplan,
områdesbestämmelser, särskild fördjupning el dyl, där
det också ska framgå att alla ny-, om- och tillbyggnader av fritidshus är bygglovpliktiga.
De olika områdena har i några avseenden, bl a
VA, olika förutsättningar, vilket påverkar en sådan
reglering:
Haga (Lomma 11:36) med 19 lotter med rätt att
bygga högst 90 m2 + 10 m2 uthus per lott. Har kommunalt vatten men saknar anslutning till redan anlagt kommunalt avlopp. Anslutning till detta måste
ske.
Ängslyckan (Lomma 11:37) med 19 lotter med rätt
att bygga högst 90 m2 + 10 m2 uthus per lott. Har
kommunalt vatten och avlopp.
Maltestorp (Lomma 11:38) med 8 lotter med rätt
att bygga högst 90 m2 + 10 m2 uthus per lott. Har
kommunalt vatten och avlopp.
De tre beskrivna områdena, som är belägna i ett
sammanhang norr om Oskarsfrid, har i likhet med
Höje ås fritidsområde nedan belysts utförligare i den
särskilda förstudie över Lilla Lomma – Oskarsfrid,
som bidrar med underlag till den fördjupade översiktsplanen och som ingått i samrådshandlingarna.
Där beskrivs bl a de sköra miljökvaliteterna som är
baserade på traditionen av fritidsboende i liten skala.
De redovisade hittillsvarande riktlinjerna för de tre
områdena vid Haga för att bevara karaktären av fritidsområde har antagits av byggnadsnämnden 199209-16.
Furet (Lilla Habo 3:7 norr om Höje å) med 35
lotter med rätt att bygga högst 75 m2 + 10 m2 per
lott. Har kommunalt vatten men saknar kommunalt avlopp. Sådant måste anläggas.
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Kyrkfuret (Lilla Habo 3:6 norr om Höje å) med 8
hus utan avgränsade lotter. Riktlinjer för bebyggelse
saknas och måste skapas, t ex högst 40 m2 per hus.
Kommunalt VA saknas och bör inte anläggas.
De redovisade hittillsvarande riktlinjerna för bevarande av karaktären av fritidsområde i Furet och
Kyrkfuret har antagits av byggnadsnämnden 199911-10.
Höje ås fritidsområde (Lomma 22:12, Lomma
22:15 utefter åns sydsida) med ca 25 hus utan avgränsade lotter. Riktlinjer för bebyggelse saknas och
måste skapas, t ex högst 40 m2 per hus. Kommunalt VA saknas och bör inte anläggas.
Mål och riktlinjer för fortsatt arbete:
● De sex områdena för fritidsboende bevaras i
denna egenskap och karaktär. Riktlinjer för bebyggelse, fastighetsrättsliga frågor etc läggs fast i
särskild ordning i form av detaljplan, områdesbestämmelser, fördjupning/program el dyl. Område som är försett med kommunalt vatten skall
anslutas till kommunalt avlopp.

Landskapet och den gröna miljön
Lommas tillgångar som ort, präglad av grönska i olika
former, måste vårdas och utvecklas.
Lomma har goda natur- och kulturgivna förutsättningar som skapar en intressant struktur av grönområden. Här finns hav, stränder, en å med strandvegetation, gammal ädellövskog, dammar, naturlika
planteringar samt anlagda parker. Genom att förädla
dessa kvaliteter kan man skapa en intressant och
upplevelselik miljö för människor och dessutom fås
goda förutsättningar för en rik biologisk mångfald.
En viktig åtgärd är att binda samman grönstråken
och ge möjlighet att kunna ströva i mindre och
större slingor genom olika typer av natur- och parkområden. Det gäller främst att öka tillgängligheten
längs och över Höje å. Att knyta samman Höje å
med dammarna i norr och få en bra koppling från
dessa till stråket med naturlika planteringar i Lommas ytterkanter, som i sin tur bör knytas samman
med stränderna i söder. För stränderna bör en möjlighet skapas för ett gångstråk i norr fram till Habo
Ljung och vidare mot stranden i Bjärred och i söder –- med hänsyn till den känsliga naturmiljön –
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kanalisera ett stråk genom beteshagarna på lämpligt avstånd från stranden och vidare mot grönområdet vid Spillepeng. Arbetet med detta skall ske
inom ramen för den särskilda stråkstudien.
Siffror inom parentes i texten nedan härrör till
numrering på kartan på nästa sida.

Stränderna
För stranden norr om Höje å (1) är det viktigt att
bibehålla och utveckla karaktären av välskött sandstrand. En tydligare gångstig bör skapas fram till
Habo Ljung. Det är också viktig att förstärka kopplingen mellan stranden, furena och Höje å genom
”tvärförbindelser”, gångstråk genom de nya områdena som planeras i Lomma Hamn och utfyllnadsområdena på båda sidor om Södra Västkustvägen.
Stranden söder om Höje å (2) fungerar som en
förbindelselänk mellan parkområdet väster om
Havsblick – Strandkyrkan och Öresundsparken.
Öresundsparkens fritidsområde
Öresundsparken, här främst den södra delen, (3)
har idag snarare karaktären av naturlig strand – en
fortsättning av stranden söderut, än en park. Området kan utvecklas till att fungera mer som ett
område att vistas i än ett område som man passerar.
I området innanför själva stranden kan en mer varierad växtlighet och tydligare ”rum” skapas. Blå
caféet kan utvecklas till att bli en attraktiv restaurang vid sundet.
Tallplanteringen mot Malmövägen har en avskärmande funktion, vilket är positivt, men den förhindrar också utblicken över Lomma och Lommabukten
för trafikanter som närmar sig Lomma från söder.
En gallring längs en kort sträcka kan skapa en fin vy
över Lomma och bidra till förståelsen att man närmar sig orten. I dag ser trafikanten inte Lomma. Vad
gäller funktioner bör, som nämnts i avsnittet om
Fritid, främst badlivets intresse tillgodoses här. Allmänt sett bör tillägg till miljön och förändringar i
Öresundsparken ske med stor försiktighet för att
bevara de inslag som idag ändå utgör tillgångar här.
Vid Alnarps västra utkant har SLU anlagt ett
landskapslaboratorium, Tor Nitzelius park, som visar olika vegetationstyper och olika sätt på att utforma och ta hand om dagvatten. Planer finns på att

vackert sätt områdets hjärta. Dessa möjligheter utreds vidare.
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Höje å
Möjligheter bör utvecklas att gå längs Höje ås stränder (4) och att kunna passera på några ställen längs
ån, gärna på de ställen där man kan knyta an till
grönområdena runt dammarna i norra Lomma.
Vidare bör möjligheterna utvecklas till ett gångstråk
längs ån norrut mot Lund. Utöver att anlägga förslagsvis grusade gång- och ev cykelvägar innebär det
t ex att skapa platser, bryggor med bänkar, vid åns
stränder för fiske, som utsiktspunkter eller för stilla
kontemplation. Även här gäller att tillägg och förändringar skall göras med försiktighet och respekt
för tillgångarna i den nuvarande miljön och på ett
sådant sätt att dess naturprägel understryks. Utformningen av dessa stråk kommer att behandlas inom
den särskilda stråkstudien.

Brott på stråk

Grönstrukturen i Lomma tätort med utvecklingsmöjligheter

utöka dessa och skapa ett stråk ner till havet av
försöksplanteringar, med syfte inte minst att undersöka olika vegetationstypers lämplighet i rekreationslandskapet – ofta jordbruksmarkens omställning till
rekreationsmark. Öresundsparken som strandnära
och utsatt vegetationsmiljö är av intresse att studera
i detta sammanhang. Med bistånd av Landskapslaboratoriets kompetens skulle fritidsområdet kunna
utvecklas positivt med utgångspunkt i dess speciella
läge och villkor.
Landskapet runt Alnarp ingår inte i planområdet.
Konsekvent mot synen på tätortens plats i det öppna
åkerlandskap i andra partier är emellertid att motsvarande syn kan underförstås här. Det finns inga
motstridiga intressen mellan ambitionen att låta
Alnarp framstå som vegetationsö i öppet landskap
och strävan att ge tätorten ett tydligt möte med
jordbrukslandskapet.
Verksamheten inom Alnarp ser nya möjligheter
till en välkomnande tillfart norrifrån i och med den
framtida trafikplatsen på E6. En ny väg från Malmövägen mellan järnvägen och den nuvarande norra tillfarten ger möjlighet till bättre exponering av verksamhetens och områdets tillgångar och når på ett

Dammarna
Dammarna (5) bör utvecklas till olika karaktärer,
från den mer parklika karaktären vid Slättängen till
mer naturlik karaktär i norr. Förbind dammarna
med gångvägar och förbättra/förtydliga passagen av
järnvägen. Området runt dammarna i Lilla Lomma
kan utvecklas mer mot en ”stadsdelspark”.
Furena
Strandfuret (6), Kyrkfuret (7) och Habo fure (8) är
planterade med tall för att förhindra sandflykt. Stormen hösten 1999 gick hårt åt tallbeståndet. På sikt
kan det utvecklas till något positivt. Tallskogen ger
ett mörkt och ibland dystert intryck. Genom att
gallra och få fram större solitärtallar och genom
komplettera med lövträd kan en mer upplevelserlik
miljö skapas. På sikt kan också en mer varierad och
intressantare markflora utvecklas.
Områden med naturlika planteringar
De naturlika planteringarna (9) i parkstråken i Lommas ytterkanter planterades i slutet av 70-talet och
början av 80-talet. Stråken har stora utvecklingsmöjligheter och kan genom olika typer av gallring och
skötsel utvecklas till parkytor med stora solitärträd,
en pelarskog, mer skogslika områden med täta bryn
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och högre träd i mitten. Områdena har en viktig
funktion som närrekreationsområde för villaområdena i östra och södra Lomma och bör knytas samman med grönstrukturen runt dammarna och Höje
å i norr och stränderna i väster.

Lilla Lomma
Lilla Lomma (10) har historiskt sett varit en egen
bebyggelseenhet och har idag fortfarande karaktären
av en liten by som är fristående från Lomma. I dag
bidrar den omgivande jordbruksmarken och väg 905
till att skilja Lilla Lomma från ”Stora Lomma”.
Den omgivande åkermarken bör i framtiden fortsätta att odlas. Området kring dammen – den gamla
lertäkten – kan utvecklas till tydligare karaktär genom gallring och en variation av skötseln. Ett tydligare gångvägssytem bör utvecklas mellan dammarna.
Om landskapet kring Östra Dammen får karaktären
av öppet landskap med inslag av vegetationsöar kan
partiet norr om Lilla Lomma få karaktär av lövskog
med en serie av gläntor kring huvudstråken.
Avslutning mot åkerlandskapet
Lomma har en mycket tydlig gräns mellan bebyggelse och åkermark. Zonen av jordbruksmark runt
Lomma och mellan Lomma och motorvägen ger
Lomma en egen identitet och karaktär. Gränsen utgörs till stora delar av Malmövägen, som går i en
ring runt Lomma. Denna gräns eller söm kan utvecklas. En möjlighet är att betona de olika infartsvägarna till Lomma genom trädplanteringar i grupper eller som en allé. En annan är att betona kilar in
till det grönstråk som går längs Lommas ytterkant.
Inordnat i detta kan den idag iögonenfallande
mottagningsstationen för kraft vid korsningen Vinstorpsvägen – Malmövägen omhändertas som landskapselement, t ex få en plantering runt sig av så
småningom kraftfulla trädkronor – likt det traditionella sättet att rama in gårdarna på slätten med högvuxna träd.
I detta sammanhang bör markförläggning av de
idag dominerande luftledningarna aktualiseras. Det
skulle vara ett välgörande inslag i vården av det öppna
landskapet runt tätorten.
Bevarandet av huvudkaraktären av åker runt tät-
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orten utesluter inte förändringar med bibehållen ambition att landskapet ska hållas öppet. Det dagvattenmagasin som planeras på den nuvarande åkermarken
mellan motorvägen och Malmövägen strax söder om
Vinstorpsvägens förlängning kan t ex väl inordnas i
denna karaktär.
Den sedan lång tid efterfrågade pendlarparkeringen vid trafikplats Lomma norr är såsom hårdgjord
yta med visuellt framträdande trafikanvändning inte
lika självklar att inordna i åkerlandskapet. Flera placeringar har prövats i förstudien kring Lilla Lomma
utan att detta har fått ett givet svar. Den från trafiksynpunkt naturliga placeringen mellan rampen och
tillfarten till Fäladsmarkens verksamhetsområde är
mycket exponerad. En anläggning i anslutning till
servicepunkten/bensinförsäljningen i Nians verksamhetsområde, om än med fördelar som lättbevakad,
är svår att motivera såsom extensiv användning inom
planlagd exploateringsmark. Frågan bör utredas vidare med sikte möjligen mot ett läge i den inramande
vegetationen i kanten av dammområdet söder om
Lumabyvägen.
Mål och riktlinjer för fortsatt arbete:
● Den gröna miljön i dess olika former är en av
Lommas viktigaste tillgångar. Såväl såsom ort i
jordbrukslandskapet, såsom miljö med ett säreget
industrikulturs- och rekreationslandskap som i
egenskap av grön bostadsmiljö måste dessa tillgångar vårdas. Några av områdena ingår i redan
igångsatta utvecklingsprojekt, andra bör bli föremål för fortsatt utredning med förslag till vårdoch utvecklingsåtgärder.
● Markförläggning av kraftledningen mellan
Malmövägen och motorvägen aktualiseras samtidigt med en inramning med vegetation kring
transformatoranläggningen. Gestaltningen samordnas med dagvattenmagasinets.
●Pendlarparkeringen vid trafikplats Lomma norra
utreds vidare.

Värdefulla kulturmiljöer
Om än delvis anspråkslöst har Lomma ett värdefullt
bebyggelsearv att förvalta och vårda som utgångspunkt
för utformningen av ny bebyggelse.
Tätortens olika årsringar avspeglas tydligt i de mer
samlade historiska bebyggelsegrupper som finns.
Trots en stor mångfald i bebyggelsen i allmänhet urskiljer sig dessa grupper. De har en bevarad särart
som många gånger är utsatt för hot om förvanskning vid om- och tillbyggnader.
De bebyggelsegrupper som framför allt framstår
som karaktärsbestämmande och viktiga att vårda är
följande:
■ den traditionella skånska by- och tidigare lantbebyggelsen vid de gamla utfartsvägarna, mest samlad i Lilla Lomma men med gårdarna i tätortens inre,
t ex Karstorps gård, Hans Hanssons gård m fl som
tydliga inslag

■ den radstående arbetarebebyggelsen vid bl a Strandvägen med tvärgator
■ de få rester av bebyggelse som finns kvar som har
uppförts i anslutning till de olika industriepokerna,
framförallt tegelproduktionen, inklusive bostadsbebyggelsen, t ex vid Brohus
■ villabebyggelsen i centrala Lomma från främst tiden före andra världskriget med en omgivning av
relativt stora grönskande tomter som utgör förutsättningen för deras särprägel. Ofta individuell, uttrycksfull arkitektur (bl a områdena kring stationen, trädgatorna och Karstorpsvägen)
■ en stor del av 1950-talets och det tidiga 60-talets
bebyggelse av flerbostadshus (vid Industrigatan/
Strandvägen, Vinstorpsvägen m fl) och låghusbebyggelse (Kedjan m fl i främst södra delen) – behärskad
skala, finstämd i uttryck och detaljering.
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Upprättande av kulturmiljöprogram, innefattande
inventering och värdering samt strategier och verktyg för bevarande, har beslutats och pågår. I avvaktan på detta måste bevakningen av dessa frågor ske i
den löpande bygglovhanteringen och rådgivningen.
Den fördjupade översiktsplanen ska ge stöd i hävdandet av vården av ortens bestånd av värdefull bebyggelse.
Fornlämningar förekommer spritt inom planområdet. Förekomsten av registrerade fornlämningar
framgår av kartan. Här erinras om lagens bestämmelser om bevarande av fornlämningar och bestämmelserna om anmälan och undersökning om fornlämningar påträffas vid markarbeten.

Områden i tätorten med särskilt värdefull bebyggelse –
ungefärlig avgränsning

Särskilt dessa typer av bebyggelse kräver stor uppmärksamhet vid behandlingen av bygglov för omoch tillbyggnad så att deras särart och kvalitet inte
går förlorad, t ex genom utformning eller material
som avviker från den homogena stenhusmiljön.
Gestaltnings-/miljöprogram som på ett pedagogiskt
sätt förklarar deras kvaliteter och ger råd om hur dessa
kan bevaras även vid förändringar är ofta verksamma
medel för att uppnå detta mål.
Det är inte bara byggnaderna i sig som representerar stora värden utan också de gatu- och helhetsmiljöer
de bidragit till att skapa. Särskilt villabebyggelsens
naturliga komplement i form av grönskande trädgårdar med stora trädkronor och markanta häckar,
som ramar in gatorna, utgör värdefulla delar av helhetsmiljön och måste också bevaras och vårdas. De
tillhör och formar i hög grad den gemensamma miljön. Här skulle t ex höga plank förändra gatubilden
helt och hör alltså inte hemma här. Också alltför framträdande och dåligt utformade skyltar kan riskera
gatumiljön.
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Mål och riktlinjer för fortsatt arbete:
Hög anspråksnivå måste råda för omsorgen om
och vården av ortens värdefulla bebyggelse. Den
angivna bebyggelsen skall anses ha sådana värden
att särskild omsorg är motiverad. I bygglovhanteringen av ärenden kring framförallt om- och tillbyggnad av sådan bebyggelse ska således särskilda
krav kunna ställas. I prövningen ska också ingå
den gröna miljön – träd, häckar etc – som formar
gatumiljön. Kravet på stor omsorg gäller också allmänna gator och platser, där utformningen
av t ex skyltar är ett viktigt inslag.

Registrerade fornlämningar inom planområdet. Efter
fornlämningsregistret, som förvaras av kommunen.

Teknisk försörjning
Den tekniska försörjningen är en del av kommunens
utveckling av kretsloppsenliga lösningar.
I detta skede görs ingen ingående beskrivning av
den tekniska försörjningen av Lomma. De kapacitetsförstärkningar av främst spillvattennätet som fordras
för att möta utbyggnaden av tätorten har utretts. Förstärkningar av ledningsnät och pumpstationer nedströms tätorten behövs. Renvattennätet är under utredning.
Delar av dagvattennätet har tidigare utretts. Här
eftersträvas lösningar som innebär att så stor del av
hanteringen som möjligt sker ovan mark på grönytor och i övrigt obebyggd mark –- detta mot bakgrund av såväl önskemålet om ekologiska lösningar
som av kapacitetsskäl. Fördröjning, som möjliggör
lägre belastning på mottagningen vid större regnmängder, är en viktig ambition. För tätortens östra
del har ett nytt sådant system utvecklats och kommer till en del att byggas ut i samband med utbyggnaden av Lervik-Östervång, där planutformningen
är beroende av utrymme för passager av dagvattenstråk och där olika teknisk utformning av dessa ställer olika utrymmeskrav. I det planerade systemet (se
illustration) ingår ett större dagvattenmagasin mellan Malmövägen och motorvägen strax söder om

Vinstorpsvägens förlängning. För detta har utrymme
reserverats på plankartan.
Omhändertagande med källsortering av avfall från
hushållen är en viktig funktion, som kräver visst, lättillgängligt utrymme i anslutning till bostadsområdena. Detta beaktas i första hand vid detaljplaneläggning av befintlig och ny bebyggelse.
Möjligheten att försörja ny bebyggelse med fjärrvärme utnyttjas. Kartan redovisar huvudnätet för
fjärrrvärme och därmed vilka områden som med fördel kan utnyttja detta. I övrigt hänvisas till kommunens energiplan, antagen 25 oktober 2001.

Fjärrvärmenätet – huvudstråk

Planerat dagvattensystem med fördröjningsmagasin, princip

Mål och riktlinjer för fortsatt arbete:
Den fortsatta utbyggnaden av kommunens tekniska
försörjning skall ge kretsloppsenliga lösningar, där
dagvatten- och avfallshantering är framträdande
frågor.
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Utvecklingsområden – användning
och utformning av aktuella delar
av tätorten
Lomma är en väl fungerande tätort med goda förutsättningar att utvecklas positivt. Orten är ett
överblickbart samhälle med en behaglig skala, måttliga avstånd inom bebyggelsen, väl fungerande infrastruktur och balans på bostadsmarknaden. Den
har dessutom ett bra läge i en livskraftig region och
med stora naturvärden in på knutarna. I detta läge
är syftet med planeringen i första hand att skapa
förutsättningar för att denna stabilitet och dessa tillgångar vidmakthålls. Detta gäller den övervägande
delen av tätorten. Det ska dock noteras att även bibehållna förhållanden förutsätter en strategi för att
inte övergå i stagnation.
Den fördjupade översiktsplanen redovisar inte
särskilt de delar där pågående markanvändning antas bibehållas utan fokuserar på de områden där
större förändringar planeras.
De förändringar som är aktuella är koncentrerade till distinkt avgränsade områden, i första hand
de utbyggnadsområden, som ger möjlighet för ytterligare inflyttning i och utveckling av orten, samt
stora partier av rekreationslandskapet. Bortsett från
dessa förutsätter den fördjupade översiktsplanen inga
genomgripande förändringar.
De utvecklingsområden som beskrivs i det följande har i stor utsträckning tidigare berörts i beskrivningen av ortens funktioner. Här beskrivs område för område de planerade förändringarna och
de villkor som bör gälla för den fortsatta planeringen
vad avser
■ bebyggelsemiljö och landskapsgestaltning
■ utnyttjandegrad och användning
■ yttre miljö
■ trafik
■ teknik och kommunal infrastruktur/service
■ genomförande.
De områden som beskrivs är, i följande ordning:
1. Lomma Hamn inkl Habo-området
2. Centrum
3. Lervik-Östervång
4. Stationsområdet
5. Pråmlyckan – Lindströms
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6. Lilla Lomma – Oskarsfrid
7. Miljön vid Höje å
8. Idrottsplatsen
9. Söder om Domherrevägen
10. Habo gård

Översikt över beskrivna utvecklingsområden

Lomma Hamn
1200 bostäder eller mer i ett av de mest attraktiva
lägena i regionen. Verksamheter integrerade. Utvecklade tillgångar för rekreation i ett omhändertaget omgivande landskap.
Lomma Hamn är det ojämförligt viktigaste av
Lommas tillgängliga utbyggnadsområden. Efter en
mångårig diskussion om huvudanvändningen av
hamnområdet har planeringen startat för en utbyggnad av mer än 1200 bostäder. Grunden är en överenskommelse mellan kommunen och övriga markägare (JM AB, Skanska AB, CA Fastigheter AB och
Lunds Energi AB) om inriktning och ett gemensamt
planarbete. Detta arbete omfattar geografiskt den
gamla industrihamnen, d v s tomten för den tidigare Eternitfabriken inklusive Kajgatan samt områdena
öster och väster därom, Brohusområdet samt Habo-

områdets västra och östra delar. Avgränsningen för
arbetet utgörs av stranden, Fyrkantsdammen, ridanläggningen och koloniområdet på östra delen av
Habo samt Höje å på sträckan från Pråmlyckan till
mynningen i havet.
Haboområdet och Brohus anges som utredningsområde i denna plan. Här måste ytterligare studier
genomföras innan ställning tas till inriktningen av
den framtida markanvändningen. I detta avsnitt och
i planen i övrigt redovisas olika idéer kring områdets
användning.
Arbetet har bl a innefattat ett studium parallellt

av fyra arkitektföretag som redovisats under hösten
2001. En utvärdering av dessa har lett till beslut
om att det förslag som utarbetats av Brunnberg &
Forshed Arkitektkontor AB skall ligga till grund
för det fortsatta planarbetet.
Planeringsförutsättningarna för området är de som
givits som instruktioner till parallellskissarbetet och
där huvuddispositionen framgår av kartan över över
”Principiell disposition”. Planeringsförutsättningarna
har därefter lagts fast i planprogram med illustrationskarta (se illustration), konsekvensbeskrivning, kvalitetsprogram och miljöprogram.

Principiell disposition av Lomma Hamn – underlag för parallellskissarbete
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Utgångspunkten är boende med inslag av verksamheter. Inslaget av verksamheter, framförallt utåtriktade, kan utgöra ett bidrag till en aktiv kaj- och stadsmiljö. Den tidigare Industrihamnen, d v s den sydligaste delen av stadsdelen, bedöms rymma 860 bostäder (eller en del av dessa ersatta av integrerade verksamheter) i en miljö som ska präglas av en ”Lomma-

skala” – 2-3 våningar som grundtema. Den måttliga
skalan kan ses som en ortens konkurrensfördel, där
bebyggelse i attraktiva vattenlägen annars ofta tenderar att skjuta i höjden. En lägre bebyggelse behöver heller inte ge ett sämre utnyttjande – tätheten i
en låghusstad kan tvärtom vara en miljökvalitet som
passar särskilt i ett vindutsatt läge.

Illustration av den framtida stadsdelen. Brunnberg & Forsheds illustrationsplan, som utgör underlag för planarbetet
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Bebyggelsen enligt det antagna förslaget har den traditionella småstaden som uttrycklig förebild. Byggnader, ordnade i kvarter med tydligt förhållande till
de omgivande gatorna, ett öppet gatunät med gaturum med varierande dimensioner i en tydlig hierarki,
där de minsta gatorna har intima mått, samt offentliga platser och parker fördelade över stadsdelen är
karaktäristiska egenskaper. Den låga skalan och hög
kvalitet i arkitektur och detaljutförande är andra mål
för den framtida miljön, variation men inom ramen
för ett bestämt tema av traditionell stenhusarkitektur
ytterligare ett.
Kvartersformen ger förutsättningar för en harmonisk blandning inom varje enhet av stadsmässiga
enbostadshus (radhus etc) och små flerbostadshus.
Inom hela stadsdelen men med en naturlig tyngdpunkt mot kajen, huvudgatorna och platserna öppnas för icke störande verksamheter som kan innebära både ett serviceutbud och livaktighet i stadsmiljön.

Planläggningen av främst de delområden som omfattar bostäder måste ge förutsättningar för en naturlig etapputbyggnad. Mark centralt i området bör
reserveras för en anläggning för allmänna ändamål –
förskola, ev också skola. Här bedöms det tidigare kontoret med sin omgivande parkmiljö vara lämplig för
dessa och andra allmänna ändamål. Förskola kan
också anordnas som integrerad anläggning i bostadsbebyggelsen. Utrymme för särskilt boende bör också
reserveras. Angeläget är överhuvudtaget att bostäderna utformas på ett sätt som möjliggör boende även
för äldre.
Bebyggelsens disposition följer söder om Eternitgatan i huvudsak den nuvarande strukturen med tvärgator mot ån. Varje sådan grupp av kvarter, som avgränsas av de större tvärgatorna, samlas kring ett offentligt stadsrum – park, litet torg eller, i ett fall, en
kanal. Huvudgatan, som via en ny bro förbinder
stadsdelen med centrumområdet, markeras och blir
också det stadsrum som rymmer kollektivtrafikstråket
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mot Bjärred med hållplats inom stadsdelen. Kajgatan
bibehålls som aktiv miljö med både vardagliga bruksinslag – fisket etc – utåtriktade verksamheter i husens bottenvåningar och fritidskvaliteter. Båtlivet i alla
former ska prägla kajmiljön och den utvidgade hamnbassäng, som skapar en tyngdpunkt mellan centrum
och den nya stadsdelen. I väster avslutas stadsdelen
distinkt mot sandstranden med en gata, som också
är en del av strandpromenaden. Även mot den lugna
åsidan i öster finns en strandpromenad med karaktär
av smal gata.
Vid den nya bron mot Centrum, strax norr om
den nuvarande järnvägsbron, binder bebyggelsestrukturen ihop Lomma Hamn med centrala Lomma. Den
ramar in det stora stadsrum mot ån som blir tätortens nya ankare och knutpunkt. Detta belyses vidare
i avsnittet om utvecklingen av Centrum.
Brohusområdet ger med sin värdefulla byggnadsmiljö bevarad sedan tegelbrukstiden på annat sätt
krävande förutsättningar för en ny bebyggelse som
ska passas in. Denna måste anpassas såväl till den äldre
bebyggelsen som till läget vid ån samtidigt som ett
gott utnyttjande av marken är önskvärt.
De delar av det tidigare deponiområdet väster om
Brohus, som tidigare ansetts svårutnyttjade på grund
av markbeskaffenheten, prövas inom ramen för projektet som möjligt exploateringsområde med en avvägning av hur stor del som bör tas i anspråk för bebyggelse resp utvecklas som grönområde. Utgångspunkten för utnyttjandet här är att hela södra delen
av Västra Habo mellan Strandfuret och Södra
Västkustvägen kan utnyttjas för bebyggelse. Totalt bedöms området tillsammans med Brohus rymma ca
400 bostäder i tvåvåningshus som huvudsakligen
enbostadshus och radhus samt stadsvillor i tre våningar (de sistnämnda i södra och norra kanterna av
Strandfuret). Området skall också rymma den stora
allmänna gröning, som utöver att vara hela stadsdelens viktigaste park också förmedlar kontakten mellan stadsdelen och det omgivande rekreationslandskapet.
Deponiområdena här och på Östra Habo har överhuvudtaget tidigare setts som en svårlöst problematik med olika slag av deponerat material och i olika
faser av nedbrytning. Ev bristande bärighet, högt vattenstånd, föroreningsgrad, risk för utläckage samt ut-
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veckling av metangas i vissa delar av deponierna har
tidigare bedömts som hinder i olika utsträckning för
nya former av nyttjande. De tekniska undersökningar
som f n pågår ger emellertid grund för en bedömning som innebär att marken med olika restriktioner inom de olika områdena sannolikt kan utnyttjas
inom ramen för en rimlig exploateringsekonomi.
Tills denna bedömning helt bekräftats gäller den
såsom arbetsantagande för planarbetet.
I den del av västra Habo, som är belägen omedelbart söder om Fyrkantsdammen, kan ingen bebyggelse ske på grund av bl a gasutveckling men
området kan utnyttjas för anläggningar på marken.
Här diskuteras sommarparkering, främst med tanke
på badande men också för hela rekreationsområdet.
Även denna användning förutsätter speciella åtgärder för att hantera t ex gasutvecklingen.
Miljöarbetet bedrivs inom ramen för planarbetet
med en stor insats från bl a markägarnas, kommunens och länsstyrelsens sida. Villkoret för varje exploateringsåtgärd inom området är en fullständig
kartläggning av miljöförutsättningarna och nödvändiga åtgärder för att eliminera alla risker för hälsa
och säkerhet, dessutom säkring genom exploateringsavtal och tillståndsprövning att alla nödvändiga åtgärder genomförs. Dessa villkor redovisas i särskild
konsekvensbeskrivning till planprogrammet.
Olika idéer för att aktivera Fyrkantsdammen har
diskuteras i arbetet med parallellskissen. Jollesegling
och husbåtar är exempel i kombination med omgestaltning av stränderna som gör dessa lättillgängligare och mer intressanta. Dessa studier bör fortsätta inom ramen för planarbetet och den mer verksamhetsmässiga planeringen av utnyttjandet av
Habo-området som rekreationsområde. En utgångspunkt för detta har formulerats av fritidsnämnden,
som behandlat en vision om den konkreta användningen av området.
För närvarande avvecklas den nuvarande vintercampingen. Denna har kommit att utvecklas för mer
eller mindre permanent husvagnsboende, vilket inte
framstår som bästa sättet att utnyttja denna resurs.
För att komma ett mer rörligt friluftsliv till godo
undersöks möjligheterna för mer permanent service
– servering, övernattning i stugor, vandrarhem eller
ev i hotellform, konferensverksamhet etc. Det är yt-

terst en fråga om efterfrågan och denna kommer att
prövas inom ramen för det fortsatta arbetet.
Strandfuret är en tillgång som bör bevaras och kan
utvecklas. Som relativt vildvuxen men också sliten
tallskog behövs vård och kompletteringsplantering
för att denna ska fylla sin roll som vindskydd, strövmiljö och landskapligt ankare. Bostadsbebyggelsen i
form av fritt liggande stadsvillor på dess norra och
södra sida inordnas på ett sätt som inte minskar
tillgängligheten eller dess värde som rekreationsmiljö.
Västra Habo, liksom Lomma Hamn, får delvis
sin struktur av det kollektivtrafikstråk, som får sin
sträckning genom området.
Det ska förbinda Lomma centrum/stationsområdet med stråket vidare mot Bjärred och i förstone
trafikeras med buss men ges en sådan utformning
att det i framtiden ska kunna trafikeras med lätta
spårfordon (se ovan under ”Trafik”).
Huvudmatningen för allmän trafik sker norrifrån, d v s med anslutning från Södra Västkustvägen norr om Brohus och i den nya huvudgatan.
Det är emellertid viktigt att kontakten med Centrum
blir tillräcklig, även för biltrafik men i måttlig omfattning. En anslutning till Vinstorpsvägens förläng-

ning och Centrumgatan via den nya bron är en
planeringsförutsättning. Studier visar (se avsnittet om
Trafik) att en sådan kontakt med centrumområdet
kan upprätthållas utan större risk för oönskad smittrafik genom Lomma Hamn mot det överordnade
vägnätet – den naturliga kontakten med t ex
motorvägen E6 är via Södra Västkustvägen och
väg 905 mot Lomma norra trafikplats. Även utformningen av trafikrörelserna i korsningen mellan huvudgatorna har betydelse för detta.
Östra Habo har också mer osäkra markförhållanden vilket i princip utesluter permanentbebyggelse.
En användning för idrottsändamål, d v s den nya
idrottsplatsen, utreds vidare och kan, mot bakgrund
av läge och utrymme preliminärt bedömas ha goda
förutsättningar. De problem, som måste utredas vidare, är vilka fasta arrangemang i form av omklädningsmöjligheter, läktare etc som är möjliga trots
markbeskaffenheten. Fritidsnämnden har inom ramen för sin vision för området påbörjat planeringsarbetet för en framtida anläggning. Förutsättningen
för lokaliseringen är att nya gång- och cykelförbindelser med centrum skapas genom nya broar över
ån vid Pråmlyckan. Ett nytt idrottsområde får i så
fall en lättillgänglig placering – såväl för gående och
cyklande som bil- och kollektivresenärer – trots läget i ortens periferi.
Södra delen av detta område, d v s närmast norr
om Västkustvägens bro över Höje å, anges som
område för båtuppläggning som ersättning för den
vinterförvaring som nu sker i Industrihamnen. Det
har bedömts som realistiskt för en stor del av båtbeståndet i hamnen under förutsättning dels att
någon muddring sker för att öka djupet till ca 2 m,
dels att den gamla järnvägsbron, som har begränsad fri höjd, ersätts. Västkustvägens bro över ån har
en sådan fri höjd att den medger passage av merparten fritidsbåtar utan stor överbyggnad. Avmastning måste även i fortsättningen ske i hamnen. Bedömningen är att den muddring som behövs svarar
mot en återställning av ån till tidigare farbarhet.
Ytterligare muddring eller vidgning kräver tillstånd
enligt Miljöbalken.
Särskilt väsentligt för båtuppläggningen men
även för hela det idag öppna landskapspartiet är att
det får en inramning av högre växtlighet. Mark-
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åtgärder för att bl a öka bärigheten kan innebära att
nivåerna höjs med ett antal meter, vilket också kräver sin landskapsgestaltande insats. Ambitionen är
att nyansera den idag väl stora öppenheten för alla
vindar men ändå bibehålla viktiga utblickar mot t ex
stranden.
De delar av stadsdelen som ligger närmast ån och
stranden har idag en nivå om ca 2 m och marken
höjer sig generellt sett inåt i området. Högsta
högvattenyta = + 1,25, medelhögvattenyta = + 0,8.
har tillsammans med utrymme för en beräknad
vattenhöjning under ca 100 år om 0,5 m dimensionerat lägsta markhöjd i stadsdelen till +2,5. Det ger
också en marginal till högsta någonsin uppmätta (vid
ett tillfälle) vattennivån om +2,06. Ytterligare höjning av marken i det inre av bebyggelsen till ca + 3
motiveras av byggnadstekniska synpunkter och ses
som ett bidrag till stadsbilden.
Ambitionen för hela Lomma Hamn är att skapa
en fungerande och väl utformad helhet av områden
som idag framträder mer som övergivna än omhändertagna. Vad gäller bebyggelse eftersträvas en mångfald i måttlig skala som i samklang med Lommas
och de olika delområdenas traditionella identitet kan
skapa livaktighet i ett läge som har alla förutsättningar för hög attraktivitet. Landskapsgestaltningen
ska bidra till att de stora ytor som visserligen har
varit öppna men knappast inbjudande får en användning och utformning som omvandlar dem till
tillgångar för området och hela tätorten –- i flera
avseenden för en stor del av regionen.
Mål och riktlinjer för fortsatt arbete:
för Lomma Hamn fortsätts enligt
de redovisade förutsättningarna, d v s med ca 860
bostäder i Industrihamnen (eller en del av dessa
ersatta av integrerade verksamheter) och ytterligare ca 400 bostäder i några av de övriga delområdena, därutöver användning för idrotts- och
rekreationsändamål mm. Siktet är inställt på
byggstart i början av 2004 för en första etapp i
en successiv utbyggnad.
● Utgångspunkt för planarbetet är det 2003-01
30 antagna planprogrammet med ingående
handlingar – illustrationsplan, konsekvensbeskrivning, kvalitetsprogram och miljöprogram.
● Planarbetet
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Vad beträffar Haboområdet inkl. Brohus skall
ytterligare studier genomföras innan beslut om
inriktning av markanvändningen tas.
● Stadsmiljöns utformning vad avser de inslag
som påverkar den offentliga miljöns kvalitet i
såväl fysisk som upplevelsemässig/social mening
fastläggs i planprogram och kvalitetsprogram.
● Mark reserveras i anslutning till det tidigare
kontoret för kommunal anläggning för främst
barnomsorg men med öppenhet även för skola
samt, inom området, för särskilt boende.
● Inga genomförandeåtgärder är tillåtna förrän
efter fullständig kartläggning inom respektive delområde av miljöförutsättningarna från hälso- och
risksynpunkt och nödvändiga åtgärder för att
säkra fullgod miljö. Kartläggning och åtgärder
redovisas i särskild konsekvensbeskrivning.
● Muddring och vidgning av Höje å utöver återställande av tidigare farbarhet förutsätter tillstånd
enligt Miljöbalken.
● Mark för bebyggelse måste ha lägst en nivå om
+2,5.

Centrum
Handelscentrum kan och bör aktiveras och rustas upp
som stadsmiljö
Lomma centrum är vitalt för tätortens liv och platsen för större delen av ortens serviceutbud. Det är
väl förankrat på sin rätta plats vid den ursprungliga
pulsådern, Strandvägen, men har genom stora förändringar genom åren förlorat något av sin självklara
roll i stadsmiljön. Stora byggnadsvolymer med dålig
anknytning till den traditionella bebyggelsemiljön,
oklar struktur och oklara gränser har medfört att det
idag inte har den attraktivitet som det behöver för
att behålla sin ställning i konkurrens med annat kommersiellt serviceutbud.
Den omfattande trafikomläggningen för något
decennium sedan präglades av ambitionen att skapa
hög tillgänglighet för såväl biltrafik som kollektivtrafik utan trafikstörningar i centrums inre. Centrumgatans sträckning vid sidan om centrumbebyggelsen
innebär emellertid att den upplevs som en kraftfull
barriär trots en utformning som ska skapa säkra gångvägskorsningar. Arrangemangen för busshållplats och
parkering i anslutning till Centrumgatan har gjorts
med ambitionen att skapa god funktion. Det har
emellertid haft ett pris i form av öppna ytor, som kan
upplevas närmast som sår i vad som kunde varit en
koncentrerad bebyggelse med intressanta offentliga
rum mellan husen. De senaste årens arbete med att
reparera det stadsrum som torget utgör är ett viktigt
bidrag men otillräckligt.
Plan- och byggavdelningen har 1999 upprättat ett
program, ”Lomma handelscentrum”, för fortsatt
planarbete kring centrum. I denna görs en relativt
utförlig analys av de nuvarande förhållandena i centrum vad avser såväl nuvarande innehåll, befolkning
som hur centrum utnyttjas. Programmet pekar på
behovet av förbättringsåtgärder, inte minst vad gäller
utformningsfrågorna, och för en idémässig diskussion om betydelsen av en god miljö.
I arbetet med den fördjupade översiktsplanen har
de slutsatser som dras i programmet i huvudsak kunnat bekräftas. Några nya förutsättningar har dock tillkommit som bör tillfogas det fortsatta planarbetet:
■ planeringen av Lomma Hamn har påbörjats och
en önskvärd knytning – funktionellt och rumsligt–

mellan centrum och detta område, ett ”nav”, understryks därmed
■ frågan om nya lokaler för biblioteket har behandlats
■ skola på Fladängen har aktualiserats i skolutredningen
■ ett läge för nytt församlingshem i centrum efterfrågas
■ ett läge för motionscentrum efterfrågas
■ en flyttning av kollektivtrafikens tyngdpunkt från
Centrumgatan till stationsområdet utesluter inte
behovet av en hållplats nära handelscentrum och
Hamnhusen men minskar det totala utrymmesbehovet.
Den översiktliga nivå som arbetet rör har inte innefattat mer detaljerade och konkreta studier av
centrums utformning. Däremot har slutsatser dragits som kompletterar planprogrammet, även i övergripande hänseende. Det rör bl a frågor kring centrums samspel med andra delar av tätortens fysiska
struktur och möjligheterna att skapa en mer stadsmässig miljö. Arbetet med Lomma Hamn har berört kopplingen mellan denna stadsdel och Centrum och givit underlag för slutsatser om lämplig disposition av bebyggelse och offentliga rum.
Följande punkter framstår som väsentliga utgångspunkter för det fortsatta planarbetet med centrum.
De överensstämmer i huvudsak med planprogrammets antaganden men avviker på någon punkt.
Låt utbyggnaden av Lomma Hamn bli en hävstång för
centrumförnyelsen.
Utbyggnaden av en ny stadsdel i hamnen är både
beroende av och ett viktigt underlag för ett aktivt
centrum. Den kraftsamling och fokusering på
Lomma som hamnutbyggnaden innebär bör kunna
utnyttjas som drivkraft i centrumutvecklingen, såväl
vad gäller initiativ av enskilda företag som offentliga
satsningar. Anspråksnivån vad avser den fysiska miljöns utformning höjs med det exempel som hamnbebyggelsen kommer att utgöra. Ett aktivt hamnområde innebär en utvecklad besöksnäring, som kan
dra nytta av ortens service.
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Kommersiella satsningar, publika lokaler och offentlig
service styrs till centrum och förbereds genom lämplig
utformning av detaljplaner.
Butikslivets intresse för en centrumupprustning
kan ses som självklart men också de villkor som
marknaden ger för resurser för detta. Det är därför
viktigt att det offentliga medverkar med sin mindre
konjunkturkänslighet. Publika och kulturella funktioner är erfarenhetsmässigt avgörande för även en
kommersiell miljös framgång. Lokaler av detta slag
är också viktiga ankare i den fysiska miljön.
Bostäder ska finnas i centrum.
Bostäder i centrum är ett viktigt bidrag till en
större livaktighet i miljön även utanför butikstid.
Det är också ett antagande att den utbyggnad som
kan ske i centrum har kapacitet att rymma ett inte
försumbart antal bostäder. Vissa bedömningar har
pekat på närmare 700 bostäder vilket dock har avgörande påverkan på bebyggelsens skala. En försiktigare bedömning om ca 200 bostäder framstår därför inte som orimlig. Boende i centrummiljöer är
erfarenhetsmässigt attraktivt, självklart i första hand
för småhushåll men miljöer för familjeboende bör

Skola på Fladängen – ytåtgång.
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också kunna skapas. Närheten till service är en viktig attraktionsfaktor men också den livaktigare miljön. Centrum bör kunna vara en attraktiv miljö för
ungdoms- och studentbostäder, vilka i sin tur kan
ge bidrag till vitaliteten och verksamheterna där.
Centrum sträcker sig från Vinstorpsvägen till Karstorpsvägen och avslutas i bägge ändarna med viktiga
allmänna platser.
I planprogrammet slås fast att centrum för att
inte tunna ut aktiviteten eller ge för långa gångavstånd inte får ha för stor utsträckning. Det är väsentligt men det är också rimligt att olika delar av
centrum har olika grader av aktivitet utan att vara
ointressant. Det är också viktigt att det finns naturliga markeringar av var centrum börjar och slutar.
Det utesluter dock inte attraktionspunkter i Lomma
Hamn, särskilt vid Kajgatan och vid torget vid bron.
Med ett nytt bibliotek vid den offentliga platsen i
norr och nära vattnet skapas ett naturligt ankare i
den norra delen, strategiskt beläget vid kontakten
med Lomma Hamn. Gatan och kollektivtrafikstråket
över bron mot Lomma Hamn i Vinstorpsvägens förlängning ger tyngd åt denna tvärriktning, ev understruken av ett naturligt hållplatsläge här. Det framstår som naturligt att den antydan till allmän plats
som redan idag finns vid kommunhuset kan utvecklas för att annonsera hamnen och ge förutsättningar
för utblickar från centrum mot vattnet. Platsen kan
också bli en växel i sidled för Centrumgatans trafik
norrut i Strandvägen, som på ett naturligare sätt
kopplar de olika trafikriktningarna till varandra.
I söder kan den idag konstlade kurvan i anslutningen mellan Centrumgatan och Karstorpsvägen få
en naturlig utformning genom att passera en plats.
Denna kan växa ut i den strandpark som redan idag
fungerar som ortens evenemangsplats – siste april och
i framtiden vid kanske flera högtider.
Centrums huvudstruktur är nord-sydlig med det traditionellt viktigaste stråket i Strandvägen. Men de tvärande riktningarna är också förankrade i traditionen
och måste vårdas, särskilt när Lomma Hamn utvecklas.
De öst-västliga stråken genom centrum är underordnade i betydelse men viktiga för kontakten med

orten i övrigt. De har en annan karaktär – smala och
till synes tillfälliga och med ojämna avstånd – men
utgör naturliga komplement till det dominerande
huvudstråket.
De har delvis kommit att skäras av med utbyggnaden av Centrumgatan och orienteringen av bebyggelsen i Hamnhusområdet. De finns dock fysiskt och
bör vårdas och göras mer tillgängliga. De båda hamnområdena på ömse sidor om Höje å och vattenkontakten är så viktiga delar av Lommas karaktär att de
bör ges större betydelse. De är också viktiga bidrag
till en större rikedom i centrums offentliga rum genom att detta förflätas mer; också ger större expo-

omöjligt att ange ett exakt mått och variation kan
också finnas men en karaktär av 2 våningar med enstaka högre hus bör vara utgångspunkten, där även
11/2-planshus kan få sin självklara förankring i den
traditionella bebyggelsen. Småskalighet kan också uttryckas i arkitekturen genom en hög detaljeringsgrad.
Det är viktigt att de tillbyggnader i sidled som kan
göras på de moderna byggnadsvolymerna i Centrum
för att t ex fylla ut mot gatan dels utnyttjas för att
skapa en småskalig länk mellan de större volymerna
och t ex Strandvägens envåningsbebyggelse, dels får
en aktiv funktion som bidrar till gatans liv som t ex
småbutiker, skyltfönster eller nya öppna entréer.

Biblioteket kan få en bra placering vid det nya torget i anslutning till hamnens vattenrum (se illustration sid 54). Illustration ur
Brunnberg & Forsheds förordade förslag i parallellskissen kring Lomma Hamn.

neringsmöjligheter. Dessa olika rumsliga samband
bör också vårdas i den överordnade bebyggelsestrukturen så att orienteringen av nya byggnader inte skär
av kontakten – visuellt och för gångtrafiken – med
hamnområdena.
Garageanläggningen i nordligaste delen av Hamnhusen-området framstår redan idag som främmande
i en centrummiljö. Diskussioner har förts med markägaren om möjligheterna till annan användning. Det
skulle kunna vara ett viktigt bidrag till formandet av
det centrala stora stadsrummet och dessutom understryka riktningen mot åmynningen. Det kan vara en
värdig plats för det nya biblioteket.
Bebyggelsen skall ha en ”Lomma-skala” och hög täthet.
Den ursprungliga bebyggelsen utefter Strandvägen
är genomgående i en våning. Även om en del av den
nya bebyggelse måste vara högre för att t ex rymma
flera funktioner på olika våningar måste den utformas så att den har en naturlig anknytning till den
äldre bebyggelsen här och i orten i övrigt. Det är

Stadsrummets värde är en fråga mer om kvalitet
än kvantitet. Flera mindre rum ökar upplevelsen av
en rik miljö. Det bör vara ett viktigt mål för en framtida gestaltning av centrum att skapa större intimitet
i centrums stadsrum. De stora öppna ytorna för parkering och busshållplats bör minskas upplevelsemässigt genom tillskott av bebyggelse – främst mot
gatan så att stadsrummen blir mer slutna.
”Vägar” omformas till ”gator”.
Centrumgatan fick en olycklig utformning när den
anlades. I ambitionen att skapa en högklassig avlastning till Strandvägen fick den en utformning mer
som ”väg” än som ”gata”, d v s stora, landsvägslika
kurvradier, svag inramning av bebyggelse och andra
stadsmiljöelement etc.
Mot bakgrund av centrums ställning som den mest
”stadslika” delen av Lomma bör det vara en ambition att återskapa större stadsmässighet i detta avseende. Framförallt gäller det Centrumgatans anslutningar i norr och söder. Kurvan vid Karstorpsvägen
har redan berörts. En ordnad plats som passeras kan
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ge trafikanten en begriplig signal om att man bör röra
sig på stadens villkor och acceptera mindre kurvradier
i en rätvinklig kurva. I gällande detaljplan har ut-

rymme reserverats för en cirkulationsplats, vilket kan
vara ett sätt. Ett annat kan vara ett litet trafikerat
torg.

Viktiga egenskaper hos centrum –
tvärriktningar för kommunikation och
utblickar, stadsmässiga gaturum, ordnade
platser etc

Dagens (justerad med hänsyn till den nya förbindelsen till Lomma Hamn) resp alternativ princip för att föra trafiken norrut
från Centrumgatan till utfarten mot Lund
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På liknande sätt bör man se på Centrumgatans anslutning till Strandvägens norra del. Här är förutsättningarna mer komplicerade eftersom Strandvägen
löper nära bebyggelsen närmast Vinstorpsvägen och
den landsvägslika sidorörelsen hos Centrumgatan är
mer påtaglig. Som alternativ till den nuvarande principen för trafikföring och stadsrumsutformning framstår den redan nämnda öppna platsen mellan kommunhuset och ån som god förutsättning för mer
stadsmässiga rörelsemönster. En plats som denna är
en naturlig anvisning för sådana sidorörelser, ev i form
av cirkulationsplats, som både dämpar hastigheter och
reder upp ev konflikter mellan olika trafikrörelser.
Bilkörning på gåendes villkor – hög tillgänglighet.
Separering mellan biltrafik och gångtrafik har erfarenhetsmässigt visat sig inte alltid ge den största säkerheten om inte helt separata system anläggs. Separering har dessutom ofta givit lösningar med dålig tillgänglighet och långa körvägar. Sträckor som
upplevs som för långa transportsträckor ger vidare
ofta höga hastigheter. En större blandning men på
gåendes villkor – låga hastigheter, klara företrädesregler, en fysisk miljö som tydligt signalerar villkoren – har visat sig som en framkomligare väg. Möjligheten att köra på denna del av Strandvägen har
t ex fallit väl ut. Det bör vara utgångspunkten för
den fortsatta planeringen av centrum.
Parkering i små enheter som uppfattas mer som torg än
parkeringsplatser.
Stora parkeringsanläggningar är svårgestaltade och
upplevs ofta som ödsliga. De gynnar varken attraktiviteten eller säkerheten. De ockuperar användbar yta,
som kunde användas bättre när den inte är fullbelagd. En omsorgsfullt utformad torgyta är visuellt tålig även för parkerade bilar (vanligt t ex i sydeuropas
mindre städer) och upphör att vara ”parkeringsplats”
när bilarna är borta. Det innebär också att parkeringen i centrum kan delas upp i flera mindre enheter, vilket kan skapa kortare avstånd och intressantare stadsrum.
Centrum ska kunna förverkligas successivt.
Det är viktigt att centrumförnyelsen kan ske etappvis och utan stora initialkostnader. Konjunktur-

svängningar, skiftande kommunal ekonomi, skiftande efterfrågesituation etc gör det känsligt att binda
för mycket kapital i tidiga skeden som kanske kan
förräntas först i senare. Tekniska lösningar bör alltså
inte vara av det slaget att de binder för avancerade
lösningar under lång tid framåt. En hög stadsbyggnadskvalitet ska kunna bibehållas genom hela
utvecklingsprocessen.
Första etappen bör vara en fortsatt estetisk upprustning.
Det redan påbörjade arbetet med centrums – torgets
markbehandling och utsmyckning bör fortsätta.

Centrum sammanfattningsvis
Dessa punkter anger inte konkreta lösningar för
centrumområdet men däremot utgångspunkter för
ett fortsatt arbete med lösningar. En särskilt angelägen del är den norra eftersom den rör både hamnutbyggnaden och placeringen av en ny skola och ett
nytt bibliotek. Den diskuterade placeringen av dessa
på Fladängen resp det nya torget har en bakgrund i
främst intresset av en central placering (se ovan vad
gäller studien av skolans alternativa lokalisering). Det
är viktigt att ett så stort grönområde som möjligt
bevaras här som dessutom kan förmedla utblickar
mellan den befintliga bebyggelsen vid Strandvägen
och ån. Att en skola får en utformning så att så mycket
av öppenheten som möjligt bevaras och en god integrering mellan skoltomt och park uppnås är också
väsentligt.
Utformningen av en ny byggnad för biblioteket
är också en krävande uppgift så att den får den önskade funktionen av nav i centrum, karaktärsbyggnad
vid hamnen och koppling mellan Centrum och
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Lomma Hamn. I principskisserna har de tänkta byggnadsvolymerna endast återgivits symboliskt.
En tänkbar utformning illustreras av de studier
som gjorts inom ramen för arbetet med Lomma
Hamn för att belysa kopplingen mellan de olika stadsdelarna. Den ska endast ses som en möjlig tillämpning av de principer för bebyggelsedisposition, miljöförbättring och aktivering av centrumområdet.

Mål och riktlinjer för fortsatt arbete:
Tillsammans med planprogrammet 1999 bör
de redovisade punkterna vara vägledande för det
fortsatta arbetet med utveckling av centrumområdet. Den norra och mellersta delen markeras
som utredningsområde och studeras ytterligare
innan ställningstagande tas till inriktningen för
områdets framtida användning.

Illustration av centrumområdets möjligheter. Så skulle en ny plats i norra delen kunna gestaltas som knyter ihop Centrum med
Lomma Hamn. Runda byggnaden är det framtida biblioteket. Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB.
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Lervik-Östervång
Markbostäder i tätortens östra del
I tidigare planering har Lervik-Östervång avsatts
för utbyggnad av bostäder i flerbostadshus. Planprogram utarbetades 1996 för en bebyggelse i hus
med höjder i 2-3,5 våningar, samlade i vegetationsinramade cirkulära grupper i ett omgivande öppnare
landskap. Planprogrammet anger ca 500 bostäder här.
Efterfrågan på boende i flerbostadshus i ett sådant
läge har dock varit svag och kan bedömas inte öka
med bland annat de ekonomiska förutsättningar som
råder för hyresrätter. En skissutredning har gjorts som
prövar en utbyggnad med markbostäder inom ramen för planprogrammets huvudidé om placeringen
i landskapet. Liksom i planprogrammet har detta formen av korridorer mellan bebyggelsegrupperna som
dels gröna stråk, dels vägar för dagvattenhantering i
ytläge (anslutningspunkter till ortens nät i väster resp
norr). En anledning till omdisponering av området
är också den fornlämningsförekomst i södra delen
som omöjliggör en exploatering av detta parti.
I den nya utformningen rymmer området ca 300
bostäder i en- och tvåvåningshus med markkontakt.
Ett inslag i området är studentbostäder för ett sjuttiotal personer i den södra delen, i skissen i form av
vinklade tvåvåningshus, s k ”BoKlok”-hus. I norra
delen anges också utrymme för ett antal tomter för
friliggande, fribyggda enbostadshus.
Bullerskydd krävs mot Malmövägen och motorväg E6 och är tänkt som planterade vallar. Dessutom
förutsätts att uteplatser orienteras mot väster. Möjligheten att inordna bullerskyddet i en planteringszon på andra sidan Malmövägen är begränsad eftersom effekten på så långt avstånd från bostäderna
sjunker.
Den gällande detaljplanen för Lillevång anger en
fortsatt utbyggnad av den serie av högre flerbostadshus som påbörjats i den nordligaste delen av Lillevång, d v s väster om den gröna korridoren, vilken
utgör gräns mot Lervik-Östervång. På samma grunder som vad gäller flerbostadshusen i Lervik-Östervång finns idag knappast förutsättningar för att fullfölja denna utbyggnad. Här föreslås i stället en lägre
bebyggelse i samklang med bebyggelsen i upp till två
plan i båda de angränsande områdena. En markering av de två kvartershörnen i form av t ex högre

träd kan utgöra en ersättning i landskapet för de högre husen.
Förskoletomten i det angränsande området ingår
i skissen i ett större reservat för ev framtida skola/förskola (se studien ovan om skolans lokalisering). Gården förutsätts kunna användas för antingen allmänna
ändamål – fritid etc – eller som enskild bostad.

Lervik-Östervång med markbostäder, inkl studentbostäder,
och skolreservat (utredningsskiss)

Det genomgående grönområdet är centralt i flera
avseenden. Det är områdets viktigaste och samlande
grönyta. I stället för lokala friytor, insprängda i bebyggelsen, är det allmänna grönområdet förgrenat
med god tillgänglighet från alla bostadsgrupper. Genom den förgrenade formen som utsträckta stråk,
inramade av bebyggelse och växtlighet, skapas tillgång till flera stadsrum än en enda yta, dessutom med
skiftande karaktärer. Genom utformningen av dagvattensystemet, som är ett viktigt tekniskt inslag i
området, är vatten ett centralt tema i gestaltningen
och ger karaktär åt flera av grönstråkets armar. Det
nord-sydliga huvudstråket skall formas av den flan-
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kerande bebyggelsen och växtligheten för att ge stark
rumsverkan. Det är dessutom rum för det viktiga
gång- och cykelstråk som binder ihop bärgatornas
och Vinstorpsvägens gång- och cykelvägar med
stråken mot dels Lund, dels Lilla Lomma.
Området har kollektivtrafiktillgänglighet vid hållplatser vid Vinstorpsvägen/Alnarpsvägen respektive
vid väg 905 (Lundavägen) vid Nians verksamhetsområde. Den samhällsservice, för vilken plats reserveras inom området, utgörs av skola och barntillsyn enl
ovan. Kommersiell service kan, utöver Centrums utbud, komma till stånd närmast vid väg 905, där plats
reserveras för dagligvaru-/bensinförsäljning ca 400m
norr om området. Från södra delen av området är det
närmare, ca 700m, till servicebutiken vid Alnarpsvägen/
Skolskeppsgatan.
Detaljplan för södra delen av området har antagits. Detaljplan för norra huvuddelen är f n föremål
för samråd.
Mål och riktlinjer för fortsatt arbete:
Utbyggnaden av Lervik-Östervång fullföljs i
överensstämmelse med aktuella detaljplaner.

Stationsområdet
Åter knutpunkt för kollektivtrafiken
Såsom redovisats i avsnittet om trafik är stationsområdet lämpligt som tyngdpunkt för kollektivtrafiken – en framtida korsningspunkt för olika trafikmedel, dessutom stödd av traditionen och ett bra
läge i orten. De nya förutsättningar som skapas i och
med att kollektivtrafikstråket mot Bjärred förläggs till
Vinstorpsvägen innebär nya möjligheter att disponera området. Den mark öster om Lommabanan som
tidigare utnyttjades för spår är en stor tillgång för en
ny anläggning. En stor del av detta behövs för hållplats och uppställning av bussar samt parkering –
lämpligen den södra delen. Den norra delen närmast
Vinstorpsvägen kan antingen anordnas som ”järnvägspark” eller exploateras – då i samklang med den
omgivande villabebyggelsens karaktär.
Den västra sidan av banan är den traditionella
stationsmiljön med bl a stationshuset, idag använt
för andra ändamål men tillräckligt nära för att vara
en naturlig plats för servicefunktioner vid stationen.
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Ställningen som knutpunkt för kollektivtrafiken kan
överhuvudtaget understrykas på ett bra sätt av etablering av centrumfunktioner i kvarteren som vänder sig mot stationens västra sida.
Mål och riktlinjer för fortsatt arbete:
Det tillgängliga utrymmet vid stationen reserveras för ändamål med anknytning till kollektivtrafiken. Fortsatta utredningar får visa om delar
kan tas i anspråk för exploatering. Servicefunktioner ges möjlighet till etablering i Stationshuset
och i omgivande bebyggelse.

Pråmlyckan – Lindströms
Boende i industrins kulturlandskap – centralt i
rekreationsmiljön
I förstudien kring Lilla Lomma – Tegelbruksområdet diskuterades det framtida utnyttjandet av bl a
Pråmlyckan för bostäder med utnyttjande av de kvaliteter som det tidigare industrilandskapet kring tegelproduktionen lämnat efter sig – vatten, en varierad
grönska och ett mindre inslag av värdefull bebyggelse. Olika utnyttjandegrader prövades med en slutsats i form av ett förord för tät låghusbebyggelse, grupperad med utgångspunkt från dammarna och växtligheten. För detta talar också grundläggningsförhållandena. Utgångspunkten var också att den gamla
prästbostaden/kontoret bevarades, i likhet med fritidsbebyggelsen utefter ån. Däremot framstod användningsmöjligheterna och vikten av bevarandet av
den sista återstående delen av produktionsbebyggelsen som begränsade.
I förstudien diskuterades främst den södra delen,
d v s delen söder om Smålandsgatans förlängning.
En diskussion fördes dock också om den långsiktiga
användningen av den norra delen, där Lindströms
driver verksamheten. Slutsatsen var att den nuvarande
användningen bör bestå men att en bostadsanvändning framstår som naturlig om verksamheten
flyttas. Här var utgångspunkten att de gamla tegelladorna i norra gränsen, idag klädda i grön plåt, bör
bevaras om de kan få en lämplig användning.
Antagandena om den södra delen har prövats i ett
planprogram (1997) med två alternativ för huvuddisposition i överensstämmelse med förstudiens syn

på områdets karaktär och användning, d v s boende
med möjligheter för verksamheter med anknytning
till boendet (”alt B” utan särskilt område för verksamheter).
Pråmlyckan är belägen i anslutning till viktiga
rekreationsstråk till och utefter ån, vilket ytterligare
understryks om Östra Habo tas i anspråk som idrottsområde. En ny gc-väg och bro över ån som aktualiserats redan i förstudien bör med en ny idrottsplats
kompletteras med ytterligare en i södra delen av
området. En viktig faktor för en framtida bostadsanvändning är knytningen till resten av tätorten. Det
något avskilda läget innebär inte nödvändigtvis långa
gångavstånd till tätortens centrum. Förutsättningen
är dock att gc-stråken dit, vilka idag är utformade i
första hand som promenadvägar, anläggs som reguljära och säkra gc-vägar.
Det finns ingen anledning att ompröva slutsatserna i förstudien och planprogrammet utan dessa
bör ligga till grund för fortsatt planarbete.
Mål och riktlinjer för fortsatt arbete:
Fortsatt planarbete för Pråmlyckan bör utgå från
den bostadsanvändning, huvuddisposition och täthet (ca 75 bostäder) som planprogrammet 1997
anvisar. Utredning om bostadsanvändning av
Lindströms område aktualiseras om verksamheten flyttas.

Lilla Lomma-Oskarsfrid
Små kompletteringar av radbyn; markbostäder på det
gamla tegelbruket
Lilla Lomma-Oskarsfrid är ett av förstudiens
huvudområden och den nordligaste markresursen i
tätorten som bör aktualiseras för bostäder under överblickbar tid. Området norr härom erbjuder för långa
avstånd till tätorten för att idag kunna ses som lämpligt för bostadsanvändning. Här föreslås jordbruksanvändningen bevaras i likhet med fritidsboendet vid
Haga handelsträdgård. Ytterligare norr därom vidtar
åmiljön, som föreslås utvecklas som tillgång i
rekreationslandskapet (se senare avsnitt om miljön
vid Höje å).
Lilla Lomma utgör tätortens exponerade utpost
mot det öppna jordbrukslandskapet och här är frå-

gan om karaktären hos mötet mellan ort och omgivande landskap särskilt påtaglig. Ett antal luckor i
och vid sidan om bebyggelsen skulle väl kunna fyllas
utan att byns karaktär skulle ta skada. Hänsynen till
landskapet har emellertid övervägt i diskussionen och
endast mycket begränsade kompletteringar föreslås.
Detta rör också kyrkans exponering i det öppna åkerlandskapet. Lilla Lommas läge omedelbart söder om
ett viktigt parti av det tidigare lertäktsområdet, som
kan utvecklas som rekreationslandskap ställer också
kravet på att tillgängligheten till detta inte får hindras av för omfattande kompletteringar av byn. Dessa
har således begränsats till mindre än ett tiotal nya
hus.
Det flytande strandskyddet runt dammarna utgör idag också en begränsning men bör omprövas
eftersom en exploatering på någon sida av dem kan
vara ett bidrag till större tillgänglighet som rekreationsmiljö – idag är stränderna branta och otillgängliga.
Markresursen för bostäder i området ligger väster
om dammarna, d v s på marken för det tidigare tegelbruket Oskarsfrid. Antagandena i förstudien utgick ifrån den efterfrågan på större tomter (> 600
m2) för friliggande villabebyggelse som finns – området är en av ortens få marktillgångar för denna användning och med kapacitet för 45-50 bostäder.
En nyansering av detta antagande kan innebära
en blandning av friliggande hus (minst 30-40 st) och
en grupp av tätare gruppbyggda hus. En gruppbebyggelse med samordnad utformning kan ha fördelar från utnyttjandesynpunkt och även vad gäller att
nyttiggöra det speciella läget invid dammen. Det
måste dock vägas mot efterfrågan på tomter för friliggande hus. En fortsatt bedömning av frågorna
kring tomtstorlekar och antal bostäder med de angivna antalen som utgångspunkt kan ske inom ramen för detaljplanearbetet.
Utbyggnadsområdet är avgränsat i norr med hänsyn till möjligheterna att hålla ett landskapsstråk öppet mellan de framtida bostäderna och Haga handelsträdgård. I väster ger kravet på bullerskydd mot
Lommabanan avgränsningen.
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Mål och riktlinjer för fortsatt arbete:
Förstudiens antagande om högst 45-50 bostäder i friliggande hus (alternativt högst 30-40 friliggande hus och därutöver gruppbebyggelse) bör
ligga till grund för fortsatt planarbete. Strandskyddet på dammarnas västra sida ersätts av en
bebyggelsefri zon om 25 meter.

Miljön vid Höje å
De redan existerande tillgångarna i rekreationslandskapet utnyttjas bäst om de utvecklas vidare– främst i
anslutning till Höje å.
I avsnittet om Lommas grönstruktur har redan
berörts de stora värdena i åmiljön och det tidigare
lertäktslandskapet och de viktiga men relativt begränsade förädlingsinsatser som väsentligt skulle
höja värdet ytterligare. Det område av dem som redovisas där som förutsätter störst insatser men som
också kan bedömas ha stor effekt, såväl för tätorten
som för omgivande landskap, är ett utvecklat rekreationslandskap utefter Höje å. Kan detta förverkligas som ett sammanhängande stråk utefter ån till
Lund har det också regional betydelse.
Vindskyddande och delvis skuggande plantering
på efterhand båda sidorna om ån, enkla gång- och
ev cykelvägar, marktäckande låg växtlighet därutöver på framförallt ytorna närmast åfåran etc skulle
också ha betydelse för vattenvården – ytterligare ett
intresse som sträcker sig utanför det strängt kommunala. Förutsättningen är konstbyggda korsningar
som gör det möjligt att passera under broarna, vilka
har låg fri höjd vid högvatten.
Det är viktigt att arbeten för att skapa stråket genomförs på ett sätt som inte hotar de kvaliteter som
idag präglar åmiljön utan får en naturanpassad utformning.
Sett i detta större perspektiv med ett intresse som
sträcker sig utanför kommunen bör en utveckling av
även större delar av rekreationslandskapet ses som
ett samarbetsprojekt med mellan många intressenter
- kommuner, regionen, vattenvårdsintressen m fl.
Också med hänsyn till det större perspektivet skulle
lämpligen utvecklingen av även angränsande
rekreationsmiljöer kunna ingå: området norr om Lilla
Lomma, området kring Östra Dammen etc.
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Mål och riktlinjer för fortsatt arbete:
Rekreationsstråken utefter ån och vid dammarna
inom det tidigare lertäktsområdet öster om
Lommabanan bör utvecklas inom ramen för ett
projekt i samarbete mellan kommunen och andra
intressenter och med sikte på en utformning som
säkrar både rekreations- och naturintressen.

Idrottsplatsen
Skola/förskola. Bostäder eller park på resterande del?
I studien av lägen för skola och förskola är den
nuvarande idrottsplatsen ett av de undersökta lägena.
Skissen visar arealåtgången i de olika alternativen.
Förutsättningen för ett ianspråktagande är dels att
en ny idrottsplats öppnats på Östra Habo, dels att
marken på den nuvarande idrottsplatsen används så
att inramningen av uppvuxna träd kan bibehållas.

Idrottsplatsen– ytåtgång för skola/förskola

Under dessa förutsättningar tas endast en del av
marken i anspråk – olika i de olika fallen. Den resterande sydliga delen kan antingen fylla en roll som
park i området, bollspel utan anspråk på banmått
etc, eller tas i anspråk för bostadsbebyggelse. Radhus/kedjehus i två våningar kan ge ett trettiotal
bostäder. Fortsatta utredningar bör göras före val
av framtida användning.
Mål och riktlinjer för fortsatt arbete:
Norra delen av idrottsplatsen reserveras för
skola/förskola enligt alternativet för den största
utbyggnaden. Södra delen anges som utredningsområde.

lande grönyta, liksom trädridån i söder, ev kompletterad österut. Risken för bullerstörningar från Lommabanan och Malmövägen måste också vara eliminerade, där omfattningen av dessa är beroende av de
olika trafikeringar av dem som blir resultatet av bl a
förslagen i detta arbete. Sannolikt kan inte partiet
närmast banan och vägen utnyttjas för bebyggelse.
Innan dessa förutsättningar är kända bör området
anges som utredningsområde. En preliminär bedömning pekar på en kapacitet om 20-30 bostäder.
Mål och riktlinjer för fortsatt arbete:
Det obebyggda området söder om Domherrevägen anges som utredningsområde.

Söder om Domherrevägen

Habo gård

Bostäder på en del av det obebyggda området?

Nya övernattningsmöjligheter i anslutning till gården

Utredningsområdet söder om Domherrevägen (och
södra delen av idrottsplatsen)

Habo gård. Ca 500 m (=skyddsavstånd) markerat

Området mellan Malmövägen och det inramande
grönstråket och enbostadshusen vid Domherrevägen
i södra delen av tätorten är en idag outnyttjad marktillgång. Den är en vackert skålad gräsyta, inramad
av bostadshus och, i söder, en numer mäktig trädridå som ingår i grönstråket. På ett parti i sydöst öppnar den sig mot Malmövägen och Lommabanan. I
västra delen finns en byggnad som inte används som
bostad.
Området är en tänkbar resurs för framtida bostadsutbyggnad men stränga villkor vad gäller ianspråktagande, disposition och utformning bör ställas. En
öppen yta kring lågpunkten bör bibehållas som sam-

Habostiftelsen har i en idéskiss väckt tanken om
övernattningsmöjligheter i anslutning till gården för
inte minst äldre och personer med nedsatt rörelseförmåga. Tanken bygger på ett bättre utnyttjande av
gårdens tillgångar i form av bl a kök, gemensamhetslokaler, handikappbassäng, läge nära naturen etc för
kortare eller längre vistelser.
I stiftelsens skiss är 10 enkelrum och 6 dubbelrum förlagda norr om den nuvarande byggnaden på
sådant sätt att en sluten gård skapas tillsammans med
denna. Mot bakgrund av närheten till ridhusanläggningen och hästbetet i närheten, d v s inom det
skyddsavstånd om 250-500 m som normalt tillämpas, är placeringen norr om den nuvarande byggna-
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den lämplig. Tillbyggnaden kan utgöra ett bra komplement till gårdens verksamhet och bör utredas vidare vad gäller dels ev skyddsavstånd, dels utformningen så att denna görs i samklang med platsen.

Mål och riktlinjer för fortsatt arbete:
Området kring Habo gård anges som utredningsområde för fortsatt diskussion om ev över
nattningsmöjligheter med anknytning till stiftelsens
verksamhet och i överensstämmelse med
idéskissen.

Slutsatser för framtiden
Följande mål och inriktningar för framtiden framstår
sammanfattningsvis som viktiga:
■ Lommas attraktivitet stärks genom att tillföra nya
bostäder för alla kategorier i attraktiva lägen och med
hög kvalitet och trivsel som mål liksom att skapa förutsättningar att etablera arbetsplatser och service. Bostadsområdena ska möta varierade behov och önskemål, bl a olika åldersgruppers speciella krav, inte minst
äldres.
■ Framtida områden för bostäder är Lomma Hamn,
Lervik-Östervång, Tegelbruksområdet och Lilla
Lomma samt vissa kompletteringar i och i kanten av
nuvarande Lomma såsom idrottsplatsen, söder om
Domherrevägen och i centrum.
■ Centrum i Lomma och Lommas roll som kommuncentrum utvecklas och stärks. Sambanden förstärks mellan hamnen som stadsrum med omgivande
bebyggelse och tätorten i övrigt, inte minst centrum.
■ Det är önskvärt att kunna etablera icke störande
verksamheter i anslutning till eller i bostäderna, särskilt i Lomma Hamn. I övrigt lokaliseras verksamheter till Fäladsmarken och till de befintliga
verksamhetsområdena i Nian och Norra Vinstorp.
De senares attraktivitet ökas. Verksamheter som kan
bidra till stadslivet ska kunna etableras i Lomma
Hamn, främst vid Kajgatan. Verksamheter som inte
kan samlokaliseras med boende hänvisas i första hand
till Fäladsmarken på de villkor som angivits i detaljplanen för detta område.
■ Lantbruksuniversitetet i Alnarp ges en förstärkt
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roll i Lomma genom bra och trivsam gång- och cykelförbindelse, genom egen pendeltågstation och genom
att studentbostäder uppföres i Lomma, företrädesvis
i centrum och i Lervik-Östervång.
■ De befintliga miljöerna, som ger identitet åt
Lomma och berättar om dess historia värnas.
■ Friytor och områden för rekreation inne i samhället, längs ån och lergravarna samt längs kusten
utvecklas. På sikt är ett strövstråk mot Lund längs
Höje å intressant.
■ Handlingsfrihet skapas för skolans framtida organisation.
■ Trafiknätet för gående, cyklister och bilister förbättras. Förutsättningar skapas för en hög standard
på kollektivtrafikens tillgänglighet och turtäthet.
■ Den fördjupade översiktsplanen ska, utöver att
vara underlag för fortsatt planarbete, kunna läggas
till grund för bygglovprövning.

4. En bild av Lomma om kanske 30 år.
En sammanfattning på karta av de olika möjligheter, som diskuterats i denna rapport har utarbetats. Som Lomma
framträder här finns ytterligare 1 700-2 200 bostäder, nytt område för idrott, ny skola och bibliotek, ny motorvägsanslutning, pendeltågsstation, och betydande områden reserverade för fritid och rekreation.

Målbild
Den redovisade målbilden på karta har en tidshorisont, som kan ligga ca 30 år fram i tiden. Det
finns dock stora osäkerheter kring hur snabbt målbilden kan komma att förverkligas. Utbyggnadshastigheten påverkas av konjunkturer och en varierande
efterfrågan på bostäder.

Bebyggelse
För Lomma är en lugn, jämn utveckling önskvärd.
Då kan skolkapacitet och annan service hålla jämna
steg med efterfrågan och befolkningstoppar inom
vissa ålderskategorier såsom skolbarn minimeras.
Detta är också positivt för samhällets sociala struktur. Möjligheten att bygga nätverk, som bidrar till
trygghet och trivsel gynnas.
Områden, som ska bebyggas aktualiseras lämpligen efter hand som behovet så kräver, då bilden är
klar över vilka bostadstyper och upplåtelseformer,
som är intressanta utifrån de kommunala målsättningarna och efterfrågan.

förbi Lomma samt den nationella spårtrafiken
främst för godståg. Inom planhorisonten bör
kollektivtrafikstråket mot Bjärred ha förverkligats.

Lommas gränser
Observera de gränser för tätortens utbredning, som
visas. Mot söder och Alnarp behålls Malmövägen
som gräns. I öster behålls zonen mellan E6 och
Malmövägen obebyggd. Söder om Hamnhusen behålls nuvarande gräns för bebyggelsen mot havet.
Norr om hamnen utnyttjas det tidigare industriområdet för bostäder. Norr därom utvecklas campingområdet till annan användning med exempelvis
mera aktiva övernattningsmöjligheter i t ex stugby
och vandrarhem/hotell. I norr utgör Höje ås dalgång en naturlig gräns.

Friområden
När det gäller att uppnå målbilden är det viktigt att
beslut tas tidigt om områden, som ska bevaras eller
utvecklas för fritid och rekreation, så att inte oönskad exploatering sker, som motverkar syftet. Utvecklingen av grönområden och strövmöjligheter kräver
framförhållning, då resultatet av åtgärder i naturen
kan ta tid.
Trafik
För ändringar i trafiknätet, som delvis är ganska
långsiktiga, är det viktigt att hålla reservat och möjligheter öppna, så att inte genomförandet försvåras. Det gäller också att bevaka kommunens och
Lommas intressen vid planeringen av den regionala
kollektivtrafikförsörjningen, vägnätet kring och
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Steg på vägen
Det är svårt att med säkerhet ange lämpliga prioriteringar på längre sikt. Men några kriterier kan beskrivas.
För grönområden, naturområden, strövområden
och områden, som är värdefulla för kulturmiljön
kan och bör man ta ställning tidigt för att hindra
misstag. För infrastruktur behöver också beslut om
reservat i lämpliga lägen tas tidigt. Planeringen och
eventuellt skydd kan då utarbetas tidigt medan genomförandet får anpassas till resurser och behov.
Kustområdena och områdena kring ån och dammarna norr om Lomma är redan idag till större delen skyddade, men de behöver vidareutvecklas för
att fullt ut komma invånarna till godo. Strandpromenaden från Bjärred genom Lomma och söderut är viktig att få till stånd i samband med att
Lomma Hamnprojektet realiseras.
Enligt den aktuella utbyggnadsplaneringen ska
Lomma Hamn prioriteras. Detta område kommer
att bli mycket attraktivt och vänder sig till alla kategorier boende.
Andra aktuella områden inom fem år är LervikÖstervång i nordost samt Oskarsfrid i norr. Även
bostäder i centrum bör aktualiseras i samband med
att en upprustning påbörjas.
Prioriteringen mellan olika bostadsområden påverkas av olika faktorer utöver läget i förhållande till
befintlig bebyggelse och vägnät.
Markägarförhållanden och intresset från exploatörer är en ofrånkomlig faktor. Vilka bostadstyper
och upplåtelseformer, som är efterfrågade kan påverka val av område. Tillgången till infrastruktur är
givetvis betydelsefull. Områden inne i tätorten har i
regel lägre initialkostnader på grund av att befintlig
infrastruktur kan utnyttjas. Inbördes konkurrens kan
framtvinga att man avvaktar med ett område till förmån för ett annat. En sådan situation kan inträffa
genom att intresset för Lomma Hamn för med sig
att man måste avvakta med till exempel Lervik-Östervång. Beläggningssituationen i skolorna kan också
påverka i vilken del av samhället, som ny bostadsbebyggelse bör prioriteras.
Trafikförändringar, som föreslås är i stor utsträckning beroende av de regionala prioriteringarna för
väg- och järnvägssatsningar. Inom Lomma kan oberoende härav trafiksäkra gång- och cykelvägar prio-
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riteras. Här är viktiga kriterier säkra skolvägar och
samordning med skolans framtidsplaner samt förberedelse för bra och säkra gång- och cykelvägar till
den kommande pendeltågstationen på stationsområdet.
Det är viktigt att tillfartsvägarna och Lommas
fasad mot omgivande landskap ägnas uppmärksamhet som ett led i att öka Lommas attraktivitet och
identitet inför kommande utbyggnadssatsningar.

Konsekvenser för Lommas utveckling
och för miljön
Konsekvenserna av föreslagen utveckling av markanvändningen för Lomma och för dess nuvarande och
framtida invånare bedöms bli positiv.
Arbetet med fördjupad översiktsplan följer nära
de intentioner för hela kommunen som anges i
Översiktsplan 2000. Det innebär också att konsekvensbeskrivningen för den fördjupade översiktsplanen i huvudsak vilar på den för den kommuntäckande översiktsplanen. De konstateranden som
där görs vad gäller föreslagna förändringars innebörd i relation till de femton nationella miljömålen
gäller övergripande även den fördjupade översiktsplanen.
Som övergripande sammanfattning kan t v konstateras att den fördjupade översiktsplanen för tätorten i sina huvuddrag inte omfattar förslag som
innebär ytterligare miljöbelastningar utan till största
delen kan innebära positiva förändringar.
Som exempel kan nämnas:
Underlag för bättre service och trafikförsörjning
skapas. Nya attraktiva boendemiljöer erbjuds.
Rekreations- och fritidsområdena utvidgas och ges
höjd kvalitet. Natur- och kulturmiljövärden värnas.
Gatunätet och anslutningen till det regionala vägnätet förbättras. Gång- och cykelvägnätet kompletteras och görs säkrare. Lommas speciella karaktär
värnas. Centrum och hamnområdet görs trivsammare och aktiveras. Samtliga förändringar är samlade resultat av en serie åtgärder. Jämförelsen med
det alternativ där något eller alla dessa åtgärder inte
kommer till stånd är därför knappast meningsfull.
Vad gäller hälsa, miljö och säkerhet fokuserar
dessa frågor framförallt den tidigare industri- och
deponimarken i Lomma Hamn och Habo. Avgö-

rande för ianspråktagandet av marken är att detta
inte är förknippat med några oklarheter vad gäller
förekomst av skadliga ämnen eller risker för hälsa och
säkerhet. Studier av detta pågår och kommer att resultera i en egen konsekvensbeskrivning, där det djupgående miljöarbetet, bl a i nära samarbete med länsstyrelsen, redovisas. I denna konsekvensbeskrivning
ingår jämförelse med alternativ med mindre eller
ingen utbyggnad.
De studier av planens konsekvenser för luftkvaliteten som gjorts anger att resulterande beräknade mängder av ämnen i avgaser med miljökvalitetsnorm resp riktvärde ligger långt under dessa; detta
trots överskattningar och säkerhetsmarginaler som
lagts in i beräkningarna för att möta de osäkerheter
som tillgängliga beräkningsprogram innehåller.
Målsättningen att leda godstågen på spår utanför
och öster om Lomma innebär om den förverkligas
ovärderliga positiva effekter för tätorten med avseende på minskat buller och barriäreffekt av godstrafiken samt ger ökad möjlighet att köra regional
persontrafik på spåret. Tillgången på fjärrvärme ger
miljövänlig uppvärmning av bebyggelsen.

Vad gäller förändringar som i övrigt kan diskuteras
vad avser konsekvenserna kan ett antal frågor nämnas:
■ Den bostadsutbyggnad som föreslås innebär ett
ytterligare trafikarbete. Det ska emellertid ställas i
relation till de förändringar som sannolikt innebär
större förändringar i trafikarbetet inom tätorten –
högre kollektivtrafikstandard, tydligare struktur och
kortare körvägar i trafiksystemet, utvecklat gång- och
cykelvägnät etc.
■ Havshöjningens konsekvenser är en vital fråga för
ett kustsamhälle som Lomma. Mest berört av detta
är bebyggelsen i Lomma Hamn. Dimensionerande
för planeringen här är högsta vattenstånd om +1,25
och medelvattenstånd om +0,8, i kombination med
marginal för en antagen landsänkning/havshöjning
om 0,5 m under den närmaste 100-årsperioden.Det
ger marginal om 1,25 över högsta vattenstånd, dessutom över högsta någonsin uppmätta vattennivå
(+2,06), uppmätt vid ett tillfälle.
■ Ett större antal boende i områden nära stranden
och grönområdena liksom utvecklade rekreationstillgångar innebär fler människor och ett större tryck
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på växtligheten och naturvärdena. För åtminstone
ömtåligare partier av dessa måste frågan om effekterna av en större belastning och ett ev större slitage
ställas.
I övrigt hänvisas till konsekvensbeskrivningen till
Översiktsplan 2000. Där berörs bl a de föreslagna
förändringarnas relation till de femton nationella miljökvalitetsmålen. Det miljömål som har tydligast aktualitet såväl för denna som för den fördjupade översiktsplanen är målet om God bebyggd miljö. Det kan
konstateras att såväl utgångspunkter som förslag i
bägge planerna svarar väl mot de olika punkterna i
beskrivningen av miljömålet. Även i förhållande till
målen Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft innebär planen en gynnsam utveckling genom kollektivtrafiksatsningen och utvecklingen av gång- och
cykelvägnätet, som sammantaget kan leda till mindre andel bilåkande. Utvecklingen mot målet Giftfri
miljö gynnas av de omfattande saneringsåtgärder som
föreslås i Lomma Hamn och Habo. Miljömålen Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans, Myllrande
våtmarker och Ett rikt odlingslandskap berörs indirekt i olika utsträckning och påverkas inte eller i gynnsam riktning av planen.
Även den föreslagna utvecklingen i Lomma tätort
i regionalt perspektiv har fått en belysning i Översikts-
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plan 2000. Där, liksom i olika avsnitt i den fördjupade översiktsplanen för tätorten, konstateras vilket
nära beroendeförhållande som råder mellan regionens utveckling och tätortens. Lokaliseringen i en
region med goda utvecklingsförutsättningar och med
ett tätt kommunikationsnät är grundläggande för den
bostadsefterfrågan som kan noteras i tätorten. De
attraktionsvärden som orten erbjuder har visserligen
stort egenvärde men är meningsfulla vad gäller en
fortsatt utveckling endast mot bakgrund av regionens dynamik och utveckling och den efterfrågan
som skapas därigenom.
Likväl innebär de befintliga attraktionsvärdena och
de skisserade förändringarna ett värde som till stor
del är av positiv betydelse för regionen i dess helhet.
Kustläget och rekreationsvärdena – och utvecklingen
av dem – kommer i hög grad även omgivande stadsbygd till godo. De tillkommande bostäderna, inte
minst i Lomma Hamn, har bostadsvärden som är
exceptionella även i jämförelse med utbudet i många
andra kustkommuner och bidrar därmed till hela regionens attraktionskraft. En utveckling av Lomma
tätort innebär dessutom bidrag till underlaget för en
utvecklad kollektivtrafik i de angränsande delarna av
regionen.

Vad gäller hur den fördjupade översiktsplanen bidrar till en högre grad av jämställdhet kan konstateras att den inte avviker från målet i Översiktsplan
2000 att denna skall medverka till att öka jämställdheten. Även om planen inte uttryckligen är grundad på ett genusbaserat underlag eller har jämställdhet som utgångspunkt är ambitioner och förslag till
stor del av det slag som bidrar till större jämställdhet. I likhet med i Översiktsplan 2000 framträder
tre inslag – utvecklad kollektivtrafik, satsning på
ett lokalt och nära tillgängligt serviceutbud samt
utbyggnad av centralt belägna områden – som viktigare än andra i detta avseende. Till detta kan läggas de bebyggelsestrukturer som skisseras, som svarar väl mot de egenskaper som beskrivs som bidrag
till större trygghet: kvartersstruktur med korta vägar med god genomströmning etc.
Planens ekonomiska och sociala konsekvenser är
knutna till planeringsförutsättningen att den framtida utbyggnaden dels sker över lång tid, om än i
stor omfattning, och att denna förutsätts bära sina

egna kostnader resp ske i sådan takt att utrymme
skapas för kommunala investeringar i aktuella utbyggnadsskeden. Den omställning som en stor utbyggnad av tätorten innebär bedöms kunna hanteras med
stöd av den stabilitet som orten idag uppvisar, där en
successiv generationsväxling i de befintliga bostadsområdena är ett ytterligare bidrag som stöder utbyggnaden. De stadsbyggnadsmönster som anges för utbyggnaden synes i hög grad bidra till skapandet av
trygga miljöer som gynnar det sociala samspelet i boendet och verksamhetsutövandet.
Bland de ekologiska frågorna i anslutning till planen och dess konsekvenser dominerar den sanering
av förorenad mark som är ett viktigt inslag i utbyggnadsplanerna och som gör tidigare obrukbar mark
tillgänglig för människor. Den förlust av obrukad
naturmark som planerna medför är i förhållande till
tillgången på mark av liknande karaktär liten. Fågellivet har för en tätort av detta slag ovanligt rik tillgång på lokaler.
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Mellankommunala frågor
Mot bl a bakgrund av små avstånd och täta förbindelser mellan orterna i regionen är många frågor
naturligt intressen för angränsande kommuner –
Burlöv, Lund, Staffanstorp, indirekt också Kävlinge
och Malmö. Det rör även frågorna kring miljökonsekvenser av förslaget.
■ Rekreationstillgångarna i Lomma, såväl stranden
som dammområdena, är av framträdande intresse
för grannkommunerna, där dessa saknar motsvarande tillgångar.
■ Även möjligheterna att ta sig dit och i övrigt mellan orterna utgör viktiga mellankommunala intressen – främst gång- och cykelstråk, såväl för snabbare arbetsresor som för rekreationsändamål. Ut-
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byggda förbindelser mot Åkarp och Hjärup är främst
av det förra slaget; stråket utefter Höje å mot Lund
är av det senare.
■ Anläggning av en ny trafikplats vid Lomma södra
berör såväl Staffanstorps som Burlövs kommuner,
både genom trafikplatsens närmare placering och
utformning nära kommungränsen och genom att den
berör de tre kommunernas knytning till E6.
■ Kollektivtrafiken är i hög grad en gemensam angelägenhet, såväl pågatågstrafiken på Lommabanan
som busstrafiken. Spårtrafiken överhuvudtaget, särskilt frågorna kring den framtida godstrafiken och
ett godstågsspår utanför tätorterna, förutsätter samordning av de olika kommunernas synpunkter.
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