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Med tidigare kapitel som underlag vill jag nu konkretisera hur en god barn-
miljö skulle kunna skapas. Genom att ha studerat forskning och undersök-
ningar i ämnet och dragit egna slutsatser har jag i tidigare kapitel skapat en
grund för värdering och utformning. I denna del av min rapport vill jag
komma ner på marken och testa mina kunskaper och idéer.

Jag anser att det är viktigt att ha med tankar på barns intressen, inte enbart i
förändringar av existerande områden, utan även i planering av helt nya
områden som i framtiden kan komma att få betydelse för barn. Därför har
jag för min studie valt ett område som planeras just nu, ett område som
ännu bara existerar i form av en plan och tillhörande planprogram. Områ-
det är det framtida bostads- och verksamhetsområdet Lomma Hamn i
Lomma kommun. Detta avsnitt blir ett slags program vars uppgift är att
säkra de kvaliteter som ger barn en god miljö för utveckling och upplevel-
ser - ett program för ett barnvänligt Lomma Hamn.
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LOMMA HAMN – LOMMAS NYA STADSDEL
Lomma kommun är med sina 56 km² landareal en av Sveriges minsta kom-
muner. Kommunen har en förhållandevis lång kuststräcka längs Öresund
och gränsar för övrigt till Kävlinge kommun i norr, i öster till Lund och
Staffanstorp och i söder till Burlövs kommun. Lomma kommun har ca 18
000 invånare. Ca 8 000 av dessa bor i Lomma tätort. Närheten till Lund och
Malmö har gjort att många väljer Lomma som boendekommun och pend-
lar till arbetsplatsen. Med Öresundsbron har även Köpenhamn kommit när-
mare. Det tar ca 20 minuter att bila till brofästet. I kommunen finns en
förhoppning om Pågatågstrafik på Lommabanan inom en snar framtid,
vilket skulle innebära att Lomma blir ännu lättare att nå med kollektivtrafik
från Skånes olika delar.

Lomma kommun har god tillgång till rekreationsområden och fritids-
aktiviteter. Kustlinjen är mycket betydelsefull för kommunens invånare och
under varma sommardagar kommer besökare från Skånes inland för att
bada och surfa vid Lommas stränder. Inom kommunen finns flera fina
miljöer av både natur- och kulturhistoriska värden.

En stor del av kommunens bostadsbebyggelse uppfördes under 60- och
70-talen, då många barnfamiljer valde att flytta till Lomma. Sedan 80-talets
början har utflyttningen varit större än inflyttningen, men kommunen har
ändå vuxit p g a antalet födda barn. Befolkningsstrukturen i Lomma kom-
mun skiljer sig något från länet och landet i övrigt. Tonåringar och personer
i medelåldern är överrepresenterade, medan åldersgruppen 20-29 år samt
pensionärer är underrepresenterade.

Lomma satsar på att vara en bra kommun för boende och fritid och har ett
rykte att ha bra barnomsorg. Mycket satsas på boende, rekreation, skolor
och förskolor. Kommunens för närvarande största utbyggnadsområde är
Lomma Hamn som idag består av ett hamn- och industriområde samt
gamla deponiområden belägna mellan sandstranden och Lomma centrum.
En fullständig utbyggnad av Lomma Hamn innebär att tätortens invånaran-
tal växer med 30 %.

FÖRUTSÄTTNINGAR
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Lomma Hamn blir en ny stadsdel inom Lomma tätort för boende, arbete, ser-
vice och rekreation. Stadsdelen beräknas rymma ca 1250 bostäder och yta för
lokaler i bottenvåningar. Planområdet omfattar Lommas hamn- och industriom-
råde, Brohus, östra och västra Habo samt Fladängen. Det gränsar i söder till Höje
å, i väster till Öresund, i norr går gränsen strax norr om Fyrkantsdammen och i
öster begränsas området av Höje å till viss del samt Strandvägen. Förutom bostä-
der och verksamheter kommer området även att rymma grönområden, båt-
uppläggningsplats, parkering för badgäster, strandhotell och uthyrningsstugor.
Många möjligheter till rekreation finns redan i och omkring området, t ex golf-
bana, ridhus, windsurfingklubb och en rad fina naturmiljöer. Sandstranden och
den lummiga miljön kring Höje å bidrar med stora kvaliteter. Med närheten till
vatten, rekreation, daglig service i Lomma centrum, Malmö - Lund-regionen och
Öresundsbron har Lomma Hamn goda förutsättningar att bli en attraktiv och
uppskattad stadsdel.2

2 För mer information om Lomma Hamn se Planprogram för Lomma Hamn, fastställt av Kommun-
fullmäktige 2003-02-27, med bilagorna Kvalitetsprogram, Konsekvensbeskrivning, Samråds-
redogörelse och Illustrationsplan. För mer information om Lomma se Översiktsplan 2000 för
Lomma kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2001-05-03 och Fördjupad Översiktsplan för
Lomma tätort, antagen av Kommunfullmäktige 2003-01-30.

[33]
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Ett planprogram för Lomma Hamn med bilagorna Illustrationsplan, Konsek-
vensbeskrivning och Kvalitetsprogram har upprättats under våren 2002. Plan-
programmets syfte är att utgöra underlag för de kommande detaljplanerna. I
planprogrammet regleras områdets framtida karaktär på en övergripande nivå.
Kvalitetsprogrammet, som utgör en del av planprogrammet, är ett program för
gestaltning av stadsrummet och pekar bl a på vikten av att staden är tillgänglig för
alla. Här påpekas att barn och ungdomar utgör en av de grupper som kräver
särskild uppmärksamhet. De har särskilda behov som dessutom skiljer sig mellan
olika åldrar. I kvalitetsprogrammet står också skrivet:

”Möjligheten till ordnade stadsrum för lek och utevistelse är självskriven och brukar väl sörjas
för i planeringen. Möjligheterna till mer oordnade lekar, d v s spontana och mer baserade på de
tillfälliga möjligheter miljön - kanske främst naturen - erbjuder än t ex anlagda lekplatser med
lekredskap, brukar däremot inte tillgodoses i samma utsträckning. I Lomma Hamn finns helt
speciella tillgångar i detta avseende. Närheten till vatten, till natur, till strand är påtaglig.
Strandfuret erbjuder möjligheter som är ovanliga i anslutning till boende” (Kvalitetsprogram
för Lomma Hamn, fastställt av Kommunfullmäktige 2003-02-27, sid 17).

Utbyggnaden av Lomma Hamn kommer att hållas i den takt som det övriga
samhället kan klara vad gäller medföljande utökning av skola, vård, omsorg och
service och är beräknad till ca 100 bostäder om året. Detta innebär att byggtiden
för Lomma Hamn kan bli ca 10-15 år. Med en utbyggnadstid som är så pass lång
är det viktigt att fundera över och hantera områdets utseende och funktion under
denna tid. Området måste kunna fungera och vara attraktivt för boende och
besökare trots att det är en byggarbetsplats.

[34]
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Följande analys och förslag är baserat på det planförslag för Lomma Hamn som
har upprättats av Brunnberg & Forshed Arkitektkontor i samarbete med Lomma
kommun och aktuella markägare, se sid 74. Planförslaget utgör grunden i det
planprogram som fastställdes av Kommunfullmäktige i Lomma 2003-02-27.

Under de följande rubrikerna beskriver jag först hur planprogrammet hanterar
respektive plats eller ämne. I beskrivningen av den framtida bebyggelsen använ-
der jag mig av ett urval av skisser som Brunnberg & Forshed upprättat i sam-
band med planförslaget samt referensbilder från områden med liknande struk-
tur. Därefter analyserar jag planförslaget med utgångspunkt i analysmodellen i del
2, Generella utgångspunkter, och pekar på dess kvaliteter och brister. Slutligen ger jag
förslag på vissa förändringar som kan förbättra situationen för barn och påpekar
vad som är viktigt att förtydliga och arbeta för i fortsättningen. Detta avsnitt är,
liksom del 2, indelat i tre teman: platsens struktur, trafik och vatten. Dessutom har
ett avsnitt om inflytande tillkommit.

PLATSENS STRUKTUR
I planprogrammet har ”Lomma-skalan” och den traditionella småstaden fått
utgöra förebilder för det nya området. En låg och tät stadsstruktur med smala
gator och en tydlig gräns mellan bebyggelse och offentliga rum har varit visionen
i planarbetet. Höjdskalan ska hållas måttlig med 2-3 våningar och enstaka små
volymer som uppstickare i en extra våning. Förslaget bygger också på variation
vad gäller bostadstyper och -storlekar. Flera kvarter innehåller en blandning av
flerbostadshus, med lägenheter i olika storlekar, och markbostäder med egen
trädgård. Variation förespråkas också i bebyggelsens utformning. En övergri-
pande helhet ska dock finnas.

Den traditionella småstaden och trädgårdsstaden är utgångspunkter för gestalt-
ningen av Lomma Hamn, småstaden i områdets södra delar, i sydväst i lummig-
are och glesare form, och trädgårdsstaden i norr. I planprogrammet delas Lomma
Hamn in i fem delområden beroende på olika karaktärer vad gäller bebyggelse
och struktur: Småstaden, Åkvarteren, Trädgårdsstaden, Brohus och Strandvillorna.
Dessa avgränsningar med tillhörande benämningar använder jag mig av i fort-
sättningen.

ANALYS OCH FÖRSLAG
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Planförslaget innehåller också lokaliseringar av barnomsorg för stadsdelens och
tätortens barn. En förskola föreslås placeras på bottenvåningen i ett bostadshus.
Ett alternativ för en framtida förskola/skola eller ett daghem kan den gamla
Eternitfabrikens kontor från 1937 vara. Byggnaden är en del av kulturarvet i
området och bör enligt planprogrammet bevaras. Kring kontoret finns en upp-
vuxen trädgård med flera äldre träd, bl a björk, alm och sykomorlönn. En skola
för skolår 6 –9 är planerad på Fladängen, nära centrum. Vad gäller det framtida
behovet av skolor för skolår 1-6 anser Barn- och utbildningsförvaltningen att en
ny skola bör lokaliseras till nuvarande Lomma idrottsplats, ca 2 km söder om
Lomma Hamn.

PlanförPlanförPlanförPlanförPlanför slaslaslaslaslagggggets kvets kvets kvets kvets kvaliteter ocaliteter ocaliteter ocaliteter ocaliteter och bristerh bristerh bristerh bristerh brister
Småstadens mänskliga skala med trångt mellan husen, många gränder och låg
bebyggelse är positiv för barns utveckling och upplevelse. Barnen kan lätt relatera
till och skapa sig uppfattning om platser som stämmer överens med deras egen
storlek. Planprogrammet förespråkar en variation i bebyggelseutformning samt
en rad små och stora platsbildningar, gator och gränder. Denna variation gör
området intressant att utforska och lätt att orientera sig i, vilket kan bidra till att
barnen trivs utomhus och känner sig trygga i området. Detta gynnar i sin tur
barnets frihet att röra sig ute på egen hand, främjar barnets förståelse av omvärl-
den och utveckling mot en självständig och social individ. Upptäcktsfärder gyn-
nar barnets utveckling på flera olika sätt. Den blandning av lägenhetsstorlekar och
bostadstyper som planen medger ger förutsättningar för en variation av familje-
storlekar och ålder hos invånarna, vilket är positivt för barnets sociala utveckling.

Den låga bebyggelsen är en kvalitet för barn och föräldrar. Studier har visat att
barn som bor på lägre våningar i ett flerbostadshus vistas mer ute på gården på
egen hand, under uppsikt från lägenheten, än de barn som bor högre upp i huset
(Björklid 1982). Att röra sig mycket utomhus under uppväxttiden gynnar barnets
hälsa och välbefinnande. Ute i bostadsområdet övar barnet också sin motorik,
sociala förmåga och lär känna sig själv och sin omvärld.

Planförslaget innehåller en hel del bostäder med egen trädgård. De barn som får
tillgång till egen trädgård har möjlighet till en spontan utevistelse som kan ge
kunskap om naturen och utrymme för lek och sinnesupplevelser. Den privata
trädgården kan dock inte tillgodose barnens alla behov. I bostadsområdet be-
hövs också offentliga och neutrala platser, där barnet kan möta andra människor
och utveckla sin sociala kunskap. Trädgårdarna i planförslaget är relativt små och
har därför också svårt att hantera barnets fysiska behov i form av ytkrävande och
vild lek och rörelse, vilket måste tillgodoses genom större offentliga eller halv-
offentliga platser.

[36]
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Vad gäller lokalisering av förskola och skola i förhållande till hemmet har jag
tidigare nämnt att det är viktigt med korta avstånd och trafiksäkra vägar. Försla-
get att använda det gamla Eternitkontoret till skola/förskola eller daghem ses
som mycket positivt. Verksamheten skulle då få tillgång till en uppvuxen grön
miljö och barnen kan få en central plats i parken. Det är betydelsefullt att ta vara
på den kvalitet som parken utgör och låta den utgöra en naturlig del i verksamhe-
ten (se vidare i avsnittet Småstaden). Om områdets förskola istället läggs på bot-
tenvåningen i ett bostadshus bör detta vara placerat i anslutning till parken för att
kunna erbjuda barnen en god utemiljö. Med en grön miljö i omedelbar närhet
kan barnen vistas utomhus på egen hand och personalen kan ha uppsikt över
barnen från fönster. Detta medför att utomhusvistelsen kan bli mer frekvent och
spontan. I planprogrammet föreslås att barnen från Lomma Hamn ska ta sig till
en låg- och mellanstadieskola ca 2 km bort. Det bästa vore om i alla fall ett
lågstadium kunde finnas närmare hamnen så att de små barnen har möjlighet att
ta sig till och från skolan på egen hand och slippa vara beroende av föräldrar som
skjutsar. Barnens möjliga skolvägar bör studeras noga vid lokalisering av skola.
Ett trafiksäkert och gent nät är av stor betydelse för att barnen ska kunna cykla
eller gå till skolan.

Som tidigare nämnts kommer områdets uppbyggnad pågå under kanske mer än
ett decennium. Under denna period måste området kunna bidra med intressanta
miljöer för lek och upptäckter. För områdets barn blir bygget en intressant akti-
vitet att betrakta och följa från dag till dag. Skolklasser kan ordna studieutflykter
för att lära sig hur bygget går till. Byggplatserna behöver skärmas av så att barnen
kan betrakta bygget på avstånd utan möjlighet att komma nära de farliga miljö-
erna. Avskärmningarna ska dock möjliggöra att man kan se bygget. Viktigt är
också att de boende redan från första etappen har tillgång till intressanta och
attraktiva utomhusmiljöer, bl a för barnens egna skapande, såsom kvartersgårdar,
Strandfuret och den nya parken. Vid avsaknad av intressanta ofarliga miljöer att
undersöka kommer barnen i högre grad att dra sig till det spännande bygget. De
gröna miljöerna bör ställas i ordning så tidigt som möjligt, eftersom det tar lång
tid för vegetationen att växa upp.

Lomma Hamn har på flera sätt goda möjligheter att bli en bra uppväxtmiljö.
Planförslaget tillsammans med övriga handlingar ger goda förutsättningar för
mångfald, spänning och upplevelse. Det gäller att ta tillvara på och säkra dessa
förutsättningar i arbetet med detaljplanerna och den följande projekteringen.
Detaljplanen ger till viss del möjlighet att säkra barnens intressen.
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SmåstadenSmåstadenSmåstadenSmåstadenSmåstaden

Småstaden hittar man i planförslaget söder om Sjögatan, mellan huvudgatan,
Hamnallén, i öster och stranden i väster. Området är tätt med husfasader i
gatulinjen. Kvarteren är tydliga där husen utgör gränsen mellan det offentliga och
det privata. Varje kvarter innehåller både lägenheter i flerbostadshus, 3 våningar,
och småhus i 2 plan med egen tomtbit i kvarterets inre. Mindre bebyggelsedelar
som uppstickare i en fjärde våning kommer att tillåtas. Entréer vetter mot gatan
för att ge denna liv och de trappor och ramper som eventuellt behövs för fram-
komlighet till entréerna placeras på gatumark. Varje kvarter omringas av gator i
ett traditionellt rutnät som alla tillåter biltrafik, med utgångspunkt att de
oskyddade trafikanterna ska ha företräde. Många gator är smala, ner till 5 meters
bredd. Alla markbostäder har parkeringsmöjlighet på egen tomt. För boende i
flerbostadshus och för gäster arrangeras parkering på parkeringstorg, längs med
gator och i vissa fall inne på kvartersgården. I området finns en park med det
bevarade Eternitkontoret. En kanal, med koppling till Höje å, anläggs också i
området. Från kajen kommer yrkesfiske att bedrivas även fortsättningsvis. Be-
byggelsen vid kajen ska också kunna rymma lättare verksamheter, såsom restau-
ranger, bageri och kontor, i bottenvåningar. Bilderna här intill är från Simrishamn,
en annan småstad med liknande uppbyggnad.

PlanförPlanförPlanförPlanförPlanför slaslaslaslaslagggggets kvets kvets kvets kvets kvaliteter ocaliteter ocaliteter ocaliteter ocaliteter och bristerh bristerh bristerh bristerh brister
De slutna kvarteren bildar kringbyggda gårdar som är trygga och lätta för för-
äldrar att övervaka, vilket är positivt för de små barnens möjlighet till utevistelse
på egen hand. Gårdarnas slutenhet hindrar dock en successiv övergång från det
välkända till det okända, vilket har visat sig underlätta barnets frigörelsearbete.
Med denna planstruktur vistas man antingen inne på den kända och trygga går-
den där föräldrarna hela tiden kan övervaka leken, eller också vistas man utanför
kvarteret nära faror som vatten och bilar. Kvarterens slutenhet strider även mot
barnens behov att på egen hand skapa/hitta spännande smitvägar som skiljer sig
från det vägnät som planerats av vuxna.

Planprogrammet framhåller att skillnaden mellan det offentliga gaturummet och
de halvprivata kvartersgårdarna bör vara tydlig. Gårdarna kan påverkas av de
boende och tillåts få en stökigare och vildare karaktär, vilket kan ge goda förut-
sättningar för barnets eget skapande. Några kvartersgårdar innehåller ytor av-
sedda för parkeringsplatser till flerbostadshusen, vilket minskar utrymmet för
barnens lek inom kvarteret avsevärt. Förutom att bilarna tar markyta i anspråk,
utgör de också en säkerhetsrisk. Många trafikolyckor med barn inblandade sker
kring bilparkeringar (Vägverkets hemsida). Parkeringarna är i förslaget placerade
i kvarterets mitt och skiljer flerbostadshusen och tillhörande markyta från mark-
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bostäderna med sina trädgårdar. Dessa gårdar innehåller alltså ingen yta som alla
boende i kvarteret kan utnyttja gemensamt, vilket minskar barnets förutsättningar
till upplevelser, möten och social utveckling.

Den långsmala parkens placering och utbredning bidrar till att många kvarter får
nära till grönska. Parken omringas av gator med dubbelriktad biltrafik vilket gör
det omöjligt att nå den utan att korsa en trafikerad gata. Trots att trafikströmmen
förväntas bli liten och att oskyddade trafikanter har företräde finns ändå faran
där, vilket kan leda till inskränkt rörelsefrihet för barnet. Förskolan/daghemmet i
parken kommer att utnyttjas av barnen i Lomma Hamn. Enligt planförslaget kan
inte ens de barn som bor allra närmst förskolan ta sig till denna utan att korsa
trafikerade vägar.

Parken är en resurs för hela stadsdelen och kommer att utnyttjas av många bo-
ende. Den kan komma att bli en viktig plats i vardagen och har goda förutsätt-
ningar att gynna barnets utveckling. De boende i kvarteren kring kanalen har inte
samma möjligheter till utomhusvistelse nära bostaden som boende kring parken.
Vattnet kommer att utgöra en kvalitet i sig, men det tar också i anspråk den
markyta som hade kunnat användas för ytkrävande lekar, kojbygge och andra
aktiviteter. Läs mer om vatten under rubriken med samma namn. Platsbildningen
öster om kanalen kommer att bli en betydelsefull vistelseyta för de barn som bor
i kvarteren kring kanalen. Den lilla sandstranden ger möjlighet till kreativ lek med
vatten och sand. Dessa båda material ger också upphov till sinnesintryck. I plan-
förslaget består platsbildningen av både hårdgjord yta och en gräsplan. Dessa
ytor kommer kunna användas i en rad olika lekar och aktiviteter, både spontana
och mer planerade.

FFFFFörörörörör s las las las las laggggg
Varje kvarter omringas i förslaget av gator som tillåter biltrafik. Därför bör alla
kvartersgårdar hållas bilfria. Barnen behöver en frizon för vistelse. Trafiken utgör
ett stort problem i deras vardag som de borde få slippa på vissa ytor i hemmets
närhet. De parkeringar som i planen är placerade på gårdar borde flyttas till gata,
nytt parkeringstorg eller garage under gården. Gårdarna borde istället fungera
som halvprivata ytor för kvarteret och utformas så att de inbjuder alla boende i
kvarteret och inte vara tillgängliga enbart för boende i flerbostadshusen. Den
gemensamma gården är viktig ur en social aspekt även för barn i bostäder med
egen trädgård. Öppningar och passager bör skapas från varje trädgårds baksida
ut mot gårdsytan och gårdarna bör utformas till trevliga gemensamma ytor för
möten mellan barn i olika åldrar samt för barn och föräldrar. Inuti varje kvarter
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bör det finnas flera passager mellan trädgårdar och hus. Dessa informella stråk
utgör viktiga platser för upptäckter, rörelse, lekar tillsammans med kompisar och
studier av andra människor. De kvarter som ansluter till parken bör ha passager
som leder från kvarterets inre ut mot denna, för att öka tillgängligheten till par-
ken.

Kvartersgårdarna är viktiga utemiljöer framförallt för de små barnen, upp till 5
års ålder, som vistas mycket i hemmets omedelbara närhet. Miljön närmast bo-
staden ska framför allt kunna tillgodose det minsta barnets behov av rörelse,
stimulans och lek, men inte enbart. Även äldre barn och föräldrar ska kunna trivas
här.

Gårdarna bör innehålla material som stimulerar alla sinnena: lukt, smak, känsel,
syn och hörsel.  Exempelvis doftande och färgrika blommor, fruktträd, bär-
buskar, olika typer av markmaterial såsom gräs, grus och plattor, vatten samt träd
och buskar med olikformade blad och grenar. Det lilla barnet lär känna omvärl-
den genom att utforska den. För att inbjuda till detta krävs intressanta detaljer och
variation. Barn behöver också öva upp sin kroppsliga förmåga och för detta
krävs t ex nivåskillnader, kanter och trappor. Lekredskap, såsom sandlåda och
gungor, är inte nödvändigt på varje kvartersgård. Mark och vegetation kan lika
väl utgöra grunden till lek. Där det finns lekredskap ska dessa inlemmas i sin
omgivning, se bild, så att ett intressant samspel uppstår och så att barnen kan
utnyttja redskapen tillsammans med omgivningen i lekar. Att det finns löst mate-
rial, sand, grus, stenar, pinnar, blad och bär att tillgå är viktigt när de små barnen
lär känna omvärlden. Dessa föremål har också en viktig roll i fantasilekar för barn
i alla åldrar. Gården bör innehålla en rad rumsbildningar, uppbyggda av vegeta-
tion, som kan ge avskildhet och lugna platser. Barnens behov av att hitta eller
skapa egna platser tillgodoses genom sammanhängande partier av buskarter som
är insynskyddade och tillåter att man kryper in bland dem. En del av gårdens
markyta kan förberedas så att odlingslotter kan iordningställas när intresset finns
hos de boende.Varje gård bör få en egen karaktär så att gårdarna skiljer sig från
varandra och bidrar till att det blir lätt att hitta i området, vilket underlättar bar-
nets frigörelseprocess. I det stora hela bör gårdarna vara flexibla, varierade och få
invånarna att känna tillhörighet och stolthet.

Områdets gator bör utformas så att de inbjuder de boende att ta en liten bit
mark närmast bostadsentréer i anspråk och skapa personliga bostadsentréer med
t ex blomkrukor och bänkar på gatan utanför dörren. Detta gör att området
känns hemtrevligt och inbott, det ger karaktär och skiljer varje gata och varje
bostadsentré från varandra. Det gör att det blir lätt att hitta i området och ger
upplevelse. Det kan också bidra till att biltrafiken håller låg hastighet, dels på
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grund av att det blir svårare att ta sig fram i gaturummet, dels att trafikanterna
upplever att de vistas på de boendes yta och på deras villkor. En semiprivat liten
plats utanför bostadsentrén ger också en paus mellan den trafikerade gatan och
ytterdörren.

Eternitkontorets framtida verksamhet, om det blir daghem/förskola eller annan
barnomsorg, bör integreras i omgivande park. Den gröna miljön bör utgöra en
god vistelsemiljö för lek, motion och upplevelser. Parken och dess dagvattenstråk
kan även utnyttjas i verksamheten. Här kan barnen skaffa sig kunskap om vattnets
kretslopp, olika växtarter, djur och årstidsväxlingar. Utformningen av parken bör
ske i samarbete med verksamhetens pedagoger och barn för att uppnå ett resul-
tat som passar dem på bästa sätt. Att skapa en daghemsgård som istället för att
avskiljas från sin omgivning integreras i parken medför också sociala kvaliteter.
Daghemsbarnen har därigenom möjlighet att i sin vardag möta och studera an-
dra människor, unga och gamla, som vistas i parken, vilket hjälper dem i den
sociala utvecklingen. Äldre människor har möjlighet att gå till parken och se bar-
nen på daghemmet leka ute i parken på dagtid när området i övrigt kommer att
vara ganska folktomt. Parken bör innehålla aktiviteter för barn och vuxna som
kan utnyttjas både av verksamheten och av allmänheten, t ex klättervägg och
lekplats. Genom att skapa platser och aktiviteter som gynnar både verksamheten,
boende och besökande i området kan resurser för byggande och skötsel samlas.

För att parken ska främja barnets utveckling och välbefinnande på bästa sätt ställs
vissa krav. Den måste locka människor i alla åldrar samt vara flexibel och kunna
ändra funktion efter användarens behov. Den bör innehålla små och stora rums-
bildningar, vilket behövs för barnens olika lekar och aktiviteter. Stora öppna ytor
för utrymmeskrävande lekar i grupp, picknick, spring och lek, är viktigt för bar-
nets kroppsliga och sociala utveckling. Små rumsbildningar behövs för att er-
bjuda avskildhet, plats för lekar i smågrupper samt för avkoppling, funderingar
och vila. Tydliga kontraster mellan stora öppna rum och små slutna rum kan
hjälpa barnet att fundera över och få en uppfattning om sin egen storlek i förhål-
lande till omvärldens skala. Parken bör också rymma platser och föremål för
barnets motorik och rörelse, exempelvis kullar, sluttningar, stenbumlingar och
annat att klättra och balansera på. Sluttningarna kan användas som pulkabackar
på vintern. En asfalterad plan för aktiviteter som skateboard- och inlines-åkning
kan också behövas i parken.

Parken ska ge upplevelser för alla sinnen. Vegetationen bör vara rik och varierad
med träd, buskar och blommor av olika storlek och karaktär och med olika
blomningsperioder under året. Parken måste kunna erbjuda utrymme för det
egna skapandet, alltså inte vara alltför välordnad med en förutbestämd funktion.
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Flera träd ska kunna fungera som klätterträd och flera buskar ska kunna tillåta att
man skapar sin egen insynsskyddade vrå i dem. Ett fåtal platser för aktiviteter där
människor naturligt kan mötas, såsom lekplatser och öppna gräsytor som kan
erbjuda både sol och skugga för picknick och bollspel, är viktigt bl a för barnets
sociala utveckling. Parken bör innehålla en stor lekplats vars placering och kontakt
med omgivningen studeras särskilt. Den blir en mötesplats för barnen. Lekplat-
sen bör ha en egen karaktär, gärna ett eget tema, och kunna tillgodose barnens
behov, inte enbart av fysisk aktivitet utan även av spänning och sinnesstimulans.
Lekplatsen bör ha växtmaterial och vatten som basmaterial och kompletteras
med lekredskap. I lekplatsens omedelbara närhet bör det finnas platser för för-
äldrars vistelse, t ex sittplatser i sol och skugga. Barn i olika åldrar bör också
kunna leka nära varandra.

Platsen vid kanalen blir en viktig vistelseyta för boende kring kanalen och kom-
mer att utnyttjas av barn över ca 6 års ålder samt mindre barn i sällskap med
föräldrar. Det är viktigt att det finns platser för föräldrars vistelse, t ex grupper av
sittplatser med god överblick över de öppna ytorna och vattnet. Den hårdgjorda
torgytan ger en bilfri miljö för de aktiviteter som kräver ett hårt underlag, t ex in-
lines och hopprep, förutsatt att ytan får ett plant underlag. Den föreslagna grön-
ytan ger goda förutsättningar till spontana, fysiska och sociala, aktiviteter som
grupplekar och bollekar. Dess kanter bör rymma träd, buskar och andra natur-
material som bildar ett antal små enkla platser med kontakt mot den öppna
grönytan. Dessa platser kan användas i lugnare lekar och samtal som kräver lite
avskildhet.

[37]
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Å-kvÅ-kvÅ-kvÅ-kvÅ-kvararararar terterterterterenenenenen

Bebyggelsen kring Höje ås krökning, mellan huvudgatan och Brohus, får i plan-
förslaget en glesare struktur än Småstaden. Detta område, som har kallats Å-
kvarteren, består främst av radhus och parhus med egen trädgård. Ett antal fler-
familjshus har också placerats längs huvudgatan. I anslutning till flerfamiljshusen
skapas ytor för bl a parkering. Höje ås västra sida iordningställs för en allmän
gång- och cykelväg, där de gamla almarna sparas och bidrar till platsens lummig-
het. Bilden på nästa sida visar Höje å med omgivning idag.

PlanförPlanförPlanförPlanförPlanför slaslaslaslaslagggggets kvets kvets kvets kvets kvaliteter ocaliteter ocaliteter ocaliteter ocaliteter och bristerh bristerh bristerh bristerh brister
Hela den lummiga miljön längs med åns västra sida från den nya bron i söder
upp till S Västkustvägen kommer att bli en intressant miljö för lek och upptäckter
med en del äldre, uppvuxen, vegetation. Även Brohusområdet är lätt att nå för
barn som bor i åkvarteren. Det kan vara intressant att utforska med sin gamla
bebyggelse och parkområdet med dagvattendammen. Höje å utgör en tydlig
barriär som överbryggs med hjälp av den nya gång- och cykelbron över till
Fladängen, vilken gör Fladängskolan tillgänglig. Vattenområdena; dammen och
Höje å, utgör kvaliteter i området, för sinnesupplevelser, upptäckt och som pe-
dagogiska resurser. Till vattnet, å-promenaden och vattendammen kommer många
människor att dras vilket ger en bra bas för barnets sociala utveckling.

Markbostäderna saknar gemensamma ytor nära bostaden. Dessa är viktiga fram-
förallt för barnen upp till ca 6 års ålder som vill hålla sig nära hem och föräldrar
och samtidigt, för sin sociala utveckling, har behov av att studera och umgås med
andra människor. Flerbostadshusen har små gemensamma gårdsytor för bl a
parkeringar. Planförslaget innehåller också två mindre offentliga grönytor inom
området. Dessa ytor kan utgöra lekmiljöer för områdets små barn i sällskap med
föräldrar samt för barn över ca 6 års ålder som har möjlighet att ta sig en bit från
hemmet på egen hand. Platserna kan ge utrymme för fysiska aktiviteter, lekar i
grupp och för sociala möten.

Trafiken i detta område borde bli ganska sparsam då de boende är relativt få
p g a övervägande andel markbostäder. Området lockar inte direkt andra män-
niskor än de boende att köra genom det. I söder och väster bildar hamntorget

[38]
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och Hamnallén barriärer som skiljer området från sin omgivning. Dessa stråk är
betydelsefulla i trafikstrukturen och kommer att få relativt hög trafikmängd.
Kollektivtrafiken går även här.

FFFFFörörörörör s las las las las laggggg
Det är viktigt att miljön längs ån inte blir alltför välordnad och strikt. Den måste
kunna erbjuda spännande platser som stimulerar fantasin, vilket ger barnet in-
tresse att utforska sin omvärld och ger fria scenerier till de viktiga fantasilekarna.
Miljön måste kunna tillåta att barnen bygger kojor och vara rik på sinnesupplevelser
av olika slag. Detta uppnås genom ett medvetet val av träd- och buskarter med
varierande utseende, med bär, blad och kvistar som kan användas i lekar och
som lämpar sig för kojbygge. Vegetationen i å-miljön bör ha en vildare karaktär
och tillåtas att växa ganska fritt, med begränsad skötsel.

Flerbostadshusens gårdar bör hållas bilfria. De parkeringar som i planen är place-
rade på dessa ytor bör flyttas ut på gatan. Ett fåtal parkeringsplatser kan finnas på
gården, förutsatt att dessa placeras intill huvudgatan och tydligt skiljs från den
övriga gårdsytan. Barnen ska kunna vistas på gården utan att behöva komma i
kontakt med de parkerade bilarna. Gårdarna bör utformas så att de blir gemen-
samma för boende i flerfamiljshus och närliggande markbostäder. Varje bostads-
trädgård bör ha en öppning mot gården. Gårdsytorna ska innehålla material för
sinnesupplevelser, lösa föremål, buskar för kojbygge, mindre platsbildningar och
material att öva motorik och balans på. Alla gårdar bör ges olika utformning.

De två mindre grönytorna i området kan bidra med kvaliteter för de omkringlig-
gande bostäderna. Dessa offentliga platser kan utformas till intressanta mötes-
platser. Här kan barnet träffa andra barn och föräldrar och öva upp sin sociala
förmåga. Platserna kan också tillåta fysisk aktivitet, lekar i grupp och kojbygge.
Platserna bör innehålla öppna gräsytor samt träd och buskar som kan användas
för kojbygge och som kan bilda avskilda platser för lugnare lekar. Vegetationen
bör vara varierad, bidra med lösa föremål och ge sinnesupplevelser.

De kvarter som innehåller enbart markbostäder och i planförslaget saknar halv-
privata ytor inom kvarteret bör få passager som leder mellan trädgårdar och
huskroppar. Dessa kan utgöra spännande bilfria stråk för möten, lekar och upp-
täckt. Stråken är viktiga för barn som i sin frigörelseprocess utökar sitt rörelse-
mönster och samtidigt har behov av hemmets närhet.

Gatumarken närmast bostadsentréerna bör, liksom i Småstaden, möjliggöra de
boendes egen utformning. Invånarna kan bidra med stor variation i området
vilket ger det en personlig prägel och en mångfald av upplevelser.

[40]
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TTTTTrrrrrädgädgädgädgädgårårårårårdsstadendsstadendsstadendsstadendsstaden

Trädgårdsstaden utgörs i planprogrammet av bebyggelsen kring den cirkulära
grönytan öster om skogspartiet Strandfuret. Bebyggelsen består av markbostäder,
fristående eller sammanhängande, i två våningar med egen tomt samt förgård
mot gatan.

PlanförPlanförPlanförPlanförPlanför slaslaslaslaslagggggets kvets kvets kvets kvets kvaliteter ocaliteter ocaliteter ocaliteter ocaliteter och bristerh bristerh bristerh bristerh brister
Närheten till skogspartiet Strandfuret är positiv. I Strandfuret kan barnet bygga
egna platser, vara ifred med sina tankar, och träna sin kroppsliga förmåga genom
att t ex klättra i träd och balansera på stubbar och stenar. Strandfuret lockar till
utforskande och dess många lösa föremål kan användas i lekar. Skogspartiet medger
en successiv övergång från barnets kända miljö utanför hemmets dörr till det
okända i skogspartiets inre och hjälper barnet att bli mer och mer självständigt.
Tyvärr kommer inte alla barn kunna ta sig på egen hand till Furet. Denna möjlig-
het avtar med avståndet och barnets ålder. För mindre barn som bor längs hu-
vudgatan kan skogspartiet upplevas ganska avlägset. Läs mer om Strandfurets
betydelse för barn under rubriken Strandvillorna.

Den cirkulära grönytan blir en kvalitet för Lomma Hamn och för hela tätorten.
Den utgörs av ett stort öppet rum som kan samla stora grupper av människor
och kan få en funktion för barnens sociala inlärning. Här kommer det säkert att
finnas möjligheter att under soliga sommardagar studera andra människor och
skaffa sig nya vänner. Grönytan bildar en väl tilltagen gräsbelagd yta som kan
användas i den fysiska utvecklingen till ytkrävande lekar, bollspel och spring. I
övrigt innehåller trädgårdsstaden få offentliga ytor.

[40]
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Trädgårdsstadens ensidiga bebyggelse kan leda till en befolkningssammansättning
som saknar vissa kategorier av människor. För barnets sociala utveckling är det
optimala att komma i kontakt med människor med olika bakgrund och varie-
rande ålder. I Lomma Hamn i övrigt finns dock förutsättningar för större varia-
tion.

Förgårdsmarken mellan bebyggelse och gata ger ett avstånd mellan bostadens
entré och trafikerad gata, vilket är positivt. Dessa privata markbitar, som de bo-
ende utformar och möblerar efter eget tycke, ger också förutsättningar för att
varje bostad får en egen karaktär mot gatan, vilket bidrar med variation och ger
orienterbarhet.

FFFFFörörörörör s las las las las laggggg
Passager mellan de privata trädgårdarna i kvarterens inre skulle kunna utgöra
spännande platser för barnets vistelse, ensamt eller tillsammans med kompisar,
och ge barnet ett antal bilfria stråk (se referensbilder här intill). Dessa halvoffentliga
platser ger barnet social träning genom att man här kan umgås med kompisar,
träffa människor i olika åldrar och till viss del studera de som vistas i sina trädgår-
dar. Stråken kan även ge barn under ca 6 års ålder en trygg och spännande miljö
nära hemmet. Stråken ger upptäckter utanför den egna trädgården och hjälper
barnet att ta sig till den cirkulära grönytan på bilfria vägar.

Vid den stora grönytans kanter bör det finnas viss vegetation. Här ska man kunna
vistas avskiljt, ensam eller med några kompisar, och samtidigt ha kontroll över
vad som sker på ytans mitt. Vegetationen ska vara rumsbildande och ge avskild-
het, vilket ger möjlighet för barnen att bygga egna platser. Det är också positivt
om den består av flera arter träd, buskar och blommor och om dessa bidrar till
så många olika typer av sinnesintryck som möjligt. Blad, frukter, stenar och andra
lösa föremål är också värdefulla i lekar.
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BrohusBrohusBrohusBrohusBrohus

Brohus avgränsas av Höje å i öster och Lomma Hamns huvudgata i väster. Bro-
hus innehåller ett antal historiska byggnader som alla kommer att bevaras (se
bilder). Denna bebyggelse består av f  d arbetarbostäder som tillhört det tegel-
bruk som tidigare funnits i området samt ”Villa Solsken” som har fungerat som
direktörsbostad. Den nya planerade bebyggelsen består uteslutande av radhus
och parhus med egen trädgård som utformningsmässigt kommer att anpassas till
den äldre bebyggelsen. Kvarteren längs huvudgatan får en tätare struktur än kvar-
teren närmare ån. En dagvattendamm med koppling till en radhuslänga placeras
söder om den gamla bebyggelsen. Längs Höje ås västra sida kommer ett offent-
ligt promenadstråk att anläggas. Vegetationen längs ån och kring den äldre be-
byggelsen är väl uppvuxen.

PlanförPlanförPlanförPlanförPlanför slaslaslaslaslagggggets kvets kvets kvets kvets kvaliteter ocaliteter ocaliteter ocaliteter ocaliteter och bristerh bristerh bristerh bristerh brister
Vattnet och å-promenaden utgör stora kvaliteter för området. Den gröna å-
kanten kommer att bli betydelsefull för hela stadsdelen. Den befintliga vegetatio-
nen; popplar, pilar och gräs, bidrar med en kvalitet redan från början och ger
området en särskild prägel. Växtligheten ger förutsättningar för barnets eget ska-
pande, sinnesupplevelser och kroppslig träning. Den ger förståelse för årstids-
växlingar och utgör tillsammans med vattnet en intressant miljö med mycket att
upptäcka. Platsen kommer även att kunna ge barnet sociala erfarenheter, då många
människor kommer att vistas här och då den ger förutsättningar för kojbygge
och andra lekar tillsammans med vänner. Den gamla bebyggelsen och utemiljön
kring denna kan också vara intressant att utforska och kan bidra med upplevelser
för alla åldrar.

Vissa kvarter har i planförslaget en gemensam yta i kvarterets mitt. Från denna yta
sker in- och utfart till de boendes parkeringar på respektive tomt. Trafiken kom-
mer här att vara begränsad, med enbart de boendes fordon, och av mycket låg
hastighet då utrymmet inte medger annat. Dessa kraftiga begränsningar av trafi-
ken kan innebära att ytan trots allt kan fungera som en vistelseyta för kvarterets
boende, för lek och möten. Parkering sker inom de flesta kvarter på tomtmark
och tar därigenom inte någon lek- och vistelseyta i anspråk. Dock innehåller några
av dessa kvartersytor parkeringar i förslaget.

FFFFFörörörörör s las las las las laggggg
Som jag tidigare nämnt är det viktigt att miljön vid ån får en offentlig karaktär
samt inte upplevs alltför färdigställd och vuxenkontrollerad. Den måste få vara
lite stökig och inbjuda till kojbygge och trädklättring med många träd och buskar
av olika arter. En varierande och rik vegetation kan bidra till stimulans av alla

[41]
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sinnen och ett rikt djurliv. Doftande blommor, ätbara bär, stenar och färgrika
växter av olika karaktär som förändras över året lockar till fantasilekar och ger
sinnesintryck.

Parkmiljön kring dagvattendammen samt planförslagets offentliga gröna ytor,
centralt placerade i Brohus, ska kunna ge utrymme för barns rörelselekar. Miljö-
erna bör innehålla en del nivåskillnader och naturmaterial som man kan klättra
och balansera på. De bör också rymma plana gräsytor för spring, lek och pick-
nick.

De ytor som är gemensamma inom kvarteret och trafikeras i begränsad utsträck-
ning bör utformas till attraktiva miljöer för människor. Platserna kan fungera
som rörelsestråk men bör även ge förutsättningar för lek och vistelse, t ex med
utplacerade träd och bänkar, vilket också ytterligare inskränker bilens framkom-
lighet. Här bör barnen kunna hitta detaljer som stimulerar deras sinnen, t ex vege-
tation av olika karaktär. De privata trädgårdarna kommer att bidra med variation
och möjlighet att studera och möta andra människor. De parkeringsplatser som
är förlagda i kvarterets mitt, på den yta som kan fungera som vistelse- och mö-
tesplats för de boende i kvarteret, bör få en annan lokalisering.

De kvarter som gränsar till Hamnallén bör få passager som leder från kvarterets
mitt österut, mellan trädgårdar och hus, mot de gröna ytorna och den gamla
bebyggelsen, vilket ger större tillgänglighet till dessa miljöer. Stråken kan också
utgöra miljöer för barnets upplevelse och lek.
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StrStrStrStrStrandandandandandvil lorvi l lorvi l lorvi l lorvi l lor nanananana

Strandvillorna består av 8 mindre flerfamiljshus i tre våningar och är placerade i
Strandfurets södra och norra kanter. Mellan husen kommer vegetationen att röjas
och platser för de boendes utomhusvistelse och parkering skapas.

PlanförPlanförPlanförPlanförPlanför slaslaslaslaslagggggets kvets kvets kvets kvets kvaliteter ocaliteter ocaliteter ocaliteter ocaliteter och bristerh bristerh bristerh bristerh brister
Strandfuret, Lomma Hamns största sammanhängande vegetationsområde, ut-
gör en stor resurs. Skogspartiet bidrar med kvaliteter för barnets fysiska utveck-
ling eftersom här finns ojämn mark, stenar och rötter som barnet kan använda
för att träna kroppens förmåga och träd att klättra i. I naturmiljön finns utrymme
för avkoppling och funderingar i ensamhet. Den kan också gynna den individu-
ella utvecklingen, då det finns möjlighet för barnet att undersöka sin omgivning
på egen hand samt att skapa egna platser. Här finns löst material; löv, blad, grenar
mm, att använda i fantasilekar och bygga kojor av. I kojbygget tränas förutom
kreativitet och självständighet också barnets sociala förmåga då bygget och le-
karna i kojan sker tillsammans med kompisar. I Strandfuret finns mycket att upp-
täcka och utforska i form av djurliv och varierad vegetation. Den spänning och
variation som Furet erbjuder kan komma att locka barnen till utomhusvistelse.
Barnet kan också få kunskap om naturen, djur och växter genom att gå på upp-
täcktsfärder på egen hand. Strandfuret kommer att bli ett grönområde som an-
vänds av många boende i stadsdelen, kanske även utanför, vilket innebär att bar-
net har möjlighet till social träning. För de boende i strandvillorna är Furet direkt
tillgängligt utan att behöva möta trafik, vilket förstås är mycket positivt då barnen
från låg ålder kan ta sig dit utan övervakning. Tillgängligheten till stranden är
också mycket god.

Mötesplatser som främjar barnets sociala träning är det ont om i Strandvillornas
absoluta närhet. Parken i söder och den cirkulära gröningen i öster kan vara svåra
att nå. För små barn är det långt till den stora cirkulära grönytan och för att nå
parken och förskolan/daghemmet i denna måste barnen korsa den trafikerade
barriär som Eternitgatan utgör.

Utrymmet mellan husen nära bostadsentrén kan användas för lek och aktivitet
och kan vara överblickbart från lägenheternas fönster. Här kan de små barnen i
viss mån släppas på egen hand. Strandvillornas utemiljö tillåter en stegvis över-
gång från det välkända området invid huset till det okända i skogspartiet och ut
mot stranden. Området tillåter att barnet gör egna upptäckter längre och längre
bort från hemmet.



9 0 BARN I LOMMA HAMN

FFFFFörörörörör s las las las las laggggg
Området mellan husen bör utformas så att det lockar människor i alla åldrar till
utevistelse. Detta kommer att bli en gemensam yta för de boende och bör utfor-
mas som en flexibel yta som tillåter flera funktioner med sittplatser i solen och
mindre rumsbildningar, kanske i form av gröna rum. Denna yta blir viktig för de
små barnen eftersom den är belägen nära hemmet. Deras behov av en stimule-
rande och trygg miljö måste tillgodoses här. Området bör innehålla en hel del
detaljer som barnen kan utforska och upptäcka. Olika sorters markbeläggningar,
växter av olika arter och annat som stimulerar barnens alla sinnen och som skapar
upplevelse. Lösa material som stenar, pinnar, blommor och sand är viktiga be-
ståndsdelar för barnens lekar. Till denna yta har också de boendes parkeringsplat-
ser lokaliserats. Dessa bör placeras så nära Sjögatan som möjligt och skiljas från
den övriga vistelseytan. Parkeringarna kan utgöra en behövlig gräns mellan vistelse-
ytor och den trafikerade Sjögatan.

Strandfuret är idag svårgenomträngligt p g a mycket sly och nerfallna träd. I
samband med Lomma Hamns utveckling kommer Furet att gallras och till viss
del återplanteras för att omvandlas till ett område för människors vistelse. För
barn är det viktigt att skogspartiets vilda karaktär bibehålls. Markens ojämnheter,
busksly och nerfallna träd utgör en bra grund för barnets fysiska utveckling, koj-
bygge samt ger spänning och stimulerar till fantiserande.
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TRAFIK
Alla gator i Lomma Hamn kommer att vara tillgängliga för biltrafik. Väg-
strukturen i planförslaget bygger på en huvudgata (Hamnallén) som leder genom
området i nord-sydlig riktning. Denna ansluter till S Västkustvägen i norr via
områdets huvudinfart och, över den nya bron och genom framtida trafikplats, till
centrum i sydost. Från S Västkustvägen tar man sig vidare ut på väg 905 mot
Lund och E4:an mot Malmö och Göteborg.

Trafikstrukturen består av gator i tre hierarkier. Hamnallén utgör huvudstråket
och tillåter en högsta hastighet av 50 km/h. På denna gata kommer framtida
kollektivtrafik att ledas. Ett antal gator fungerar som lokalgator med god tillgäng-
lighet för biltrafik; Sjögatan, Tullhusgatan, Kajgatan och Esplanaden. Dessa är
fördelade över planområdet och kommer att ha 30 km/h som hastighetsbe-
gränsning. Övriga gator fungerar som gångfartsgator där hastigheten är begrän-
sad till gångfart och fordon ska lämna företräde för de gående. Dessa gator är
smala med en körbana på 3-5 meter och i första hand avsedda för att nå bostä-
derna och inte för genomfartstrafik. I planförslaget har alla småhus plats för två
parkerade bilar på egen fastighet. Flerfamiljshusen har fått 1 p-plats per 100 m²
bostadsyta som samlas antingen på parkeringstorg eller på kvartersgården. 0,2
gästparkeringar per bostad utformas som kantstensparkeringar längs vissa gator.
Längs Hamnallén läggs gång- och cykelbanor på båda sidor av vägbanan och
separeras från denna med trädrader. Även Sjögatan får en gång- och cykelbana,
på ena sidan av vägbanan. I övrigt integreras gång- och cykeltrafiken med annan
trafik inom stadsdelen. Alla lokalgator förses dock med trottoarer.
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Alla gator i Lomma Hamn tillåter dubbelriktad biltrafik. För att ge goda förut-
sättningar för barnets utomhusvistelse och tillgänglighet måste genomtänkta trafik-
lösningar som tar hänsyn till barnens behov skapas. Vissa gator kommer få ett
högre trafikflöde och tillåta en högre hastighet p g a sin tillgänglighetsgrad och
gatunätets utformning. Planförslagets huvudgata; Hamnallén, och lokalgatorna;
Sjögatan, Esplanaden, Kajgatan och Tullhusgatan, kommer troligtvis att utgöra
mer eller mindre tydliga barriärer för barnet och kan inskränka dess rörelsefrihet.
På grund av att dessa gator är långa och raka finns en risk för att höga hastigheter
kommer att hållas här. Framförallt de mindre barnens möjlighet att röra sig ute
påverkas av trafikbarriärer. Dessa barriärer hindrar barnen i varierande grad från
att på egen hand ta sig från ett område till ett annat, till stranden, vattnet och
parkerna, till förskola/dagis och kompisar. För barnets rörelsefrihet är det mycket
viktigt att dessa barriärer överbryggs.

Parkeringsplatser samlas i förslaget på parkeringstorg och ett fåtal gator. De flesta
gator saknar parkeringsplatser, vilket är positivt för barnens möjlighet att leka och
ta sig fram på gångfartsgatorna utanför bostaden. En god utformning av
gaturummet kan hindra biluppställning utanför markerade platser.

I Småstaden, Å-kvarteren och Brohus vetter entréer till trapphus och markbostäder
på flera ställen direkt mot trafikerad gata. Gångfartsgatorna innehåller dock en
grusad zon, ca 1 m bred, mellan husfasad och körbana. Dessa ytor ger möjlighet
för de boende att utforma markytan vid entrén efter egen smak. De entréer som
skiljer sig i höjdnivå från gatan kommer att utrustas med en trappa, som ger en
tydlig paus mellan ytterdörr och körbana och gör att människor syns på väg ut
från sina bostäder.

FFFFFörörörörör s las las las las laggggg
Gång- och cykelnätet i Lomma Hamn bör utökas till att omfatta alla lokalgator.
Det bör också få en utformning som tydligt visar hur det hänger samman och
skiljer det från vägnätet. Förslagsvis får gång- och cykelnätet en annan färg och/
eller ett annat material än vägbanan. Gångbana och cykelbana bör också skiljas
från varandra färg- och/eller materialmässigt, för att tydliggöra förhållandet mellan
dessa. Ett tydligt och sammanhängande gång- och cykelnät underlättar för barn
att ta sig fram i trafiken. I korsningar och vid övergångar ska detta material leda
gångtrafikanten och cyklisten, signalera åt fordonsföraren att hålla uppsikt samt
att ge de oskyddade trafikanterna företräde. Gång- och cykeltrafiken bör ha hög-
sta prioritet i trafikstrukturen. Bilisterna ska känna att de korsar cyklisternas väg,
och inte tvärtom.
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Huvudgatan och de mest trafikerade lokalgatorna bör få tydliga, och tillräckligt
många, övergångar för gång- och cykeltrafik Se karta på nästa sida för förslag på
placeringar av övergångsställen. Övergångarna bör utformas på ett sätt så att
gående och cyklister syns tydligt, känner sig säkra och kan överblicka trafik-
situationen. Det är viktigt att övergångarna är fria från buskage och andra före-
mål som kan skymma barnen och minska deras möjlighet att få en överblick över
trafikplatsen. Flera av de föreslagna övergångarna bör göras upphöjda och breda
så att bilisterna tvingas hålla en låg hastighet. Biltrafik med låg hastighet och för-
siktigt körsätt ger upplevelse av högre säkerhet och hänsynstagande. Barn och
föräldrar måste känna sig säkra på att biltrafikanter tar hänsyn till barnen. Skönhets-
upplevelser kring vägarna kan också få trafikanter att hålla hastigheten nere.

Gatorna närmast bostäderna ska tillåta framkörning till varje bostad och måste
utformas på ett sätt som gör att de inte inbjuder annan trafik eller parkering på
gatan. Ett förslag är att markytan som skiljer en lokalgata från en gångfartsgata
ges en tydlig utformning, antingen som en liten upphöjning eller med ett annor-
lunda material (se bildexempel överst på sidan). Detta ger föraren en signal om
att han/hon kommer in i en annan sorts miljö. Det är ytterst viktigt att mycket
låga hastigheter hålls på dessa gator. Här ska barnen kunna vistas och känna sig
trygga. Gatan utgör ofta en viktig plats för barnens lek. Planförslagets smala

[43]
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gator och gränder kommer i viss mån leda till låga hastigheter. Genom att ge
bilföraren en upplevelse av att köra på gångyta, inte körbana, kan hastigheten
sänkas. Detta kan uppnås genom att gaturummets utformning får en mänsklig
skala med många detaljer och inbjuder till vistelse. Människor och föremål på
gatan tvingar också föraren att färdas mycket långsamt och lämnar ingen plats till
otillåten parkering. De boende bör ges utrymme att utforma den grusade ytan
utanför entrén som de själva vill (se referensbild här intill). Gatorna kan också
utsmyckas med offentlig konst.

Bra belysning längs gång- och cykelvägar, vid korsningar och övergångar är, som
tidigare nämnts, betydelsefullt för att minska olyckor och för att barn och vuxna
ska känna sig trygga i trafiken.

Den nya trafiklösningen som binder ihop Lomma Hamn med centrum bör stu-
deras vidare vad gäller gång- och cykelvägars dragningar. Det är i dagsläget inte
klargjort hur dessa ska ledas. Att man kan ta sig till centrum med cykel eller till fots
på ett gent och trafiksäkert sätt är en förutsättning för att människor ska låta bilen
stå. Det ger också goda förutsättningar för barnens frigörelseprocess.

I planförslaget har viss parkering lagts på kvartersgårdar. Dessa parkeringsplatser
borde, som tidigare nämnts, i stor utsträckning istället placeras i underjordiska
garage eller i anslutning till de större gatorna. Det är betydelsefullt att de minsta
barnen kan få en trygg yta utan biltrafik att vistas på nära hemmet.
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VATTEN
Vatten kommer att vara ett betydande inslag i stadsdelen. Närheten till vatten är
en stor kvalitet men också en säkerhetsrisk och kan leda till att barnets rörelsefri-
het inskränks. Kopplingarna till vattnet är i området av många olika slag och ger
varierade förutsättningar.

Sandstranden i väster är under varma sommardagar mycket populär hos invå-
nare i Lomma och delar av Skånes inland. Sanden är vit och finkornig och vattnet
är långgrunt. Kajen och piren längs Höje ås inlopp i söder är av en helt annan
karaktär. Vattnet är djupt och kajkanten hårdgjord, se bild på nästa sida, längs
piren i kombination med en slänt av stenar. Dagens fiskeriverksamhet kommer
att leva kvar i den nya stadsdelen. Här finns fiskehoddor3, en gammal varvs-
byggnad ”Oscars varv” och en fiskebod med försäljning, rökeri och servering. I
byggnaderna vid kajen kommer antagligen de flesta framtida verksamheter att
samlas. Innanför kajen läggs en farbar gata och en gångbana. I öster kring Höje ås
krökning blir huvudkaraktären lummigare med mindre båtar angjorda vid trä-
bryggor som följer ån. Bilden längst ner på nästa sida visar hur Höje å ser ut idag.
Från kajen i söder kommer en nyanlagd kanal sträcka sig in i området. Kanalen
ska ge områdets inre lite av de kvaliteter som de andra vattenområdena erbjuder.
Kanalen får ett djup på ca 1,5 m och dess kanter kommer att bestå av stenslänter
och träbryggor. Småbåtar ska kunna ta sig under kajbron och ta sig in i kanalen.
Parken kring Eternitkontoret i väster kommer att innehålla ett vattenstråk som
leder från norr ut i ån i söder, bestående av uppsamlat dagvatten. Även i Brohus
södra del placeras en dagvattendamm, i anslutning till en grön parkmiljö.

a sandstranden
b dagvattenstråk i park
c kanalen
d kajen
e dagvattendamm i

Brohus
f åmiljön

3 ”Hodda” - skånska för liten bod.
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Vattenkontakten är viktig. Även barn bör få tillgång till de attraktiva vattenmiljöerna.
Vatten ger sinnena viktig stimulans, utgör en intressant miljö att utforska och kan
användas i kreativa lekar. Vattnet har också ett pedagogiskt värde.

Sandstranden med sin vita mjuka sand och det långgrunda vattnet är på somma-
ren utmärkt för barnfamiljer som kan låta barnen leka i vattenbrynet. Det lång-
grunda vattnet gör att även små barn har möjlighet att vistas i det. Under årets
övriga årstider är stranden en plats för avkoppling och en plats där man kan vara
nära naturen. Ljudet av rullande vågor, utblicken över Öresund och den danska
kusten, saltstänk och hård vind utgör några av kvaliteterna. Sand, stenar och snäckor
från stranden är spännande föremål att utforska, använda i lekar och utveckla sin
kreativitet med. Det enorma öppna vattenrummet kan också ge barnet en förstå-
else för sin egen storlek i förhållande till omgivningen.

Det dagvattenstråk som leder genom parken vid Eternitkontoret och dammen i
Brohus kan komma att utgöra en stor kvalitet för både barn och vuxna. Den
föreslagna kanalen ger också upplevelser för barnen med slänter och träbryggor
som gör det möjligt att nå vattnet. De mindre båtar som har möjlighet att ligga i
den ca 1,5 m djupa kanalen bidrar till att miljön blir spännande och upplevelserik.
Kanalen upptar, som tidigare nämnts, samtidigt ett markområde som skulle kunna
användas till lekar och aktiviteter av olika slag framför allt för de barn som bor i
angränsande kvarter. Den kan också bidra till att de minsta barnens rörelsefrihet
inskränks, p g a föräldrars och barns rädsla för vattenmiljöer.

Höje å och dess omgivningar utgör en stor kvalitet. Planförslaget innehåller ett
antal nya bryggor på åns västra sida som gör det möjligt för barnet att komma i
kontakt med vattnet. Här kan man fiska, fånga småkryp med håv och studera
vattnet.

Kajen kommer att betraktas som farlig för de minsta barnen och utgöra en spän-
nande och intressant miljö för de lite äldre. Här kommer att finns mycket att
studera; fritidsbåtar, fiskebåtar, yrkesfiskarnas arbete och andra människor.

FFFFFörörörörör s las las las las laggggg
Området har olika vattenmiljöer. På vissa ställen bör man hindra barn från att
trilla ner i vattnet och på andra möjliggöra för en direkt vattenkontakt.

Det är viktigt att skapa grunda vattenmiljöer i mindre skala och i en lugn omgiv-
ning så att de små barnen kan lära känna vattnet i sin egen takt i sin vardag. De
behöver bygga upp en förståelse för och respekt för vatten för att kunna hantera
större och farligare vattenområden. Miljöer med vatten i mindre skala bör skapas

[44]
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i barnets närmiljö, t ex på kvartersgårdar och på offentliga platser. Dagvatten-
dammen i Brohus och stråket i parken vid Eternitkontoret bör vara grunda vatten-
miljöer lättillgängliga även för det lilla barnet. Denna typ av miljöer kan också
hålla barnet ifrån andra farligare vatten, förutsatt att de kan fånga barnets intresse
och är lätta att nå. Vatten skulle kunna vara ett återkommande tema på platser,
gårdar och i parker, i denna stadsdel nära havet. Olika typer av vattenkonst inbju-
der till och möjliggör att barnet aktivt bekantar sig med vattnet, genom att leka i
det, känna och titta på det. Bilden visar ett exempel på spännande offentlig vat-
tenkonst.

Vattenmiljön i parken bör användas i skolans/förskolans verksamhet. Med hjälp
av det närliggande vattnet kan barnen på ett erfarenhetsbaserat sätt skaffa kun-
skap om vattnets kretslopp, om insekter, fiskar och vattenväxter samt om vattnet
och dess beteende i allmänhet.

De markområden som gränsar till djupa och farligare vattenområden bör få en
utformning som tydligt signalerar på fara/förändring och visar var gränsen mot
vattnet går. Den yttersta kajkanten bör få ett material och en färg som skiljer sig
från den övriga kajytan, t ex en mörkröd sten. Där det är möjligt kan man också
använda sig av pollare utplacerade någon meter från kajkanten. Dessa visar på en
gräns och att bakom denna linje händer något. Vill man vara ännu tydligare kan
man placera en kätting eller ett rep mellan pollarna. Vattnet är på så sätt fortfa-
rande tillgängligt, men man måste passera ett lättare hinder för att nå det.

Broar och andra konstruktioner i närheten av vatten måste göras säkra även för
det lilla barnet. Barn kan med lite fantasi hitta många användningar för de före-
mål som är konstruerade av vuxna för enbart en funktion. De testar gränser, sina
egna och omvärldens, och tränar sin kropp genom att klättra och krypa. Barnets
kroppsmått är mindre än vuxnas och de är smidiga. Detta bör tas i beaktande vid
konstruktion av räcken, utsmyckningar mm i den offentliga miljön. Områden
med vattenkontakt måste vara attraktiva för människor i alla åldrar och storlekar.
Detta bör beaktas exempelvis vid val av brokonstruktion. Även barn bör från
bron kunna blicka ut över vattnet utan föremål i ögonhöjd som skymmer utsik-
ten.

Har man väl ramlat i vattnet måste det gå att ta sig upp därifrån. På kajkanten bör
det finnas stegar med jämna mellanrum som även små barn, som har lärt sig att
klättra, kan använda. Även åns bryggor bör ha stegar eller andra anordningar
som det går att ta sig upp med hjälp av. Slänterna som leder ner mot ån måste ha
en vegetation och en lutning som fungerar för detta ändamål. Kanalens bryggor
bör ha flera stegar eller liknande.
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INFLYTANDE
Lomma kommun har inget etablerat samarbete med skolor eller barn- och ung-
domsråd. I arbetet med planprogrammet för Lomma Hamn har ansvariga på
eget initiativ vid två tillfällen träffat elevrådet på en av högstadieskolorna i Lomma,
Pilängsskolan. Utbyggnadens innebörd har beskrivits för dem och de har haft
möjlighet att komma med synpunkter. Planprogrammet gick även på remiss till
elevråden på Lommas båda högstadieskolor, som avstod från att yttra sig.

Planprogrammets kvaliteter och bristerPlanprogrammets kvaliteter och bristerPlanprogrammets kvaliteter och bristerPlanprogrammets kvaliteter och bristerPlanprogrammets kvaliteter och brister
Planprogrammets handlingar talar övergripande om att barn och ungas intressen
ska studeras, delvis genom detta arbete, och tillgodoses. I detta sammanhang
nämns ingenting om barn och ungas eget inflytande i processen.

FFFFFörörörörör s las las las las laggggg
Det är lättare för människor att ge synpunkter på den miljö som de lever i än att
kommentera en framtida bebyggelse. Därför kan det vara svårt att få in ett barn-
inflytande i ett nybyggnadsprojekt. Inom Lomma Hamn-projektet kan den långa
utbyggnadstiden, ca 15 år, utnyttjas till att föra in brukarnas inflytande i processen.
Bebyggelsen kan här fungera som ett fullskalelaboratorium. Jag föreslår att man
när den första etappen är inflyttad gör en studie av användandet av utemiljön där
de boende, barn och föräldrar, intervjuas. Resultat och nyvunna kunskaper från
denna studie arbetas därefter in i följande detaljplan. Studier av detta slag kan
sedan göras kontinuerligt och följa med genom hela utbyggnadstiden. Att tillåta
ett projekt att utvecklas med tiden kräver en öppenhet och flexibilitet. Lomma
Hamn regleras inte vid enbart ett tillfälle, genom en detaljplan, utan kommer att
rymma flera delplaner som upprättas tidsmässigt efter varandra.

Det går också att få in synpunkter på framtida bebyggelse i ett tidigt skede i
processen, genom referensgrupper som träffas kontinuerligt och aktivt diskute-
rar planens förutsättningar. I arbetet med detaljplaner för Lomma Hamn bör
referensgrupper med barn och ungdomar ingå. En tredimensionell stadsbyggnads-
modell som visar framtida område underlättar när människor försöker skapa sig
en uppfattning om framtida bebyggelse. Referensgrupperna kan bestå av skol-
klasser som avsätter en del av undervisningen för detta ändamål. För detta krävs
engagerade lärare som inser att barnen har mycket att lära genom att ingå i arbe-
tet. Kontinuitet och återkoppling är viktigt. Skolor är ett bra forum för att nå ut
till barn och unga. Det kan vara svårt att fånga in frivilliga barn och unga som är
beredda att offra sin fritid för dessa frågor. Genom skolan når man barn med
olika bakgrund och intressen. Skolan har dessutom ett ansvar att lära ut vilka
rättigheter man har som medborgare, demokrati och samhällskunskap. Samhälls-
planering med diskussioner kring aktuella planeringsprojekt kan utgöra en del av
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undervisningen. Det är viktigt att arbetet sker utifrån barn och ungas perspektiv
och att det passas in i skolans organisation. Det måste ske på barnens hemmaplan
och med deras uttryckssätt. Samarbete mellan planerare och pedagoger är viktigt.
Pedagogerna har kunskap om barnen och deras sätt att uttrycka sig och kan
fungera som en länk mellan planerare och barn.
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