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Programsamråd om Genarps centrum
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av Byggnadsnämndens
arbetsutskott upprättat planprogram för rubricerat område. Förslag
till planprogram anger förutsättningar för förtätning och förädling
för ett centrum i Genarp med fler bostäder och verksamheter.
Programförslaget innehåller bland annat ca 120 nya bostäder där
centrumverksamhet medges i bottenvåning vid strategiska lägen, ny
placering av hållplatsläge för kollektivtrafik, ombyggnad av gator
med en ny cirkulationsplats för en säkrare trafiksituation samt en
förbättring av gång- och cykeltrafiken. Stadsbyggnadskontoret
bedömer att den påverkan som planförslaget förutses kunna få är
sådan att den inte förväntas medföra en betydande miljöpåverkan i
den mening som avses i kap 4 34 § plan- och bygglagen.
Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden att fatta beslut
om att skicka ut förslaget till planprogram för samråd. Samråd
planeras att ske under september och november 2020. Efter
samrådet görs eventuella justeringar i planprogrammet innan
byggnadsnämnden fattar beslut om att planprogrammet ska utgöra
underlag för fortsatta detaljplanearbeten inom området.
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Barnets bästa
Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen,
behov och situation i enlighet med barnkonventionen tagits. Nya
gång- och cykelförbindelser föreslås för att mer trafiksäkert koppla
samman planområdet med andra målpunkter i Genarp såsom
Ekevallens idrottsplats och Genarps bibliotek. Planförslaget
möjliggör även en säkrare vägkorsning i anslutning till Fjärilsparken
där många barn passerar på sin väg till skola mm.

Ärendet

Orienteringskarta

Under 2016/2017 drev Lunds kommun utvecklingsprogrammet
Fokus Genarp som syftade till att utveckla Genarp med
målsättningen att orten ska vara en attraktiv boendeort som kan
växa. Rapporten presenterades och behandlades 2018 av Kommunstyrelsen där det beslutades att föreslå Byggnadsnämnden att arbeta
fram ett planprogram för de centrala delarna av Genarp och i arbetet
använda underlaget från Fokus Genarp och arbetsgruppernas arbete.
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2018-09-06 att ge
Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta ett planprogram för
Genarps centrum.
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Planprogrammet tar upp och vidareutvecklar tankar som kom fram i
arbetet med Fokus Genarp.

Avgränsning av planprogramområdet inom röd markering

Syftet med planprogrammet är att ange förutsättningar för
förtätning och förädling för ett centrum i Genarp med fler bostäder
och verksamheter i en skal passande orten där bykänslan ska
bevaras. Genom planprogrammet konkretiseras Lunds kommuns
ambitioner med ortens centrum. Planprogrammet utreder olika
möjligheter för Genarps centrums fysiska planering och presenterar
en struktur för kommande bebyggelse i de centrala delarna av orten.
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Stadsbyggnadskontoret bedömer att den påverkan som
planprogramförslaget förutses kunna få är sådan att den inte
förväntas medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som
avses i 4 kap 34 § plan- och bygglagen.

Planprogrammets innehåll
Planprogram anger förutsättningar för förtätning och förädling inom
området som helhet. Ambitionen med planprogramförslaget är att
utveckla Genarps centrum till att innehålla fler bostäder och
verksamheter, att tillskapa platser för möten och vistelse samt
förbättring av biltrafiksituationen och gång- och cykelstråken.
För att utveckla Genarp centrum behövs det att förändringar
genomförs. Den plats som planprogrammet definierar som Genarps
centrum fungerar inte som ett centrum idag dit människor kommer
för att mötas, utföra sina dagliga ärenden eller bara vistas. Målbilden
är ett mer levande centrum med nya mötesplatser och bostäder där
verksamheter finns i bottenplan mot nya sammanhållna torgytor där
plats ges för vistelse och lokala aktiviteter. Med en mer centralt
placerad kollektivtrafikbusshållplats på Bygatan mot Fjärilsparken
bidrar det till mer ökat folkliv.
Sammanfattningsvis innehåller programförslaget:









Ny kvarterstruktur med ca 120 nya bostäder i flerfamiljshus
med varierande storlek och skala anpassad till Genarp samt
parhus i söder mot befintlig bebyggelse.
Centrumverksamhet i bottenvåning mot strategiska lägen
som torg och platser.
Flytt av hållplats för kollektivtrafik till Bygatan mot
Fjärilsparken.
Alternativa färdvägar för kollektivtrafik till nytt hållplatsläge.
Definierade torgytor samt omgestaltning av Bygatan med
förslagsvis ny markbeläggning mm.
Förbättring av trafiksituationen med ny cirkulationsplats där
Heckebergavägen/Slättövägen/Bygatan/Gödelövsvägen möts
Förbättring av gång- och cykelstråket längs bygatan och
Häckebergavägen.
Alternativa platser för evenemang.

Bilderna nedan visar den stadsbyggnadsidé och den illustration
som presenteras i planprogrammet. Den redovisade
bebyggelsestrukturen är inte färdigstuderad utan utgör ett sätt
att illustrera i vilken riktning området föreslås att utvecklas.
Studierna av kvarter, byggnader, platser och så vidare kommer
att fördjupas och vidareutvecklas i samband med kommande
detaljplanearbete.
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Stadsbyggnadsidé från planprogrammet

Illustration av programförslaget
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Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Byggnadsnämnden föreslås besluta
att

skicka ut program till detaljplan för Genarps centrum för
samråd

Ole Kasimir
planchef
Beslut expedieras till:
Enligt sändlista

Kent Ratcovich
planarkitekt

