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Sammanfattning
Under 2016/2017 drev Lunds kommun
utvecklingsprojektet 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
att 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.
Målbilden med programförslaget är att presentera
en samlad idé och plan för utvecklingen av
ett centrum i Genarp och konkretisera Lunds
kommuns ambitioner för ortens centrala
delar. I planprogrammet föreslås att befintligt
bostadsbestånd kompletteras med ny
bostadsbebyggelse i en skala passande orten med
bevarad bykänsla. För att få ett mer välkomnande
centrum möjliggörs det för nya verksamheter
som butiker, service, samlingslokaler och nya
mötesplatser.
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Genarp har utvecklats i ett relativt långsamt tempo
vilket har gett en karaktär till orten där bykänslan
är närvarande. I Genarp saknas det ett tydligt
centrum, en plats för invånarna att mötas på och där
handel kan ske. Det finns en karaktär i Genarp som
bör värnas genom bevarande av småskalighet och
försiktig utveckling. Hänsyn bör tas till det befintliga
samtidigt som nya tillskott måste få ta plats. Genom
att gammalt möter nytt bidrar det till att Genarp får
ett tydligt och definierat centrum.

Ett utvecklat centrum skulle som planprogrammet
föreslår, ge förutsättningar för cirka 75 nya bostäder,
lokaler för handel och verksamheter samt nya
mötesplatser, vilka tillsammans kan bidra till ett
rikare folkliv.
Genom gestaltning av gaturum och platser - såsom
korsningen där Heckebergavägen, Bygatan,
Slättavägen och Gödelövsvägen möts - kan trivsel
och trafiksäkerhet öka.

Genom att utveckla gång- och cykelstråk längs
Heckebergavägen mellan centrum och målpunkter
såsom Medborgarhuset och Ekevallens idrottsplats,
kan en tryggare och säkrare trafikmiljö uppnås.
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Inledning
Syfte

Programområde och avgränsningar

Syftet med planprogrammet är att ange
förutsättningar för förtätning och förädling för
ett centrum i Genarp med fler bostäder och
verksamheter i en skala passande orten där
bykänslan ska bevaras. Genom planprogrammet
konkretiseras Lunds kommuns ambitioner med
utvecklingen av ortens centrum. Planprogrammet
tar upp och vidareutvecklar tankar som kom fram
i arbetet med Fokus Genarp. Planprogrammet
utreder olika möjligheter för Genarps centrums
fysiska planering och presenterar en struktur för
kommande bebyggelse i de centrala delarna.

Programområdet ligger i anslutning till Bygatan,
Slättavägen, Gödelövsvägen, Heckebergavägen,
Fjärilsparken samt Genarps skola och angränsande
villafastigheter. Avgränsningen har gjorts utifrån det
geografiskt centrala läget och för att regionbussarna
har sin ändhållplats där samt för att inkludera
funktioner, ytor och stråk med utvecklingspotential.

För att utveckla Genarps centrum behöver
förändringar genomföras. Den plats som
planprogrammet definierar som Genarps centrum
uppfattas inte som ett centrum idag dit människor
kommer för att mötas och vistas eller utföra
sina dagliga ärenden. Planprogrammet föreslår
nya bostäder med lokaler i bottenplan mot
sammanhållande torgytor och mötesplatser. Plats
ges för vistelse, vilket bidrar till ett mer levande
centrum. En mer central busshållplats på Bygatan
mot Fjärilsparken, kan platsen bidra till ett ökat
folkliv.

Utöver ett utvecklingsförslag inom
planprogrammets gränser beskriver
planprogrammet bland annat möjligheter för
förändringar kring Medborgarhuset samt en
utveckling av gång- och cykelkopplingar till några
viktiga målpunkter i andra delar av Genarp.

Bakgrund och planprocess

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 201809-06 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att
upprätta ett planprogram för Genarps centrum som
följd av ortsutvecklingsprojektet Fokus Genarp.
Planprogrammets fokus ska enligt uppdraget vara
på en utveckling av Genarps centrum och som
underlag ska slutrapporten från Fokus Genarp
användas.

Nuläge inom Genarps centrum. Inom vitstreckad linje föreslås förtätning och förädling av befintlig bebyggelsestruktur.
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Planprogram är ett verktyg för kommunen att få ett
samlat och övergripande perspektiv på utvecklingen
av området. Ett planprogram innebär också en
möjlighet för kommunen att på ett tidigt stadium
lyfta frågor och alternativa lösningar på en
planeringsuppgift.
Efter programsamrådet har inkomna synpunkter
sammanställts i en samrådsredogörelse och
justeringar gjorts innan
byggnadsnämnden tar slutlig ställning till
programmet. Det utvecklingsförslag och den
bebyggelsestruktur som redovisas i detta
planprogram är inte färdigstuderad utan utgör
en målbild av vilken riktning Genarps centrum
föreslås att utvecklas. Under framtagandet
av planprogrammet har slutsatser från
medborgardialogen Fokus Genarp använts som
underlag och dialog har skett med Genarps
byalag, Genarps företagarförening samt
berörda fastighetsägare inom programområdet.
Förutsättningarna och lämpligheten kommer
att studeras ytterligare och detaljeringsgraden
kommer att öka i samband med kommande
detaljplanearbete.

Markägoförhållanden
Planområdet omfattar de utvecklingsbara
fastigheterna Borgen 22, 23 och 24 samt Aspeholm
1 och 12 som är privatägda. Övriga fastigheter och
gator ägs av Lunds kommun. Trafikverket är dock
väghållare av Heckebergavägen och Gödelövsvägen.

Programområdets avgränsning inom röd markering
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Utvecklingsmöjligheter
Inom programområdet finns ett antal definierade ytor och stråk med potential och därigenom
möjlighet att bidra till en framtida centrumutveckling i Genarp. Genom utvecklade stråk mellan
centrum och målpunkter, kompletterande bebyggelse och ny markbeläggning finns stora möjligheter att binda samman ortens delar bättre. Idag upplevs Genarps centrum lite odefinierat utan några
egentliga publikdragande målpunkter. Befintliga målpunkter som bidrar till folkliv ligger med relativt stora avstånd från varandra och är mindre tydligt eller inte alls sammankopplade. Inom de mest
centrala delarna av Genarp, vid Fjärilsparken och korsningen Bygatan-Gödelövsvägen-Heckebergavägen-Slättavägen, finns potential att skapa ett mer definierat centrum med ett tätare gaturum och
nya ändamålsenliga vistelseytor. Tillsynes oanvända ytor kan fyllas med nytt innehåll och stråk kan
ge nya sammanhållande rörelsemönster.

Mötesplatser

Bebyggelse

I Genarp saknas ett centrumtorg, en central
mötesplats med handel och service. Idag är publika
verksamheter i orten utspridda. För att få till ett
mer samlat och tydligare centrum måste befintliga
funktioner, verksamheter och service kopplas
ihop bättre och nya tillkomma. Det finns öppna
ytor centralt i orten utan tydlig användning. Även
Fjärilsparken används sparsamt, förutom vid
tillfällen då den nyttjas för olika årliga evenemang.
Platsen som bildas mellan den gamla järnhandeln

En utveckling av Genarps centrala delar ska
kunna komplettera befintligt bostadsbestånd
med flerfamiljshus och radhus för att få ett mer
varierat bostadsbestånd, samtidigt som den
befintliga identiteten och karaktären stärks. En
förtätning i centrum skulle kunna addera bostäder i
varierande storlek och upplåtelseform, men skalan
ska förstärka bykänlan och bostadsbebyggelsen
ha en succesiv övergång mellan högre och lägre
deler. Genom ny bebyggelse kan centrum utvecklas
och bli mer definierat och avgränsat jämfört med
idag. Med utgångspunkt i befintlig bebyggelses
karaktär, material och skala samt möjlighet för
centrumverksamhet i delar av bebyggelsen kan
förtätning bli grunden för utveckling av en bykärna
med ett rikare folkliv. Nya bostäder i centralt läge
skulle både kunna öka folklivet och innebära en mer
sammanhållen bebyggelsemiljö för att definiera
Genarps centrum i en passande skala.

I centrum finns en platsbildning ut mot Bygatan i en skala
passande Genarp som har en potential att bygga vidare
på.

och före detta Baskien Gastrocafé representerar en
yta av lämplig storlek för en central mötesplats sett
till omgivande bebyggelse, gaturum och Genarps
karaktär. Genom att förädla en sådan plats och
med hjälp av viss förtätning i övriga centrum kan
fler liknande platser uppstå och sammanlänkas.
Öppna luckor i bebyggelsen och längs gaturummet
har potential att nyttjas så att ortens centrala delar
upplevs mer välkomnande och som en plats där
man kan och vill mötas och vistas.

8

Handel och service

En centralt placerad livsmedelsbutik kan bidra till
ett mer levande centrum i en ort som Genarp. Ska
centrumhandel och annan centrumverksamhet

klara sig kan det behövas en stark livsmedelsbutik
vars dragningskraft bidrar till att andra
verksamheter klarar sig bättre. I Genarp finns
det idag två livsmedelsbutiker som ligger relativt
centralt men på platser utan möjlighet att utvecklas
tillsammans med andra verksamheter, bostäder
eller mötesplatser och torg. Butiker, kollektivtrafik,
service och lokaler samlade inom ett mindre
geografiskt område är en bra förutsättning för
ett centrum att bli attraktivare för exploatering
av bostäder. För att analysera nuläget och göra
en bedömning av Genarps behov av handel, både
idag och i framtiden har en handelsutredning
upprättats. Utredningen visar att en framtida tillväxt
i Genarp som leder till ett ökat kundunderlag är
en förutsättning för att stärka och driva på en
utveckling av orten. Fler invånare behövs för att
skapa ett ökat behov av lokal service och handel.
Även om en central etablering av dagligvaruhandel
i Genarp inte blir aktuell finns det möjligheter för
andra verksamheter såsom kaféer, mindre butiker
och service att etablera sig i både ny och befintlig
bebyggelse i ett framtida centrum i Genarp.

Trafikstruktur

Centralt och längs viktiga stråk inom orten finns det
förutsättningar för en komplettering med bostäder,
verksamheter och nya mötesplatser som kan stärka
Genarps centrum och bli nya målpunkter. Stråken
som går genom och förbi Genarps centrum bör
kopplas samman bättre med andra målpunkter
i Genarp. Med hjälp av relativt enkla medel, som
gemensam markbeläggning eller planteringar,
finns det möjlighet att tydliggöra stråken
och ge dessa en annan dignitet. Genom att
exempelvis ge ytor för gång- och cykeltrafik
längs Heckebergavägen, Risavägen och Bygatan
delvis samma markbeläggning och belysning,
samt addera träd och grönska längs med gatorna
skulle den visuella kopplingen mellan målpunkter
som Medborgarhuset, naturreservatet Risen,
Erikshjälpen och Ekevallen öka och dessa platser
tydligare kopplas samman med centrum.

Gång- och cykeltrafik
Som komplement till kollektivtrafiken och för
att stärka ett hållbart resande, behöver även
cykelinfrastrukturen utvecklas. Det finns främst
ett utvecklingsbehov av stråk för cykeltrafik längs
Heckebergavägen för att skapa en trafiksäkrare
koppling mellan Genarps centrala delar och
Ekevallen.

Stråk och målpunkter

Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken idag har brister, bland annat i
turtäthet. Invånarantalet i Genarp ligger nära 3000
invånare, vilket är en gräns för Skånetrafiken. En
framtida, stärkt kollektivtrafik skulle bidra till att
det blir attraktivare att bo på orten. För Genarp
är det viktigt att den centrala busshållplatsen
finns kvar. Dagens hållplats för kollektivtrafik vid
Slättavägen upplevs som en tillfällig lösning i ett
perifert och anonymt läge. Vändzon för bussen
sker på baksidan av det före detta stationshuset
där utrymmet på angränsande kvartersmark har
tagits i anspråk för att klara bussens rangering.
Det skulle vara till centrumutvecklingens fördel
om busstrafiken kunde ledas på annat sätt och
därigenom få en ny lokalisering av det centrala
hållplatsläget. En centralt placerad busshållplats
mer kopplad till ny bebyggelse i ett utvecklat
centrum skulle kunna bli del av en ny platsbildning
där folk möts och rör sig. Samtidigt skulle en flytt av
hållplatsen skapa möjligheter att förtäta kvarteret
där dagens vändzon finns, vilket också skulle kunna
bidra till ett tätare och mer sammanhållet centrum.

Biltrafik
Som del av centrumutvecklingen kan en ombyggnad
av korsningen Bygatan – Gödelövsvägen –
Heckebergavägen – Slättavägen bidra till ökad
trafiksäkerhet och en attraktivare plats.

Natur och rekreation

Kring centrum finns ytor som står obebyggda vilket är en
utvecklingspotential.

Genarp är förknippat med friluftsliv och
naturupplevelser. Även besöksnäringen och
turismen kan gynnas av stärkta kopplingar
mellan centrum och omkringliggande natur och
rekreationsområden som till exempel Romeleåsen
och Risens naturresevat.

Korsningen Bygatan/Gödelövsvägen/Heckebergavägen/
Slättavägen kan göras mer attraktiv och trafiksäker.
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Utvecklingsidé
Utvecklingsidén i planprogrammet för Genarps centrum är att stärka och utveckla platsen med fler
mötesplatser, bostäder och verksamheter i en sammanhållen kontext med bevarande av identitet
och bykänsla. Utvecklingen ska ske genom komplettering av bostadsbeståndet med flerfamiljshus
och radhus, samt möjliggöra fler verksamheter och erbjuda välgestaltade mötesplatser. Genarps
identitet och skala ska vara utgångspunkten och ortens karaktär ska stärkas. Genom ett förverkligande av programförslaget får Genarps centrum en plats där människor kan mötas och där det ges
möjlighet för handel och vistelse.
För att göra detta föreslås att ytor som idag saknar
innehåll tas i anspråk och förses med ny bebyggelse
med ett uttryck som tar sin utgångspunkt från
den befintliga bebyggelsen. Förtätningen föreslås
ske med ny bebyggelse i två till tre våningar, med
gradvis övergång till lägre befintlig bebyggelse.

Några av dagens befintliga byggnader inom
programområdet bedöms ha ett stort värde för
platsens och ortens karaktär och föreslås därför
att bevaras och förädlas medan andra föreslås att
ersättas med ny bebyggelse. Placering av föreslagen
bebyggelse möjliggör nya lokaler där verksamheter
kan etableras. Vid den gamla järnhandeln mot
Bygatan skulle en torgyta i mindre skala ge orten en
mötesplats som inte finns idag.

Föreslagen ny byggnad
Befintlig byggnad
Möjlighet för centrumverksamhet

Modellbild från sydost som illustrerar Fjärilsparken som en central plats i Genarp. Parken omsluts av bebyggelse som i skala
och uttryck tar hänsyn till den kulturhistoriska bebyggelsens karaktär, materialverkan och volym.

Fjärilsparken kommer fortsättningsvis vara en
central mötesplats i Genarp, men föreslås utvecklas
till sitt innehåll.
Genom att flytta kollektivtrafikens hållplatsläge
till Bygatan och Fjärilsparkens norra sida kommer
parken i ett sammanhang med nytt torg och något
tätare bebyggelse. Med enhetlig markbeläggning
på Bygatan, del av Fjärilsparken samt på
omkringliggande nya torgytor kommer Genarps
centrala delar att upplevas som mer rumsliga och
sammanhållna.

Modellbild från nordväst illustrerar hur utvecklingsidén skulle kunna bidra till ett tätare och mer väldefinierat centrum.
Försiktig förtätning utmed Bygatan och i kvarteret Aspeholm blandas med befintliga, karaktäristiska byggnader.
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Programförslag

Fjärilsparken över året

Föreslagna ändringar kommer att bidra till fler mötesplatser och naturliga rörelser som i sin tur
bidrar till dynamiken i centrum. Fler människor kommer att kunna bo centralt i Genarp och därigenom bidra till ökat folkliv. En del av den framtida bebyggelsen kan innehålla lokaler för verksamheter anpassade efter Genarp och de behov och möjligheter som finns på orten. Visionen är att det
i framtiden i några av byggnaderna kring Fjärilsparken kan finnas ett litet kafé med möjlighet att
köpa en enkel lunch eller frukost, en mindre cykelbutik som kan serva alla besökare som vallfärdar
till Genarp för att cykla mountainbike i skogarna kring orten, en folktandvård eller annan vårdinrättning som service åt befolkningen eller ett dygnetruntöppet gym för alla träningsintresserade.
En mix mellan bostäder och ett mindre antal verksamheter skulle bli en bra bas för ett livfullt centrum i den mindre skalan.

Innehåll :

- Ca 75 bostäder i 2-3 våningar
- Möjlighet för centrumverksamhet i bottenvåningar på
strategiska lägen säkerställs via detaljplan
- Nytt hållplatsläge för kollektivtrafik mot Fjärilsparken/
Bygatan
- Omgestaltning med ny markbeläggning på Bygatan
- Definierad torgyta vid gamla järnhandeln
- Förbättring av gång- och cykelstråk längs Bygatan,
Heckebergavägen och Gödelövsvägen

Parken bör utvecklas till sitt innehåll både vad
gäller grönska och aktiviteter. För att locka fler
fjärilar och andra pollinerande insekter är det
bra att skapa skyddade lägen i sol. Växter rika på
nektar, med doft och färg lockar pollinatörer. Att
blomningen sker över en längre tid av året är också
gynnsamt.

I samarbete mellan boende i Genarps centrum och
Tekniska förvaltningens park- och naturverksamhet
finns möjlighet att undersöka vilka övriga
funktioner som skulle kunna komplettera parken,
exempelvis boulebana, utegym eller spel av annat
slag.
En medveten ljussättning vintertid, där enskilda
vackra träd accentueras kan öka den upplevda
tryggheten.

Den nedsänkta delen av parken, som är gestaltad
med träd, planteringar och sittmöjligheter, föreslås
bevaras och utvecklas i sin nuvarande form och
fortsatt utgöra en publik mötesplats.
Hållplatslägen i Bygatan innebär att Fjärilsparken
blir mer central för resenärerna. Bebyggelsen på
Bygatans nordligare sida har rätt väderstreck för
att locka besökare till uteserveringar med utsikt
över parken, vilket i ett längre perspektiv kan
gynna centrumutvecklingen som helhet.

Föreslagen ny byggnad
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Befintlig byggnad

Gräns för programområde

Utveckling av Fjärilsparken bör främst ske genom att öka
blomning över tid för att gynna pollinatörer. Vår..

...höst....

...högsommar...

...och vinter.
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Kring stationsbyggnaden

Norr om Bygatan

Föreslagen ny bebyggelse (vit), befintlig (grå) med lokaler (ljusröd). Platsen framför den gamla stationsbyggnaden kan med
fördel gestaltas som en del av ett utvecklat centrum. I förgrunden Slättavägen och Fjärilsparken.

Föreslagen ny bebyggelse (vit) med lägre övergångar till befintlig bebyggelse (grå) samt möjlig centrumverksamhet (ljusröd). En plats omgiven av verksamheter kan etableras vid gamla järnhandeln.

Den gamla stationsbyggnaden mot
Heckebergavägen/Slättavägen är karaktärskapande
för Genarp och programmet föreslår ett bevarande
av byggnaden med visionen att det kan bli en
publik träffpunkt i form av exempelvis ett kafé
eller restaurang i bottenvåningen som kan nyttja
tillhörande utemiljö. Eventuellt kan verksamheter
kombineras med bostäder.
Kollektivtrafiken föreslås få en ny dragning vilken
skulle leda till att behovet av vändzon för buss på
kvartersmark försvinner. På den yta som idag
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nyttjas som vändzon för regionbussarna, samt söder
därom, föreslås att befintliga byggnader ersätts med
ny bostadsbebyggelse i två och tre våningar.
Att denna del bebyggs skulle hjälpa till att rama in
och definiera centrum och Fjärilsparken. Föreslagen
bebyggelse inom denna del av programområdet ger
en förtätning med bostäder och gröna utemiljöer på
ytor som idag till stora delar är hårdgjorda.
Bilparkering föreslås att lösas på inom kvarteret.

Den byggnad där Genarps järnhandel förr fanns
kan utvecklas och bli del av en ny platsbildning.
Byggnadens historia, centrala läge och karaktär gör
den viktig att bevara i en utveckling där Genarps
befintliga bykaraktär fortsatt ska gå att utläsa.
Inom samma fastighet (Borgen 24) föreslås
bostadsbebyggelse i två och tre våningar.
Byggnaderna kring det mindre torget föreslås få
möjlighet till publika verksamheter i bottenplan
för att kunna bidra med liv till platsen. I framtiden
skulle platsen kunna användas för mindre
torghandel eller liknande.

På fastigheterna Borgen 22 och 23 finns möjlighet
till viss förtätning med bebyggelse i två-tre våningar.
Både den lilla tegelbyggnaden och det gamla
järnvägshotellet har en historia och karaktär som
gör byggnaderna betydelsefull och utvecklingsbara.
För bebyggelsen i anslutning till det lilla torget bör
verksamheter i bottenvåning få möjlighet att flytta
ut på angränsande ytor utmed Bygatan och torget.
Söderläge, hållplats för kollektivtrafik och utblick
mot Fjärilsparken kan förstärka upplevelsen av
centrum.
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Skisserad visionsbild över Bygatans avsnitt norr om Fjärilsparken. Genom gestaltning av gaturummet möjliggörs en mindre
platsbildning bredvid den gamla järnhandel. Ett stråk norrut till äldreboendet Solhem och träffpunkt Genarp kan koppla
fler verksamheter till Bygatan och till kollektivtrafiken. Med ett mindre, samlat tillskott av bostäder, service och handel kan
centrum förstärkas. Den mindre, tegelbyggnaden invid Bygatan är med och bygger upp Genarps traditionella skala och
karaktär. Byggnaden kan med fördel bibehållas, rustas upp och blir en del av det nya sammanhanget.
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Korsningen är idag delvis förskjuten och inte
optimal ur trafiksäkerhetssynpunkt. För att
förbättra trafiksäkerheten och samtidigt skapa en
identitetsskapande punkt i centrum föreslås att
befintlig korsning byggs om och rätas upp.

Olika varianter hur trafiken i korsningen kan styras
upp har prövats i tidiga skisser. Det finns olika
för- och nackdelar med de alternativ som redovisas
nedan. Platsen framför Genarps gamla station skulle
med fördel kunna ingå i omgestaltningen, då denna
byggnad symboliserar kommunikation och kan bilda
fond i gaturummet från norr.

Genom enhetligt gestaltad markbeläggning, körbanans nivåer och gatuträd kan en sekvens av platser markera Genarps
centrum. Den gemensamma markbeläggningens utbredning är avhängig val av trafiklösning, rumsliga samband och funktion. Kopplingen mellan Solhems ädreboende och träffpunkt Genarp, via det lilla torget till kollektivtrafik och park är en
central del i förslaget.

Gaturum
Solhems äldreboende är beläget inne i kvarteret. I
samband med utvecklingen av fastigheten Borgen
24 kan stråk etableras mellan äldreboendet
och Bygatan både i västra och i östra kanten av
fastigheten. Kopplingen söderut från Solhem kan
möjliggöra för såväl besökare, boende som personal
att bättre ta del av Genarps centrala delar och
Fjärilsparken.
Parkering för boende och eventuella verksamheter
föreslås lösas med mindre ytor av markparkering
inne i kvarteret.

Bygatan går tvärs genom centrum. För att knyta
samman de båda sidorna på ett tydligare sätt
föreslås att gatan tillsammans med delar av
omkringliggande gator, markytor och gångoch cykelbanor höjs upp och får en enhetlig
markbeläggning. I kombination med sänkt hastighet
för biltrafik skulle detta gestaltade gaturum kunna
ingå i den mest centrala mötesplatsen i Genarp.
Föreslagen omgestaltning sträcker sig ungefär
från Norra Fäladsvägen, förbi Fjärilsparkens
norra sida och inkluderar Bygatans korsning med
Heckebergavägen-Gödelövsvägen-Slättavägen.

GAMLA HOTELLET

FJÄRILSPARKEN

GAMLA STATIONEN

Fjärilsparkens nordöstra hörn spelar en viktig
roll i miljön och härifrån finns också en fin visuell
koppling till omgivande landskap.

Alternativ 1 redovisar en utveckling av
korsningen med refuger och en ”gen” lösning för
huvudtrafikrörelsen mellan HeckebergavägenGödelövsvägen. Hörnet av Fjärilsparken markeras
rumsligt som plats på något sätt - endera i marken
eller funtionellt.

Alternativ 2 redovisar en utveckling av korsningen
till cirkulationsplats med rondell.

GAMLA HOTELLET

FJÄRILSPARKEN

Alternativ 3 redovisar en upphöjd korsning där
trafiken kör på en samlad yta. Även här finns en
”gen” lösning för huvudtrafikrörelsen mellan
Heckebergavägen-Gödelövsvägen. Fjärilsparken
kan behålla sin geometriska form och omgivande
byggnader skapar ett avgränsat rum. ”Stationsplan”
kan med fördel integreras i lösningen.
Det fortsatta arbetet får visa hur korsningen kan
utvecklas i ett sammanhang tillsammans med
Fjärilsparken, ”stationsplan” och Bygatan.

GAMLA STATIONEN

GAMLA HOTELLET

FJÄRILSPARKEN

GAMLA STATIONEN

Korsningen Bygatan/Heckebergavägen/Slättavägen/Gödelövsvägen
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Tidiga skisser (1-3) på alternativa lösningar av korsningen
Bygatan-Heckebergavägen-Gödelövsvägen-Slättavägen.
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Kollektivtrafik

Även alternativ 3 innebär att hållplatslägen
etableras på Bygatan, norr om Fjärilsparken. Genom
att möjliggöra för bussarna att vända i cirkulation
i korsningen Bygatan - Norra Fäladsvägen
blir påverkan på körsträckans längd liten och
förändringen för boende utmed linjesträckningen
mindre.

De alternativa förslagen för kollektivtrafiken
(regionbuss) syftar till att hållplatser etableras i
lättåtkomliga lägen, som innebär att resenärerna
bidrar till liv och rörelse i centrum. Alternativ 1
innebär att dagens vändzon tas bort och ersättas
av ny färdväg för att nå ett nytt hållplatsläge på
Bygatan. Linjedragning kring Fjärilsparken innebär
att busslinjernas färdväg och hållplatslägen
i övrigt inte påverkas. Förslaget innebär en
möjlighet för regionbussarna att stanna och släppa
av passagerare på Slättavägen, och vid behov
tidreglera, för att sedan via Welins väg och Norra
Fäladsvägen köra till det nya hållplatsläget för
påstigning på Bygatan. Alternativt kan det nya
hållplatsläget på Bygatan fungera för både av- och
påstigning samt tid för reglering.
Alternativ 2 har en annan påverkan på färdväg och
hållplatslägen. Båda busslinjerna som trafikerar
Genarp når det nya , föreslagna hållplatsläget på
Bygatan via Sandvägen och Kyrkovägen.

Med hänsyn till antal linjer och turtäthet bedöms
två hållplatslägen vara tillräckligt, men utrymme
finns på båda sidor om Bygatan om behov skulle
uppstå för fyra platser. När busstrafiken också
behöver kunna reglera, det vill säga stå stilla en
stund med hänsyn till tidtabellen, bedöms placering
av hållplatser på södra sidan av Bygatan vara att
föredra. Då kan verksamheter på norra sidan av
gatan friare utnyttja gaturummet och växa ut på
trottoaren, om behov skulle uppstå.

GENARPS SKOLA
FOLKTANDVÅRDEN

Med en cirkulation i korsningen Bygatan - Norra Fäladsvägen blir påverkan på linjesträckningen och tidtabellen
liten, medan Bygatan aktiveras genom tillskottet av
hållplatser.

Alternativ 1: Avstigning på Slättavägen vid röd pil. Påstigning vid nytt hållplatsläge på Bygatan. Grön pil visar
föreslagen ny färdväg för både buss 172 och 162.

Alternativ 2: Buss 172 till och från Malmö föreslås få en ny färdväg enligt gröna pilar och buss 162 till och från Lund enligt
orangea pilar. I likhet med alternativ 1 etableras ett nytt hållplatsläge på Bygatan norr om Fjärilsparken.
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GAMLA JÄRNHANDELN

Alternativ 3: Buss 172 till och från Malmö föreslås få en ny färdväg enligt gröna pilar och buss 162 till och från Lund enligt
orangea pilar. I likhet med alternativ 1 och 2 etableras nya hållplatsläge på Bygatan norr om Fjärilsparken.
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Gång- och cykeltrafik

Alternativa ytor för event

Förslaget innebär ingen stor förändring av gång- och
cykelvägarna inom programområdet. Förändringar
föreslås ske utanför programområdet för att
skapa mer trafiksäkra kopplingar via centrum till
andra viktiga målpunkter i Genarp. Den viktigaste
kopplingen ur trafiksäkerhetssynpunkt är, trots
det smala gaturummet, att skapa förutsättningar
för en gång- och cykelväg längs Heckebergavägen.
Sträckan används frekvent av barn och unga
och idag sker cykeltrafik i blandtrafik längs hela
Heckebergavägen. Gång- och cykelvägen skulle
binda samman skola, centrum och Ekevallens
idrottsplats, vilka alla är viktiga målpunkter i
Genarp.

Att kunna genomföra evenemang, såsom
Genarpsdagarna, bidrar till bygemenskapen
och ortens identitet. Fjärilsparken kan rymma
mellanstora evenemang medan mer platskrävande
arrangemang kan behöva alternativa lokaliseringar.

Även koppling för gående och cyklister från norr
till Medborgarhuset och Risens naturreservat
föreslås stärkas med gång- och cykelbana längs
Gödelövsvägen respektive Risavägen. Genom
att arbeta med trädplanteringar, belysning och
markmaterial binds målpunkterna samman på ett
funtionellt och visuellt sätt.

I direkt närhet till Fjärilsparken finns fotbollsplanen
på skolområdet med tillhörande bilparkering.
Denna plats skulle genom sin direkta närhet till
Fjärilsparken kunna vara ett bra alternativ för hela
eller delar av större arrangemang och enkelt kunna
kopplas till övriga aktiviteter via Norra Fäladsvägen.

Genom att flytta parkeringsytan vid parken
till ett läge väster om Medborgarhuset skulle
en utökad sammanhållen parkyta med större
användningsmöjligheter kunna etableras i
framtiden.

Längs Heckebergavägen finns behov av gång- och cykelbana för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter som rör sig mellan centrum och Ekevallen.

Förslag till trafiksäkerhetshöjande gång- och cykelkoppling längs Heckebergavägen markerad med grönstreckad linje.
Gång- och cykelkoppling via centrum och Medborgarhuset/Risens naturreservat markerad med blå, streckad linje.
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Midsommar- och nationaldagsfirande lär
kunna fortsätta firas i Fjärilsparken. Parken
invid Medborgarhuset, nära entrén till Risens
naturreservat är en alternativ plats för aktiviteter
och evenemang.

Förslag på alternativa ytor för återkommande, större event markerade i grönt.
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Genomförande
Fortsatt planarbete
Planprogrammet är ett övergripande dokument som
anger förutsättningar för förtätning och utveckling
av Genarps centrum med fokus på att skapa en mer
livfull plats innehållande fler bostäder och publika
verksamheter. Programmet beskriver en tänkbar
framtida utveckling där planområdet utvecklas
som en helhet. I ett fortsatt planarbete kommer
ett antal detaljplaner att behöva tas fram där olika
aktörer kommer att vara inblandade. Utvecklingen
av Genarps centrum kommer troligen ske i upp till
fyra etapper, där utvecklingen av allmän plats kan
vara en fjärde.

Konsekvenser
•
•
•
•

Dagvattenutredning
Dialog med Trafikverket
Dialog med Skånetrafiken
Dialog med fastighetsägare

Tekniska och ekonomiska åtgärder
Ett genomförande av programförslaget
innebär utöver utbyggnad av bostäder och
verksamhetslokaler även nyanläggning eller
ombyggnad av allmänna anläggningar, såsom gator,
platser och parkmark.
• Ombyggnad av korsningen Bygatan –
Gödelövsvägen – Heckebergavägen – Slättavägen
med delvis nytt läge.
• Nytt hållplatsläge med bussficka utmed Bygatan.
• Delvis nytt läge för gång- och cykelväg längs Bygatans södra sida i sträckning förbi Fjärilsparken.
• Gång- och cykelväg längs Heckebergavägen för att
skapa mer trafiksäker koppling till Ekevallen.
• Gång- och cykelväg längs Risavägen för att koppla
samman Genarps centrum och Gödelövsvägen
med Medborgarhuset och Risens naturreservat.
• Omgestaltning med upphöjd nivå och ny,
sammanhållen beläggning på del av Norra
Fäladsvägen, Bygatan, Slättavägen, Heckebergavägen och Gödelövsvägen inom planområdet.

Fastighetsrättsliga åtgärder

Exempel på etappvis genomförande av programförslagets utbyggnad.

Behov av framtida utredningar
Under framtida detaljplaneprocesser kommer
behov av utredningar och dialoger uppstå. Nedan
följer exempel på utredningar som kan behöva tas
fram som underlag till kommande detaljplaner.
Ställningstagande till vilka utredningar som behövs
gör i respektive detaljplan.
• Bullerutredning
• Parkeringsutredning
• Trafikutredning med anledning av
omgestaltning av gaturum och ändring av
vägkorsning
• Naturvärdesinventering
24

Programområdet består idag av fastigheter med
ett flertal olika ägare. Ansvarsfördelningen under
ett genomförandeskede kommer att vara beroende
av i vilken takt och vid vilka tidpunkter som
respektive fastighetsägare eventuellt vill genomföra
utveckling av sin fastighet. För att säkra kommunens
ambitioner och visioner för centrumutvecklingen
kan det vara nödvändigt att i ett tidigt skede skriva
avtal mellan kommunen och de fastighetsägare som
vill genomföra en utveckling av sin fastighet.

Ansvars- och kostnadsfördelning

För ett genomförande av framtida detaljplaner
som bygger på programförslaget krävs att
exploateringsavtal tecknas med plansökanden innan
detaljplanerna kan antas. Exploateringsavtalet
reglerar villkor för genomförande, kostnader som
uppkommer som följd av genomförandet samt
eventuella marköverlåtelser mellan kommunen och
övriga parter.

Grönstruktur och biologisk mångfald
Programmets alternativ innebär viss påverkan
på befintliga grönstruktur. En smal remsa av
Fjärilsparkens norra del inklusive enstaka träd kan
komma att påverkas av ett nytt hållplatsläge.

Grönskan, närheten till natur- och
odlingslandskapet är uppskattade kvaliteter för de
som har valt att bo i Genarp eller som kommer till
platsen för ett kortare besök. Förslaget att utveckla
Fjärilsparken med växtlighet som lockar pollinerare
ligger i linje med Genarps karaktär som by.
Fastigheten Borgen 24 är idag en något vildvuxen
tomt med flera storvuxna träd och buskar.
Programförslaget innebär att denna växtlighet
till största delen skulle försvinna, vilket innebär
negativ konsekvenser för fåglar, smådjur och
insekter. De flesta bostäder i Genarp, även kring
programområdet, har privata trädgårdar med
liknande växtlighet. Därmed är den växtlighet
som skulle försvinna inte unik på orten. Det finns
möjligheter att inom programområdet kompensera
för en del av den grönska som försvinner.

Trafik

Kollektivtrafik
Programmets alternativa körsträckor och
hållplatslägen för regionbuss har presenterats för
Skånetrafiken. För- respektive nackdelar med olika
lösningar har diskuterats. Det fortsatta arbetet
kommer att ge svar på vilken av lösningarna som
är att föredra - eller om det finns fler alternativ.
Av redovisade alternativ bedöms påverkan på
körsträckans längd och förändringen för boende bli
minst i alternativ 3.
Låg turtäthet innebär att busttrafiken inte är så
attraktiv att det kollektiva resandet bedöms öka.
Fullt utbyggt ger programförslaget ett visst ökat
resandeunderlag. Att invånarantalet i Genarp når
upp över 3000 personer kan komma att påverka
Skånetrafikens framtida satsningar i positiv
riktning.

Att flytta hållplatslägen kan inte förväntas bidra till
ett ökat resande, men bidrar till centrumlivet som
helhet.

Gång- och cykeltrafik
Programförslagets utvecklade stråk för gångoch cykeltrafik innebär ökad trafiksäkerhet för
oskyddade trafikanter, viket kan innebära att
behovet att skjutsa barn och ungdomar upplevs
mindre. Mindre biltrafik gynnar trivseln och
upplevelsen av möten med människor, vilket ger
positiv påverkan på centrum som helhet.

Biltrafik
Programförslaget innebär att Bygatan förbi
Fjärilsparken förändras till att bli mer av en
torgbildning, där körbana och kringliggande
ytor har enhetligt gestaltad markbeläggning.
Genom förändringen får sträckan mer karaktär
av gångfartsgata förbi parken. Ombyggnad
av korsningen Bygatan/Gödelövsvägen/
Heckebergavägen/Slättavägen kommer minska
hastigheten och öka trafiksäkerheten för alla
trafikanter. Då den största andelen biltrafik rör
sig mellan Heckebergavägen-Gödelövsvägen, talar
trafiksituationen för en omgestaltad korsning
snarare än cirkulation. Att Lunds kommun inte
är väghållare för samtliga gator kan komplicera
möjligheten för framtida omgestaltning av
gaturummet.

Sociala aspekter

Programmet ger utrymme för mötesplatser genom
utveckling av Bygatan norr om Fjärilsparken till
mer av en torgbildning. Det lilla torget vid gamla
järnhandeln och platsen vid gamla stationen binds
samman. Även genom vitalisering av Fjärilsparken
förbättras förutsättningarna för ett ökat socialt liv i
centrum.
Genarpsdagarna och arrangemang av liknande
storlek bör även i framtiden kunna hållas i
Fjärilsparken, även om parken får en utveckling
med rikare blomning för att gynna fler insekter.
Genarpsdagarna skulle också med fördel kunna
ta fler ytor i anspråk norr om parken - när dessa
har byggts om till en torgmiljö. Avståndet mellan
parken och fotbollsplanen vid Genarps skola med
tillhörande parkering är litet, vilket innebär att
evenmang kan växa även söderut.
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Boendetypologi

Vårdagjämning 21 mars

Sommarsolstånd 21 juni

Den föreslagna bebyggelsen kan innehålla
en blandning av bostadstyper med såväl
radhuskaraktär som flerfamiljshus i två till tre
våningar. En blandning av upplåtelseformer bör
eftersträvas så att Genarps centrum kan erbjuda ett
komplement till befintligt utbud av enfamiljshus.

Med variation i lägenhetstyper och
upplåtelseformer kan möjligheten att, som
exempelvis ungdom eller pensionär, kunna bo kvar
i Genarp öka. Inom illustrarad bebyggelse finns
också möjlighet till lokaler i bottenvåning, vilket kan
gynna handel och verksamheter samt bidra till ett
mer levande centrum.

Skuggning

Den föreslagna bebyggelsens skuggning har
studerats på en övergripande nivå, vårdagjämning
21 mars och sommarsolstånd 21 juni. Modellen
visar att bebyggelsestrukturen fortsatt kommer att
ge bra solförhållanden på allmänna platser och i
enskilda trädgårdar. Befintlig bebyggelse kommer
påverkas väldigt lite. Mer detaljerade skuggstudier
kommer att behöva tas fram som del i prövningen
av framtida detaljplaner.
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Planeringsförutsättningar
Tidigare ställningstaganden

Översiktsplan
Kommunens föregående översiktsplan (ÖP 2010)
medgav en utbyggnad av 650 bostäder i Genarp,
dock inte genom förtätning i de centrala delarna.
Genom en utbyggnad i den storleksordningen inom
planperioden bedömdes underlag för skolor och
befintliga livsmedelsbutiker kunna bibehållas.

översiktsplanen ska orten ges möjlighet att växa
med ca 500 bostäder inom planperioden (fram
till 2040). Ca 100 av dessa bostäder ska kunna
möjliggöras genom förtätning. Även ett stärkt
hållbart resande till och från Genarp behövs,
framförallt genom utvecklad kollektivtrafik, men
även med hjälp av bättre cykelinfrastruktur. Genarp
beskrivs att ha en stor potential att utveckla
besöksnäringen där viktiga faktorer är natur och
rekreation.
Gällande detaljplaner
All mark inom programområdet är detaljplanelagd,
vissa delar genom byggnadsplan från 1960, andra
genom en stadsplan från 1970. På fastigheten
Aspeholm 1 intill det gamla stationshuset finns en
antagen detaljplan från 2018.

ÖP 2010.

I Lunds kommuns nu gällande översiktsplan
(ÖP 2018) beskrivs att Genarps homogena
bostadsbestånd behöver kompletteras med
flerfamiljshus och hyresrätter och att detta
bland annat kan ske genom förtätning i centrala
lägen. Högt markutnyttjande, lämpligt för orten,
ska eftersträvas vid utbyggnad. Vid förtätning
i befintliga miljöer beskrivs det som viktigt att
platsens karaktär analyseras och kulturhistoriska
värden identifieras för att Genarps karaktär och
kvaliteter ska understrykas.
Även en utveckling av centrumstråket i Genarp
beskrivs som viktigt för att stärka ortens
attraktivitet. Längs det centrala stråket kan en
komplettering av bostäder, verksamheter och
mötesplatser ske. En tillväxt av Genarp är nödvändig
för att förbättra förutsättningarna för utveckling av
service och kommunikationer. Enligt
28

Utbyggnads- och boendestrategi 2025
I Lunds kommuns utbyggnads- och boendestrategi,
antagen av kommunfullmäktige 2016-09-29, nämns
att fokus för utvecklingen av Genarp fram till 2025
ska vara att stärka balansen i bostadsutbudet och att
dra nytta av det attraktiva, naturnära läget. För att få
en jämnare fördelning inom bostadsbeståndet krävs
tillskott som till större del består av flerbostadshus
med hyres- eller bostadsrätter.
Fokus Genarp
Fokus Genarp var ett ortsutvecklingsprojekt
som drevs av Lunds kommun. Projektet startade
vintern 2016/2017 och avslutades i maj 2018. Det
var en fortsättning på Lunds kommuns tidigare
ortsutvecklingsprojekt Fokus Veberöd och Fokus
Dalby. Lunds kommun vill utveckla Genarp med
omland och målsättningen var att Genarp ska vara
en attraktiv boendeort som kan växa och erbjuda
mångsidig service, handel och ett varierat utbud av
aktiviteter.
Genarpsbornas behov, åsikter och engagemang var
vägledande för Fokus Genarp och utgångspunkten
var ”Vad kan vi göra tillsammans?” Konkreta
resultat presenterades under projektets gång och
samtidigt tog ett mer långsiktigt utvecklingsarbete
fart.

Slutrapporten presenterades i augusti 2018 och
behandlades av Kommunstyrelsen 2018-08-15. Det
beslutades då bland annat att det skulle föreslås
Byggnadsnämnden att arbeta fram ett planprogram
för de centrala delarna av Genarp och att i arbetet
använda underlaget från Fokus Genarp och
arbetsgruppernas arbete. Frågor som lyftes under
Fokus Genarp samt inom arbetsgrupperna och
har kopplingar till långsiktiga, strategiska fysiska
planeringsfrågor var:
• bostäder och centrumutveckling
• företag och turism
• kommunikationer och infrastruktur
• kultur
• fritid och natur samt
• välkomnande av nyinflyttade och nyanlända

Med utgångspunkt i dessa frågor och i
översiktsplanen ges en grund att arbeta vidare med
för att stärka utvecklingskraften i Genarp, bland
annat kopplat till bostadsutbud, centrumutveckling
samt kollektivtrafik och infrastruktur. Andra frågor

som också lyftes i Fokus Genarp har koppling till
långsiktiga och strategiska fysiska planeringsfrågor,
men berör inte direkt Genarps centrala delar och
tas därmed bättre omhand inom ramen för en
fördjupad översiktsplan eller liknande.

Genarps identitet idag

Genarp är en småskalig pendlingsort som erbjuder
boende med natursköna omgivningar.
Bostadsbeståndet består till över 90 % av
småhus. Orten har ca 3000 invånare där flertalet
arbetspendlar till Lund och Malmö. Genarp
domineras av låg och gles småhusbebyggelse,
majoriteten uppförda efter 1960. Den gemensamma
nämnaren för bebyggelsen, för såväl småhus som
industribyggnader, är teglet. Främst det röda
är dominerande, men även det gula teglet är
framträdande i fasad. Större delen av bebyggelsen
har traditionella sadeltak, vilket är något att ta fasta
på vid utbyggnad inom centralorten, så att befintlig
karaktär understryks av det nya.

En viktig faktor till att boende trivs i Genarp är
närheten till naturen och det öppna landskapet.
Genarp övergår söderut i naturreservatet Risens
kuperade fäladsmarker, ett område präglat av äldre
jordbruk med rester av vallar för hägnadssystem.
I öster finns Romeleåsens sluttningar, i norr och
väster jordbrukslandskap och i söder det kuperade
och skogsbevuxna landskapet runt Häckebergasjön.
Det naturnära Genarp lockar inte bara besökare från
närområdet, utan även regionalt.

Romeleåsen syns tydligt från Genarps mest centrala delar, vilket ger fin karaktär till byn. Till vänster i bild det gamla järnvägshotellet.
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Historia och Genarps ursprung
Byn Genarp nämns år 1313 som Genathorp.
Kyrkan byggdes på 1590-talet av Hack Ulfstand på
Häckeberga och ersatte då en medeltida kyrka.

Kyrkan är uppförd i tegel och har en särskild
betydelse för landskapsbilden då slätten väster
och norr om är sparsamt bebyggd. Runt kyrkan låg
då den gamla byn och idag räknas den närmaste
omgivningen som fast fornlämning för medeltida
bytomt. Även andra äldre boplatser har påträffats
i närheten. Den ursprungliga bebyggelsen var
koncentrerad öster om kyrkan och spreds genom
skiftet ut i landskapet.
Fram till 1894 var Genarp en liten bondby med
tegelkyrka, skola, några gårdar och gathus.

Teglet utgör det historiska och karaktäristiska byggnadsmaterialet.

Genarp under 1950-talet.
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Samma år öppnade järnvägslinjen mellan Malmö
och Genarp. Detta inledde en omdaning av den
gamla bykärnan, med kraftig tillväxt söder om
byn och kyrkan. På kort tid anlades ett mejeri,
en snickerifabrik och ett järnvägshotell. Banken
etablerades 1906. Invid Bygatan, centralt i
samhället, ligger byggnaderna kvar som innehöll
ett möbelsnickeri, ursprungligen startat 1860 i
Häckeberga. Denna möbelfabrik flyttade 1900 till
Genarps centrum, men övergick under 1900-talets
mitt till järnhandel.
Mejeriet, var i drift mellan 1898-1960, då man
tillverkade och sålde mjölk, ost och smör. När
mejeriet lades ned övertogs lokalerna av Bröderna
Mauritssons Charkuterifabrik. Idag används
dessa lokaler av Erikshjälpen. Det fanns förr flera
speceriaffärer i Genarp. I lagerbyggnaderna till
en av dessa specieriaffärer, fanns under andra
världskriget en flyktingförläggning.

Utbyggnaden skedde i ett förhållandevis långsamt
tempo om man jämför med många andra
järnvägssamhällen. Genarp var ursprungligen inte
tänkt som slutstation, men planerna på att förlänga
banan österut förverkligades aldrig. Bondbyn hade
blivit ett järnvägssamhälle, men när järnvägen, på
grund av dålig lönsamhet, lades ned redan 1948
avstannade Genarps utveckling. Den expansion som
hade inletts 50 år tidigare var över och inflyttningen
till Genarp ersattes istället av utflyttning.

I samband med storkommunreformen 1952 slogs
Genarp samman med Gödelöv och Lyngby och
bildade Genarps kommun.

En storkommun behövde stadsplan. 1960
upprättades därför en byggnadsplan över Genarps
tätort, vilken redovisade både redan bebyggda
områden och planlade för ny bebyggelse i
söder och öster. Inom byggnadsplanen fanns
spridd bebyggelse av egnahem och villor och
det planerades en fortsatt expansion med
huvudsakligen friliggande hus i en eller, i något fall,
två våningar. Utbyggnaden av Genarp skedde sedan
i enlighet med upprättad byggnadsplan. I väster
kom den planerade flygplatsen i Sturup att lägga
hinder i vägen för expansion, då planerna hamnade i
inflygningskorridoren med för höga bullervärden.
Den befolkningsminskning som inleddes under sent
1940-tal höll i sig fram till mitten av 1960-talet,
då privatbilismen möjliggjorde pendling. Först
1970 var befolkningen åter lika stor som vid
kommunsammanslagningen.
Under 1970-talet skedde den huvudsakliga
utbyggnaden av Genarp i nordost med ett stort
villaområde runt Blüchers park, ytterligare en skola
samt fler villor i området mellan den nya skolan och
Gödelövsvägen. I början av 1970-talet fick Genarp
också ett medborgarhus, ritat av Sten Samuelson,
och ett utomhusbad; båda tidstypiska satsningar
som gjordes innan Genarps kommun slutligen gick
upp i Lunds kommun 1974.

vågen på 1970-talet avstannade utvecklingen igen
på 1980-talet. Samma sak kunde iakttas i de andra
byarna öster om Lund. De senaste tio åren har det
åter byggts och planerats för fler bostäder i Genarp,
främst i ortens utkant.

Kulturmiljö

Det finns ingen fullvärdig inventering genomförd
av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna
och miljöerna i Genarp men vid framtagande
av planprogrammets utvecklingsförslag har de
byggnader och miljöer som inventerats tagits
hänsyn till. Av de många vackra och karaktäristiska
byggnaderna som Genarp utgörs av finns några
centralt belägna som bedöms vara kulturhistoriskt
värdefulla och därmed bevaringsvärda. Den
gamla järnhandeln mot Bygatan och den före
detta järnvägsstationen mot Heckebergavägen/
Slättövägen är några exempel. Även järnvägshotellet
har genom sin placering och historia betydelse
för kulturmiljön. Vid en centrumutveckling där
målet är att bevara den befintliga bykänslan är
det av stor vikt att dessa befintliga kvaliteter, både
byggnaderna och miljöerna omkring, tas omhand
och blir en del av utvecklingen så att Genarps
identitet och karaktär inte går förlorad.

Efter den utbyggnad som ägde rum i samband med
privatbilismens genombrott på 1960-talet och gröna

Fastigheten Borgen 24
Huvudbyggnaden mot Bygatan uppfördes
ursprungligen som bostadshus på 1890-talet.
Den uppfördes i gult tegel med röda tegelband
mellan fönster på bottenvåningen samt under
fönster på ovanvåningen. Byggnaden och miljön är
värderade som bevaringsvärda i Lunds kommuns
bevaringsprogram. Byggnadens skick behöver
inventeras ytterligare i kommande planarbete.

Genarp 2019. Teglet är framträdande som byggnadsmaterial och de många branta sadeltaken skapar karaktär.

Bebyggelse på Borgen 24 med den tidigare järnhandeln.
Blandningen av rött och gult tegel är framträdande.
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Järnvägsstationen
Järnvägskopplingen till Malmö gjorde stor skillnad
för Genarp och kring stationshuset växte ny
byggnation fram. Den före detta järnvägsstationen
mot Heckebergavägen/Slättövägen byggdes likt
många andra stationshus från den här tiden i tegel,
i det här fallet gult och rött. Idag är delar av fasaden
vitputsad. Taket var ursprungligen täckt av svart
papp men är idag belagt med taktegel. Tack vare
järnvägens tydliga roll i Genarps tidiga utveckling
är stationsbyggnaden en symbol för orten och av
stor vikt att bevara som en del av ett utvecklat
centrum. Efter att byggnaden förlorade sin funktion
som tågstation har den bland annat använts som
medborgarkontor i modern tid.

Järnvägsstationen i Genarp 2019

Handel och service
Idag finns två dagligvarubutiker (ICA Nära och
COOP), vilket får anses vara bra med tanke på
ortens storlek. När det kommer till andra typer av
verksamheter och service finns det bland annat
cykeluthyrning, pizzerior, folktandvård, BVC, gym
och frisör.

En framtida tillväxt i Genarp, som leder till ett
ökat kundunderlag, är förutsättning för att stärka
och driva på utvecklingen av orten. Med ökat
befolkningsunderlag finns potential till ökad service
och handel. Utpendling och närhet till Malmö och
Lund kommer fortsatt påverka Genarp, när det
gäller tillgång till handel och service.

Natur och grönstruktur

Genarp har en direkt koppling till större
naturområden och orten ansluter vackert till
omkringliggande landskap på flera platser. Runt
Genarp finns flera naturreservat, exempelvis Risen
och Häckebergareservatet. Ett flertal av parkerna
i Genarp är av naturkaraktär och består till stora
delar av mindre, skogsliknande partier.
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Centralt i Genarp och inom programområdet är
Fjärilsparken det dominerande, gröna inslaget.
Fjärilsparken är också klassad som stadsdelspark
i kommunens grönprogram från 2020. Utöver de
grönområden som finns i byn har merparten av
de boende privata trädgårdar vilket bidrar till en
grönskande karaktär och till artrikedom.

Parkerna och grönområdena i Genarp bildar
några mer eller mindre sammanhängande stråk.
Däremot längs delar av de stråk som har koppling
till och från programområdet, exempelvis längs
Heckebergavägen, finns det avsaknad av gröna
strukturer som till exempel gatuträd.

Trafikstruktur

Kollektivtrafik
Kollektivtrafik finns att tillgå med en regionbusslinje
till Malmö och en till Lund. Turtätheten är relativt
begränsad, vilket gör bussen mindre attraktiv som
alternativ till bilen. Båda busslinjerna, till Malmö
via Staffanstorp och till Lund via Dalby, har sin
ändhållplats vid det före detta stationshuset i
anslutning till Fjärilsparken.
Gång- och cykeltrafik
Inom programområdet finns cykelbana längs
Norra Fäladsvägen och på båda sidor av
Bygatan, fram till korsningen med Slättavägen/
Gödelövsvägen. Längs Heckebergavägen österut
sker cykeltrafik i blandtrafik i riktning mot
Ekevallens idrottsplats.  Här finns behov av ökad
trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Även för
del av Gödelövsvägen finns behov att förbättra för
cykeltrafik.

Som del av utvecklingen i Genarp finns behov att
att skapa visuella kopplingar mellan närliggande
målpunkter och gestalta gaturummen så att
centrums olika delar knyts samman.

Öppna ytor och mötesplatser

Det finns mötesplatser ofta kopplade till friluftsliv,
exempelvis i anslutning till närliggande natur- och
rekreationsområden. I centrum saknas ett innehåll
och en utformning av platser som uppmuntrar
till att stanna upp och vistas kortare eller längre
stunder.

Fjärilsparken, som är den naturliga ytan för aktivitet
och event centralt i byn, används bland annat under
Genarpsdagarna, men kan få ett rikare innehåll som
uppmuntrar till lek, spel och social samvaro över
generationsgränser.
Däremot saknas en öppen plats för möten i Genarps
mest centrala del. Om det skapas en torgyta eller
platser som genom sin form och sitt innehåll får
människor att stanna till skulle centrum bli mer
livfullt.

Biltrafik
Bygatan som går genom centrum har en
trafikmängd på 1200 fordon/dygn vid mätning
2018. Detsamma gäller för Slättavägen öster om
Fjärilsparken. Samtliga vägar kring Fjärilsparken
har en hastighetsbegränsning på 30 km/h medan
Heckebergavägen har en högsta tillåtna hastighet
på 40 km/h. Lunds kommun äger gator inom och
i anslutning till programområdet.  Trafikverket
är dock väghållare av Heckebergavägen och
Gödelövsvägen.
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