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PLANERINGSPROCESSEN
Planeringsprocessen för detaljplaner regleras i Plan- och 
Bygglagen (PBL). Kommunen ansvarar för planeringen. 

Detta är ett planprogram för att lägga fast grundläggande 
riktlinjer och skapa en gemensam syn för den framtida 
planeringen. Planprogrammet ligger till grund för kom-
mande detaljplaner inom området.



5

1  SYFTE OCH BAKGRUND

Processpil som förklarar designdialogens upplägg och tidplan

SYFTE
Syftet med planprogrammet är att ange förutsätt-
ningar, mål och riktlinjer för en utveckling och 
omvandling av centrala Bjuv. Planprogrammets mål 
är att ge riktlinjer för att stärka centrala Bjuv 
genom föreslagna förändringar och tillkommande ny 
bebyggelse. Programmet anger områdets kvaliteter 
och begränsningar samt redogör för en utveckling 
som anses lämplig med hänsyn till orten, kommande 
förändringar och dagens behov. Planprogrammet 
skapar gemensamma utgångspunkter och lägger fast 
riktlinjer för den fortsatta planeringen med precise-
ring av områdets etappvisa planering och utbyggnad.

BAKGRUND
Vision
Bjuvs kommun började under 2010 att ta fram en 
vision för kommunen med perspektivet år 2020. 
Arbetet landade i en gemensam vision, kallad Vision 
2020. Visionen lägger fokus på hur man lever, bor, 
arbetar och verkar i kommunen. Med en grund i 
historien och med en stark framtidstro ska ett små-
skaligt samhälle skapas. Bjuv ska bli en attraktiv 
kommun vid Söderåsen med fokus på boende, miljö 
och näringsliv.

Medborgardialog
I februari 2012 antog fullmäktige i kommunen 
riktlinjer för hur medborgardialoger ska genomföras 
i kommunen. Riktlinjerna ska ligga till grund för ett 
systematiskt arbete kring medborgardialoger för att 
bättre ta tillvara på medborgarnas infallsvinklar och 
deras erfarenheter samt öka medborgarnas
inflytande.

Metoden som har använts heter designdialog och 
är ett ramverk med verktyg som anpassas till den 
aktuella frågeställningen, i detta fall utvecklingen av 
Bjuvs centrum. 

I en serie av dialogmöten har medborgare, tjänste-
män, politiker och andra intressenter deltagit i olika 
aktiviteter för att bygga kunskap och utveckla idéer. 
Här utbyter man erfarenheter, formulerar mål och 
tar fram lösningar. Mellan varje dialogtillfälle har 
arkitekterna vägt samman och omsatt dessa till en 
meningsfull utformning. Genom designdialogens 
verktyg, som är visuella och handgripliga, görs 
komplicerade sammanhang förståeliga för alla. 
Arbetssättet ger alla deltagare en djupare förståelse 
för projektets möjligheter och begränsningar och 
resulterar i ett väl förankrat förslag att jobba vidare 
med.

Under hösten 2014 genomfördes en designdialog i 
Bjuv för att utveckla och precisera visionen för Bjuv. 
Vad vill vi ha i Bjuv, hur ska Bjuv se ut till 2035? 

Dialogprocessen inleddes med ett möte mellan 
processledarna och projektplaneringsgruppen från 
kommunen (möte 0). Under detta möte precise-
rades dialogens ramar och förutsättningar. Själva 
medborgardialogen genomfördes därefter med tre 
möten under hösten (möte1-3). Inbjudna att delta 
var en blandning av medborgare, representanter från 
fastighetsägare och verksamheter i Bjuv samt poli-
tiker och tjänstemän från projektplaneringsgruppen. 
Steg 4, enligt figuren nedan, representeras av detta 
planprogram. 

Alla steg i designdialogen är dokumenterade och 
finns på byggnadsförvaltningen. 

OKTOBERSEPTEMBER NOVEMBER DECEMBER JANUARI

0 1 2 3 4
Spelregler
Planering
Mål

Nuläge
-Styrkor
-Svagheter
-Möjligheter

Inspiration
Bygg visioner

Scenarier
Utveckling

Slutförslag 
Diskussion
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Vid dialogmöte 1 fick deltagarna diskutera ortens 
svagheter och styrkor samt vilka möjligheter man 
kunde se, eller drömde om, i framtidens Bjuv. 

Styr
kor
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Under dialogmöte 2 tog man i blandade grupper 
fram bilder för en utveckling av orten. Det arbetades 
fram förslag för vad och var man ville bygga och 
vilka funktioner olika delar av centrala Bjuv kunde 
få.

Två huvudidéer föll ut av denna kväll: 

• Ett långsträckt centrum längs med Storgatan 
mellan Netto och Ica. Här ville man ha mer och 
fler verksamheter och aktiviteter. 

• Ett samlat centrum där Norra Storgatan och 
Mejerigatan är i fokus. 

Till dessa övergripande strukturer önskades fler 
bostäder för många. Bostäder föreslogs på gamla 
Mejeritomten, i parken och även längs med Storga-
tan. Att utveckla kommunhuset framkom i många 
av alternativen liksom att förändra dagens bibliotek/
Folkets hus.

Samtliga grupper framhöll vikten av att behålla och 
utveckla friluftsbadet och den omgivande parken. En 
klar majoritet av grupperna ville skapa nya bostäder 
i och intill parken. Samtliga grupper ville öka ortens 
attraktivitet och tillföra många olika typer av funk-
tioner i centrum och i parken, funktioner som ger 
nya aktiviteter och attraktioner i parken för många 
olika åldrar. Många grupper lyfte även betydelsen av 
konst och kultur för att få en attraktiv miljö.
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Inför dialogmöte 3 hade två olika illustrationer över 
området, baserade på de två huvudidéer som kom 
fram under dialogmöte 2, tagits fram som underlag 
för grupparbetena. 

Illustrationerna innehöll olika förslag till bebyggelse
-strukturer. Deltagarna fick sedan bearbeta förslagen 
genom att i grupper göra egna kombinationer av de 
två illustrationerna. 

En syntes av dessa förslag har sedan utgjort grunden 
för förslaget som presenteras i detta program. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Planområdet
Planområdet omfattar de centrala delarna av Bjuvs 
tätort med fokus på området kring Norra och Södra 
Storgatan, järnvägsstationen och kvarteren mellan 
stationen och friluftsbadet. Även delar av parken 
kring badet och Folkets hus ingår i programmet.

Bebyggelsen inom området består idag huvudsak-
ligen av en blandning av småhus och flerbostads-
hus i 1-2 våningar. Men det finns också en hel del 
kommersiella lokaler för butiker och restauranger, 
framförallt längs Norra och Södra Storgatan. Längs 
Mejerigatan ligger kommunhuset och Arbets-
förmedlingen. Centrumhandeln är idag utspridd 
längs Norra och Södra Storgatan med tyngdpunkter 
kring Netto, Systembolaget och Köpcentrum i norr 
respektive ICA och bostadskvarteret Kaninen med 
verksamheter i bottenplan i söder.

Inom planområdet ligger några av de byggnader som 
i bevarandeplanen för Bjuvs kommun bedömts vara 
särskilt intressanta ur kulturmiljösynpunkt, däribland 
Folkets hus och järnvägsstationen. 

Kvaliteter, möjligheter och utmaningar
I samband med medborgardialogen fick deltagarna 
bland annat arbeta med att ta fram områdets styrkor 
och svagheter, samt vilka möjligheter man kunde se 
för utveckling av centrala Bjuv. Följande aspekter 
lyftes fram:

Bra: obebyggd mark i centrum som tillgång, nära 
till tåg och buss, bra gång- och cykelavstånd inom 
orten, nära till natur och centrum, den nya plan-
skilda korsningen. Orten ses som en bra miljö för 
barn, barnfamiljer och gamla att bo i. Friluftsbadet 
lyfts fram av många liksom grönområdena.

Dåligt: breda gator, för mycket bilar, inget tydligt 
centrum – en lång gata, affärer stänger igen, Folkets 
hus - sett från Storgatan, det gröna inte synligt/till-
gängligt, opersonliga gaturum, det gamla spårområ-
det, dålig trygghet. För lite aktivitet. Dåligt under-
håll på gator, dålig belysning av gångvägar. Osäkert 
att cykla längs Storgatan.

Drömmar: Mötesplats för alla/kultur och aktiviteter, 
levande och mer tillgängligt centrum, gångvägar 
till stationen, fler bostäder, fler bostäder i centrum, 
trygghetsboende, en stor central park, mötesplatser 
utomhus, utveckla stationen. En ort där barn och 
unga syns, umgås och erbjuds aktiviteter. Stationen 
i centrum. Mer konst i byn. Handikappanpassade 
bostäder, trygghetsboende.

Processen resulterade bland annat i ett antal ledord 
som valdes för att samla och fokusera den stora 
mängden synpunkter i första övningen. Dialogdel-
tagarna kunde enas om att Bjuv ska utvecklas enligt 
ledorden nedan.
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Programområdets avgränsningar
Planområdet har begränsats till de centrala delarna 
av Bjuv från korsningen Södra Storgatan/ 
Mellersta vägen till Norra Storgatan/ Gunnarstorps-
vägen, kvarteren kring Mejerigatan och järnvägs-
stationen samt den centrala parken.
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2  PROGRAMFÖRSLAG
Programförslaget bygger på den medborgardialog 
som genomfördes under hösten 2014.

Målet är ett utveckla Bjuv till en attraktiv ort med 
höga boendekvaliteter. Förslaget vill ge möjlighet att 
genom förtätning komplettera med nya funktioner, 
verksamheter och därmed upplevelser och utbud. 

Genom att möjliggöra nya funktioner ska ortens 
identitet stärkas och utvecklas. Bjuv ska bli en 
attraktiv ort vid Söderåsen med ett tydligt samlat 
centrum. Ett Bjuv där vi vill bo kvar och dit fler vill 
flytta. Ett Bjuv för barn och vuxna, barnfamiljer och 
studenter, för tonåringar och företagare – ett Bjuv 
för alla!

Förslaget bygger på idén om ett starkt centrum- 
stråk som kompletteras med ny bebyggelse och nya 
funktioner och tillägg i den befintliga strukturen. Ett 
tätare mer innehållsrikt Bjuv ska skapas!

STADSBYGGNADSIDÉ
Programförslaget bygger på en förtätning av Bjuvs 
centrala delar för att därigenom komplettera med 
framför allt fler bostäder men även med lokaler för 
att kunna erbjuda fler möjligheter för verksamma i 
bra lägen. Ett tätare och mer innehållsrikt Bjuv med 
nya funktioner som kompletterar befintliga funk-
tioner och framför allt erbjuder fler olika typer av 
boendemiljöer.

En förtätning med ny bebyggelse föreslås längs Stor-
gatan, Mejerigatan, på industritomter och större all-
männa parkeringsytor samt i viss mån på parkmark. 

Dagens gatustruktur kompletteras med ett fåtal 
nya gatusträckningar men i övrigt nyttjas befintlig 
struktur. 

Förslaget innebär att andelen park minskar. Parken 
föreslås därför utvecklas mot en mer kvalitativ park 
med fler funktioner och ett högre innehåll. Park-   
stråkets längd och rörelsestråk är oförminskade.
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Nuvarande kulturverksamhet med bland annat 
bibliotek i Folkets hus föreslås utvecklas. Folkets 
hus blir då mer av ett kulturhus som kan hysa många 
fler aktiviteter och funktioner. Här föreslås en mö-
tesplats för alla åldrar med bibliotek, utställningar, 
teater och konserter med mera. På gårdssidan, mot 
parkstråket, finns plats för bland annat utomhusscen 
och sittplatser. Kulturhuset pekades under med-
borgardialogen ut som den absolut viktigaste platsen 
att utveckla i Bjuvs centrum. Den markerades därför 
under grupparbetena med en guldboll.

Utvecklingen av Folkets Hus mot ett kulturhus kan 
komma att innebära stora förändringar av befintlig 
byggnad. Hur byggnaden kan anpassas till fler krav 
och funktioner bör studeras vidare genom exempel-
vis antikvarisk förundersökning. Folkets hus ingår 
i Bjuvs bevarandeplan på grund av sin speciella 
arkitektur vilket bör beaktas vid en förändring mot 
ett mångfunktionellt hus.

I kvarteret Elefanten öster om Folkets hus (bygg-
naderna kring torget) föreslås befintlig länga mot 
Storgatan rivas. Torget på kvarterets insida öppnas 
då upp mot Storgatan och blir en mer lättillgänglig 
och naturlig del av centrumstråket. I lokalerna kring 
torget kan butiker och restauranger/kaféer flytta in. 
Befintliga byggnader får med fördel kompletteras, 
till exempel genom att byggas på med ytterligare 
våningsplan. Parken och Folkets hus kopplas genom 
en utveckling av torget starkare till Storgatan och till 
kvarteret Elefanten på den östra sidan. 

BEBYGGELSE
Förslaget visar en förtätning av centrala Bjuv med 
lokaler för nya verksamheter och kontor men fram-
för allt nya bostäder. Bostäder som kompletterar 
dagens och erbjuder ett enkelt modernt boende av 
många olika typer.

Ny bebyggelse vid Storgatan
Programmet föreslår att de centrala delarna utveck-
las. Ny bebyggelse föreslås på de idag tomma 
tomterna. Även befintlig bebyggelse, som till exem-
pel den som omger torget, får gärna byggas till så att 
tätheten längs med Storgatan förstärks. 

I kvarteret Ulven (där bland annat den så kallade 
Kleinska villan ligger) medges redan i befintliga 
detaljplaner, (DPL 291 och 291A), bostäder upp till 
fem våningar. Något som bör utnyttjas i utveckling-
en av centrum.

Den nya bebyggelsen längs Storgatan föreslås ut-
göras av en kombination av verksamheter och bostä-
der. 

Mot gatan ses gärna verksamheter i bottenplan 
medan bostäder tillåts på de övre våningarna. Detta 
ansluter till befintlig karaktär längs med Södra Stor-
gatan. Nya hus byggs med fördel så att verksamhet 
möjliggörs i bottenvåningarna. 

Lokaler för butiker, restauranger och annan form 
av kommersiell service koncentreras längs Norra 
Storgatan, som därmed blir ett starkt och levande 
centrumstråk. 

Visionsbild centrumutveckling Bjuv
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Ny bebyggelse längs Mejerigatan
Mejerigatan föreslås stärkas med ny bebyggelse på 
sin norra sida. Den nya bebyggelsen bör möjliggöra 
verksamheter i bottenplan mot gatan och bostäder 
i övrigt. Härigenom blir Mejerigatan en del av det 
centrala Bjuv och ett tydligt stråk till stationen. 

En ombyggnad och tillbyggnad av kommunhuset 
föreslås för att tillgodose kommunens växande 
lokalbehov. Ett ombyggt kommunhus i kombination 
med de nya bostäderna norr om Mejerigatan ger en 
välbehövlig stadga åt och inramning av gaturummet 
längs Mejerigatan.

För att skapa goda boendeförhållanden och samtidigt 
ge en tydlig gatumiljö föreslås att ny bebyggelse 
placeras nära gatan med gården vänd mot parken. 
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Ny bebyggelse på industritomten i anslutning 
till parken
Planförslaget visar en förtätning med nya bostäder 
på ett flertal tomter i anslutning till den centrala 
parken. För att möjliggöra boende för alla åldrar och 
familjesammansättningar föreslås de nya bostäderna 
utgöras av en blandning av stora och små lägenheter 
samt radhus.

På den industritomten norr om Kvarngatan, där det 
idag bedrivs verksamhet, föreslås ny bebyggelse i 
form av radhus. En tät bebyggelse med radhus i 2-3 
våningar är eftertraktat av många. Man får härige-
nom ett bra boende med en egen liten trädgård i 
ett mycket kollektivtrafiknära läge, samtidigt som 
parken finns strax intill. 

Inom Bjuv finns idag äldreboende för personer med 
vårdbehov. Däremot finns inte andra kompletterande 
boendeformer för ett mer tryggt boende, så kallade 
trygghetsboende. Norr om radhusen föreslås därför 
ett trygghetsboende i direkt anslutning till parken. 

Nya bostäder innebär oftast en ökad andel barn-
familjer. Detta kan innebära behov av fler förskole-
platser vilket behöver utredas vidare. Den tomt som 
föreslås för trygghetsboendet pekas därför också 
ut som lämplig för ny service, t ex en förskola. En 
placering i direkt anslutning till parken innebär goda 
förutsättningar för förskolans verksamhet. Särskilt 
ska friytans storlek, utformning, tillgänglighet, 
säkerhet och förutsättningar beaktas för att här kun-
na bedriva en ändamålsenlig verksamhet.

Vissa delar av parken ligger idag oanvända, till 
exempel ytan mellan badets parkering och kvarters-
mark söder där om. Ytor som dessa föreslås bebyg-
gas och därmed få en ökad andel bostäder i centrala 
lägen och fler boende i attraktiva lägen vid parken. 

För att komplettera med fler boendetyper föreslås 
här småskaliga parhus/flerfamiljshus liknande befint-
liga vid Storgatan. Ett större utbud av bostäder ger 
fler möjlighet att välja att bo kvar i Bjuv eller att 
flytta till orten. 

Trygghetsboende i Norra Vram (foto Kontorsfunktion AB)
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Ny bebyggelse i parkens norra del
Ny samlad bebyggelse med bostäder föreslås i 
parkens norra del. Här föreslogs även bostäder i 
Översiktsplanen, (ÖP -06). Miljö- och byggnads-
nämnden erhöll 2007 uppdrag att ta fram förslag på 
ny detaljplan för småhustomter ungefär i detta läge.

Programförslaget föreslår högre täthet med punkthus 
i parken för att utnyttja det fina läget. Mot befintlig 
villabebyggelse i väster föreslås lägre radhus. 

Förslaget innebär att parken minskar och att den 
allmänt tillgängliga ytan blir mindre. Att få in fler 
bostäder i ett centralt läge är önskvärt. En utveckling 
av parkens kvaliteter ses som möjlig. Den något 
mindre ytan kan kompenseras genom mer kvalitativt 
innehåll. 

Trygga gång- och cykelstråk genom parken förbi 
bostäderna ska säkerställas för en fortsatt säker
rörelse för barn och unga till parken och badet. 
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Ny bebyggelse öster om Trapptorget
Ny bebyggelse i form av verksamheter och kontor 
föreslås öster om Trapptorget i nära anslutning till 
järnvägen. Avståndet till järnvägen och de risker 
som denna innebär betyder att bostäder sannolikt 
inte ses som ett alternativ. Vidare studier kring detta 
behöver göras. 

Det centrala läget invid såväl järnvägen som cen-
trumstråket är dock mycket fördelaktigt och nå-
gon typ av verksamhet vore ett önskvärt tillägg. I 
medborgardialogen såg man gärna att till exempel 
polisen flyttade till lokaler i detta centrala läge. 

En ny byggnad här blir något av en solitär och kan 
gärna tillåtas få en friare utformning. 
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Ny bebyggelse längs Södra Storgatan
Längs Södra Storgatan föreslås en framtida förtät-
ning genom tillägg av bostäder i flerfamiljshus med 
verksamheter i bottenvåningen. 

Detta är ett område som ligger inom Höganäs Bjufs 
skyddsområde vilket innebär att det ställs höga krav 
på bebyggelsens utformning och konstruktion och 
vidare fler utredningar bör göraskring möjligheter att 
komplettera med ny bebyggelse. Här finns idag 
bebyggelse i form av villor.

Befintlig bebyggelse som föreslås tas bort 
eller ändras
Förslaget innebär att en byggnad vid torget, längs 
Norra Storgatan, tas bort för att ge platsen ny
tillgänglighet och öppenhet. 

Folkets hus har en viktig funktion med sitt centrala 
läge och sin verksamhet. Under medborgar-
dialogerna framkom önskemål om en utveckling av 
innehållet och möjlighet att utveckla fler aktiviteter. 

Detta innebär att byggnadens nuvarande form kan 
behöva förändras för att möta de önskemål och krav 
som i dialogerna ställts på ett kulturhus. I förslaget 
föreslås en ny byggnad som kan inbegripa delar 
av det gamla huset eller helt ersätta det. Folket hus 
omfattas av Bjuvs bevarandeplan. 
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GRÖNSTRUKTUR OCH OFFENTLIGA 
RUM
Den centrala parken
Förslaget visar en förtätning i de gröna miljöerna. 
Genom exploatering inom parken finns en möjlighet 
att få in fler bostäder i centrala lägen. Kvarvarande 
park bör därför kompletteras med fler värden och 
funktioner. 

Parken är en viktig del av centrala Bjuv. Genom 
sitt läge kan parken bli en speciell miljö i direkt 
anslutning till det nya kulturhusets verksamhet. En 
utveckling med en direkt koppling till Storgatan 
knyter parken till övriga verksamheter i centrum och 
kan därmed bli en stark attraktion i orten med nya 
funktioner. Den nyligen färdigställda skejt-
anläggningen vid Folkets hus är ett exempel på nya 
funktioner som har förutsättningar att bli en ny mål-
punkt i parken. Fler lockande aktiviter bör planeras 
in i parken för att bjuda in fler boende och besökare 
till det gröna rummet. Lekplats, utegym, grillplats 
och gångväg vid bäcken är några liksom konstverk 
och fler vackra blommor och buskar är andra saker 
som lyftes i dialogen med medborgarna. 

Nya boendegrupper kring parken innebär ett högre 
nyttjande av parken och behovet av en kvalitativ 
park blir större. Parken bör utvecklas till en 
central plats med många attraktioner. Ett pärlband av 
funktioner samt större och mindre platser i parken 
eftersträvas i den kommande utvecklingen.
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Det centrala torget
Det centrala torget vid Storgatan föreslås öppnas 
upp mot gatan genom att byggnaden som står mellan 
torget och gatan rivs. Torget blir då en tydligare del 
av det offentliga rummet och tillgängligt för fler. 

Genom en förädling av torget med ny utformning 
och innehåll ges möjlighet för torghandel, sittplatser 
m m. Torget får en ny tyngd i centrum och blir en 
länk mellan ortens målpunkter och rörelsestråk.

Torget idag
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Storgatan
Norra Storgatan byggdes om för några år sedan och 
fick en mer stadsmässig utformning. Gatan fick en 
sammanhållen trädplantering, kantstensparkering 
och en separerad cykelbana. 

Mejerigatan, fram till korsningen med Bangatan, 
föreslås på liknande sätt få en ny utformning med 
trädplantering, kantstensparkering och trafik-
separerad cykelbana. Genom en likartad utformning 
lyfts det centrala stråket och knyts samman i en 
enhetlig miljö. 

Södra Storgatan bör även den omformas med träd-
plantering, och i vissa lägen med kantstensparkering, 
fram till korsningen med Mellersta vägen. Övriga 
delar av Storgatan, såväl norra som södra, bör även 
de ses över och separerade gång- och cykelbanor 
ordnas. 

Storgatan är en viktig del av Bjuv. Här rör sig många 
oskyddade trafikanter på väg till skola, förskola och 
daglighandel. Genom att skapa säkra och trygga 
rörelsestråk för fotgängare och cyklister uppmunt-
ras fler att röra sig längs med gatan och framför allt 
gynnar det barn och ungdomar. 

Den ombyggda delen av Storgatan
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Befintlig grönstruktur och offentliga rum
En utveckling av den centrala parken har inletts 
genom utbyggnaden av en skejtanläggning. Den 
nya attraktionen har skapats i samarbete med ortens 
skejt- och kickbikeåkande ungdomar.

Trapptorget är ett relativt nytt rum i centrala Bjuv. 
Genom den föreslagna bebyggelsen öster om torget 
ges platsen en ökad tydlighet.

Tivoliparken ligger strax utanför planprogrammets 
område men är en viktig resurs. Idag är parken en 
glömd pärla som bör rustas upp och integreras i det 
gröna Bjuv. Att genom tydliga stråk koppla samman 
de olika parkmiljöerna ges möjlighet till fina rekrea-
tiva stråk som kompletterar Storgatans kommersiella 
inriktning. 

Ett stråk som lyftes i dialogen är det gamla järn-
vägsspåret till Findus som av många sågs som en 
fin miljö som med mindre medel bör kunna bli ett 
fint gång- och cykelstråk, gärna med inriktning mot 
konst och kultur. Här kunde ett konststråk ordnas 
som kompletterar kommunens redan beslutade
arkitekturslinga.

Nya skejtparken

Del av Trapptorget mitt emot Folkets husParken
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TRAFIKSTRUKTUR OCH GATUNÄT
En viktig del i utvecklingen av Bjuv är att tydliggöra 
vissa rörelsestråk och stärka dem i förhållande till 
andra. I mindre orter där vi inte är så många som rör 
oss ute i det offentliga rummet är det viktigt att vi 
som är ute ser varandra, vilket vi gör om vi rör oss 
längs samma stråk. Att samla rörelsen och stödja 
den med ny bebyggelse och nya funktioner är en del 
av detta. Det ökar tryggheten och upplevelsen av ett 
mer livligt centrum med aktiviteter och händelser 
om vi här ser varandra och möts.

Nya gator och kopplingar
Förslaget innebär två nya gator i anslutning till den 
föreslagna bebyggelsen i parken. Dagens gång- och 
cykelväg föreslås byggas om till en gata (A) med en 
separat gång- och cykelväg. 

Kvarteret Orren föreslås delas upp genom att 
Västergatan förlängs österut mot parken. 
Västergatan kopplas här till Bankgatan som i sin tur 
föreslås förlängas åt nordväst (B).

Gång- och cykelnät
Det gamla järnvägsspåret till Findus föreslås utveck-
las till ett rörelsestråk för fotgängare, inlinesåkare, 
joggare och cyklister för att därmed erbjuda ett 
rekreativt alternativ till Södra Storgatan. Stråket bör 
planteras med träd men föreslås även av många ges 
en kulturell satsning med konstinstallationer.
 
Södra Storgatan bör omvandlas på samma sätt som 
den norra delen med trädplanteringar, kantstenspar-
keringar och separerad cykelbana.

Mejerigatan föreslås få en utformning med träd-
plantering likt Norra Storgatan. Detta för att stärka 
kopplingen till stationen och den önskade utveck-
lingen av ett samlat centrum. 

En förändring av befintligt gång- och cykelstråk i 
parken blir resultatet genom den ovan föreslagna 
nya gatan (A). Det är viktigt att ett tryggt och säkert 
stråk bibehålls genom en trafikseparerad lösning 
då detta är en viktig koppling till bad och park för 
många barn.

Kopplingar av stråk
Kopplingen mellan järnvägens olika sidor ska 
stärkas. Genom att utveckla den befintliga plan-
skildheten och koppla samman den med gång- och 
cykelstråk på den södra sidan kan enklare, tryggare 
och säkrare kopplingar skapas. 

Torget

Statio
nen

Storgatan
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Att tydliggöra och utveckla stråken i de centrala 
delarna, från torget respektive Centrumkyrkan till 
parken och vidare är viktigt. Såväl torget som parken 
bör stärkas i den offentliga miljön. Kopplingar ge-
nom utblickar och ordnade stråk med tydlig sam-
manhållen markbeläggning från Storgatan till torget 
och parken bör ordnas. Även en ökad tillgänglighet 
krävs i dessa miljöer. Det är viktigt att attraktioner, 
arrangemang och människor blir synliga - det jag ser 
kan jag lockas att gå till.

Befintliga gator och infarter
Förslaget innebär ett ökat antal bostäder och därmed 
fler boende och trafikrörelser i centrala Bjuv. Då 
förslaget till största del innebär ny bebyggelse i 
anslutning till befintligt gatunät innebär det viss 
ökad trafik på befintliga gator, till exempel Bangatan 
och Kvarngatan. 

Dagens trafikflöden är låga inom Bjuv och planför-
slaget fördelar trafiken på ett antal gator, vilket är 
gynnsamt. Tack vare detta ses inte de ökade trafik-
flödena som ett problem. Det kollektivtrafiknära 
läget för samtliga föreslagna utbyggnader innebär 
även att många boendegrupper bör kunna klara sig 
utan bil för sina vardagsrörelser.

Parkeringar
Planförslaget innebär att en del av dagens allmänna 
parkeringsytor tas bort och bebyggs. Det innebär att 
viss parkering i centrum försvinner (1 och 2). Ny 
bebyggelse ska i enlighet med PBL klara sin egen 
parkering inom fastigheten.

Vid en ombyggnad av Storgatan och Mejerigatan 
tillkommer ny kantstensparkering. Detta ger en viss 
kompensation för de platser som försvinner. En ny 
pendlarparkering föreslås även på den södra sidan av 
järnvägen. 

En parkeringsutredning bör tas fram för att få en 
samlad bild av vilka parkeringsytor som nyttjas och 
vilka som har en överkapacitet (a, b, och c) . 
Parkeringen vid kommunhuset är ett exempel på 
en parkering som idag inte nyttjas i så hög grad på 
grund av att det finns en parkering på Mejeritomten. 

En parkeringsnorm bör eventuellt tas fram för 
nybyggnation. Det kollektivnära läget bör innebära 
att en mindre generös parkeringsnorm kan komma i 
fråga. 
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3  TEKNISKA FRÅGOR 4  GENOMFÖRANDE
Vid en utveckling med ny bebyggelse krävs i viss 
mån ny eller kompletterande infrastruktur. 

Det kommunala va-nätet är en resurs som bör stude-
ras vidare. Spillvatten från Bjuv leds idag till 
reningsverket Ekebro, norr om tätorten. Här finns det 
begränsningar för hur mycket spillvattenflöde som 
kan tas emot, såväl i ledningsnätet som i renings-
verket. Dricksvatten levereras av Sydvatten.

Bjuvs kommun antog en ny dagvattenpolicy 2014 
i vilken riktlinjer för dagvattenhantering tas upp. 
Dagvatten ska fördröjas vid nyexploatering och vid 
behov renas. 

En idé som framförs av NSVA är att utveckla bäcken 
vilket skulle bli ett trevligt grön-blått inslag i park-
miljön.

För att genomföra planförslaget krävs en långsiktig 
planering. Genom den inledande medborgardia-
logen har ett ökat intresse och engagemang för 
ortens utveckling erhållits hos många. Detta är vik-
tigt att kunna följa upp och bevaka i den kommande 
planeringen och arbetet. 

Kommunen arbetar sedan länge långsiktigt för att 
möta medborgarnas önskemål. Skejtanläggningen 
är ett resultat av detta. Andra idéer som kom fram 
under höstens medborgardialog bör studeras vidare.
En satsning på det offentliga rummet; genomföran-
de av vissa insatser i parken bör vara möjligt likaså 
eventuellt det önskade gång- och cykelstråket till 
Findus. 

Nödvändiga åtgärder
I det fortsatta arbetet med en utbyggnad av centrala 
Bjuv kan det komma att krävas mer ingående studier 
av risker och buller. 

Järnvägen innebär en risk i förhållande till avstånd 
till ny bebyggelse och till vilka krav som ställs för 
att ny bebyggelse ska kunna komma till stånd. Plan-
programmets förslag har övergripande beaktat detta 
och föreslår därför inte ny bebyggelse i lägen som 
idag anses alltför riskfyllda och därmed kostsamma. 
En eventuell ombyggnad av kommunhuset be-
höver studeras vidare i förhållande till järnvägen 
med eventuella krav på utrymning, luftintag och 
avstånd till järnvägen.

Buller är ett problem i många av våra samhällen. 
Trafikbuller och buller från järnvägen är två viktiga 
aspekter som bör studeras närmare. Fordonstrafiken 
inom Bjuv kommer i och med en ökad befolkning 
att öka men det totala trafikflödet bedöms fortfaran-
de som lågt och bör inte utgöra stora problem med 
buller. 

Vissa åtgärder kan krävas för att erhålla goda bo-
stadsförhållanden, däremot ses inte den nya be-
byggelsen i programförslaget som speciellt utsatt. 
Föreslagen bebyggelse vid Solgatan och längs med 
Mejerigatan är den bebyggelse som ligger närmast 
järnvägen och därmed utsatt för järnvägsbuller. 

Den pågående verksamheten vid Höganäs Bjuf inne-
bär vissa risker och skyddsavstånd. Planförslagets 
föreslagna utbyggnad kräver mer djupgående studier 
kring vad som kan göras. Detta är dock en utbygg-
nad som ligger senare i utvecklingen av orten. 

Etapper
Ett samlat centrum eftersträvas för att kunna er-
bjuda en mångfald av funktioner inom en begränsad 
sträcka. Att kunna röra sig till fots och med cykel i 
centrala Bjuv gynnar upplevelsen och ökar 
känslan av fler som rör sig i samhället. En täthet 
mellan funktionerna är av stor vikt.
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Etapp 1: Skapa nya bostäder i centrala lägen, före-
trädesvis i parken och vid Storgatan norr 
om Folkets hus.
Utveckla centrum. Torget öppnas upp mot  
Storgatan.

Norra Storgatans stadsmässiga gestaltning  
förlängs norrut till korsningen vid Netto.
 
Utveckling av Mejerigatan med ny gatu-
sektion, nya gc-stråk till stationen söder-
ifrån som ansluter till perrong och passage 
under spåren.

Etapp 2: Nya bostäder längs Mejerigatan med möj-
lighet att ha lokaler i bottenplan. 

 Ombyggnad av Kommunhuset. 

 Nytt kulturcentrum med bibliotek.

 Ny bebyggelse i kvarteret Orren vid Kvarn-
gatan med bostäder och service, trygghets-
boende för äldre eller förskola. 

 Omgestaltning av Norra och Södra Stor-
 gatan med smalare körbanor och cykelbana. 

Etapp 3: Förtätning utmed Södra Storgatan vid 
Höganäs Bjuf
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5  KONSEKVENSER
Behov av miljöbedömning, miljökonsekvenser
Enligt 4 kap 34 § PBL ska de bestämmelser om 
miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivning-
ar av planer och program som finns i 6 kap 11-18 
och 22 § MB tillämpas, om detaljplanens genomför-
ande kan antas medföra en betydande miljöpåver-
kan. En behovsbedömning ska göras enligt förord-
ningen om miljökonsekvensbedömningar, bilaga 4. 

En behovsbedömning av programmet har gjorts 
utifrån Bjuvs kommuns mall. Den samlade bedöm-
ningen är att planförslagets genomförande inte kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Konsekvenser för hälsa och säkerhet
Planprogrammet innebär förslag på bebyggelse i 
nära anslutning till områden som idag har vissa 
skyddsavstånd. Då planförslaget omfattar en ut-
sträckt tid, ett långt genomförande, med en horisont 
på år 2030 - och längre -  ses detta som något som 
bör utredas vidare när dessa etapper berörs. 

Gällande skyddsavstånd är 300 meter från Höganäs 
Bjuf och 50 meter från verksamheten på Mejeri-
tomten.

Sociala konsekvenser
Förslaget innebär en satsning på framför allt fler 
bostäder i centrala lägen. Detta ger fler boende och 
bättre möjlighet till kvarboende för äldre och unga 
vuxna genom tillkomst av mindre bostäder samt 
serviceboende. Detta kommer att stärka orten som 

därmed eventuellt kan erbjuda mer service och bi-
behålla dagens nivåer lättare. Ett större underlag ger 
möjlighet till fler attraktiva aktiviteter och förhopp-
ningsvis ett ökat näringsliv. Förslaget är ett svar för 
att möta den framtagna visionen om ett attraktiv ort 
för många.

Konsekvenser för barn och ungdomar
En utveckling av centrala Bjuv innebär även en sats-
ning på nya aktiviteter för barn och unga. Satsningen 
på en mer innehållsrik park och ett kulturhus möter 
direkt många barns och ungas önskningar. Skejt-
anläggningen är redan en del av denna satsning. 

Utvecklingen mot mer trafikseparerade gång- och 
cykelstråk, cykelbana längs hela Storgatan är av stor 
betydelse för att barn själva ska kunna röra sig inom 
orten, till och från skola, olika fritidsaktiviteter och 
kompisar.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär en förtätning av Bjuv med fler 
möjligheter till boende och verksamheter. En ut-
byggnad innebär kostnader i infrastruktur för trafik, 
va, vatten och energi för kommunen men bör ses 
som en investering för att skapa en mer attraktiv ort. 

Ett kvalitativt boende med nära till service och fina 
offentliga miljöer skapar förutsättningar för att locka 
till sig fler nya boendegrupper och ett kvarboende av 
befintliga. Målet är att bli en inflyttningsort med när-
het till natur och gröna miljöer, bra kulturliv, service, 
handel och nära kollektivtrafik har stor betydelse i 
konkurrensen mellan olika kommuner.

Konsekvenser för kulturmiljö och stadsbild
Bjuv är idag en fin tätort med ett ganska utdraget 
centrum. I den norra delen av centrum har gatan 
byggts om och fått en ökad stadsmässighet än den 
södra delen av Storgatan.

Gaturummen är breda, flertalet av de centrala 
gatorna är överdimensionerade för dagens trafikflö-
den och fungerar inte för att naturligt signalera om 
de låga hastigheter som är önskvärda i dessa miljöer. 
 
Programförslaget innebär en fortsatt förändring med 
trädplanterade gatumiljöer, separerade cykelbanor 
och tydliga kantstensparkeringar i de centrala ga-
tustråken. Detta tillsammans med att tätare be-
byggelse närmare gatan eftersträvas skapar ett 
enhetligare och mer kompakt centrum, som därmed 
blir mer attraktivt. 

Närhet mellan olika målpunkter ger möjlighet att 
röra sig till fots istället för med bilen, vilket är gynn-
samt för handeln och för upplevelsen av folkliv. 

Planförslaget föreslår rivning av den byggnad som 
skiljer centrumtorget från Norra Storgatan. Torget 
blir genom detta, och en eventuell påbyggnad av 
övriga byggnader vid torget, en tydligare del av den 
centrala orten. 

Planprogrammet föreslår en kraftig förändring av 
Folkets hus ska möjliggöras. Folkets hus är en viktig 
byggnad i stadsbilden i centrala Bjuv, speciellt med 



29

dess placering i mötet mellan parken och centrum 
där biblioteksdelen ramar in parkens avslut. Byggna-
den har däremot inte någon koppling mot Storgatan 
och dessutom ett komplicerat förhållande till gatans 
marknivå. 

Medborgardialogen har visat att en majoritet önskar 
att byggnaden på denna plats i framtiden ska bjuda 
på en stor öppenhet och flera olika publika funk-
tioner. För att detta ska uppnås är bedömningen att 
det behövs en större ombyggnad, tillbyggnad eller 
nybyggnad av Folkets hus, vilket innebär påverkan 
på stadsbilden samt ingrepp på den bevarandevärda 
byggnaden.

Förtätning i parken innebär en stor förändring av det 
gröna rummet. Ny bebyggelse föreslås där parken 
tidigare har öppnat upp sig, bland annat i norra delen 
samt mot Mejerigatan. Däremot kompletteras den 
kvarvarande parken med många fler funktioner och 
det sammanhållna inre parkstråket bibehålls i hela 
sin längd. Stor omsorg bör läggas på utformningen 
av entréerna till parkrummet så att dessa upplevs 
som inbjudande, väl synliga och lättillgängliga. 

Den föreslagna bebyggelsen knyter an till befintliga 
höjder men i programmet föreslås också en ökad 
täthet med bebyggelse med 4-5 våningar. Detta för 
att utnyttja de fina lägen som finns och för att stärka 
ett mer kompakt centrum. 
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6  PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Planering kräver tid och så även kommunal plane-
ring. Planer för det centrala Bjuv har naturligtvis 
kommit och gått. Behov och förutsättningar 
förändras. Nedan presenteras en del av tidigare 
ställningstaganden.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖP 2006
I Översiktsplanen från 2006 lyfts kommunens mål-
sättning om att utveckla regionala näringslivs- och 
turistprojekt för att utveckla och slå vakt om nord-
västra Skånes serviceutbud. En god kollektivtrafik 
ska främjas samtidigt som en bra planskild korsning 
skapas i centrala Bjuv. 

Framför allt lyfts utvecklingen av Bjuv fram. Man 
vill att ett tydligt och definierat centrum skapas med 
kontor, affärer och bostäder. Centrum bör koncen-
treras till ett konkurrenskraftigt centrum istället för 
två och även kopplas till ett framtida resecentrum 
vid stationen. Målsättningen är att Bjuvs centrums 
betydelse som köpcentrum ska utvecklas till att bli 
en trevlig plats, som motvikt till större handelsplat-
ser i regionen.

En planskild korsning lyfts fram för att förbättra de 
interna kommunikationerna inom orten. I översikts-
planen beskrivs också en önskvärd utveckling av 
järnvägsstationen till ett resecentrum där spårbunden 
trafik och landsvägstrafik knyts samman.
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Ny bebyggelse föreslås på idag obebyggd mark strax 
norr om Folkets hus samt inom grönområdet väster 
om friluftsbadet. Kommunen har även ett mål att 
få en varieration i ny bostadsbebyggelse vad gäller 
byggnader och lägenhetsstorlekar samt upplåtelse-
former. ÖP 2006 visar på en utbyggnad med cirka 
30 lägenheter i flerfamiljshus alternativt centrum-
funktioner i kvarteret Medborgaren (norr om Bib-
lioteket), samt 6 lägenheter i form av styckehus på 
fastighet Bjuvstorp 5:25 som förtätning av grönom-
rådet väster om friluftsbadet.

Kommunen har även som mål att grönstråket utmed 
Boserupsbäcken ska utvecklas med tillhörande 
förbindelsestråk liksom platser för umgänge som 
Tivoliparken och Folketshusparken.

Ombyggnaden av Storgatan med avskild cykelväg 
föreslås från Norra vägen till Södra vägen. En sam-
manhängande gc-väg mellan Bjuv och Billesholm 
framhålls som viktig och olika sträckor pekas ut 
där utbyggnaden är kommunens respektive statens 
ansvar. 

Vision 2020
Under 2012 togs en ny vision för Bjuvs kommun 
fram. Den baserades på en utredning kring Bjuvs 
profil och relation till omgivningen. 

Visionen 2020 lyfter fram målet om en attraktiv 
kommun vid Söderåsen. Man har speciellt fokuserat 
på en bra miljö, ett bra boende och ett gynnsamt 
företagsklimat. 

Bjuv ska locka med det bästa boendet med närhet 
till stad, natur, service och utbildning. Ett tryggt och 
miljövänligt boende med stora variationer för olika 
typer av hushåll.

Detaljplaner
All mark inom planområdet omfattas av detaljplan.
Följande detaljplaner berörs:

Detaljplan 299
Detaljplan 298, akt nr LMV 1260-116
Detaljplan 295, akt nr LMV 1260-P107
Detaljplan 291A, akt nr LMV 1260-P112
Detaljplan 291, akt nr LMV 1260-P05/84
Detaljplan 273, akt nr LMV 1260-P35
Detaljplan 265, akt nr LMV 1260-P22
Detaljplan 253, akt nr LMV 12-BJJ-502
Detaljplan 252, akt nr LMV 12-BJJ-511
Detaljplan 251, akt nr LMV 12-BJJ-494
Detaljplan 247, akt nr LMV 12-BJS-132
Detaljplan 242, akt nr LMV 12-BJS-108
Detaljplan 240, akt nr LMV 12-BJS-106
Detaljplan 233, akt nr LMV 12-BJS-90
Detaljplan 231, akt nr LMV 12-BJS-87
Detaljplan 228, akt nr LMV 1260-P32
Detaljplan 226, akt nr LMV 12-BJS-70
Detaljplan 222, akt nr LMV 12-BJS-61
Detaljplan 219, akt nr LMV 12-BJS-55A
Detaljplan 219A, akt nr LMV 12-BJS-55B
Detaljplan 218, akt nr LMV 12-BJS-49
Detaljplan 216, akt nr LMV 12-BJS-38

Detaljplan 215, akt nr LMV 1260-P05/84
Detaljplan 203, akt nr LMV 12-BJS-15
Detaljplan 202, akt nr LMV 12-BJS-11
Detaljplan 201, akt nr LMV 12-BJS-09

RIKSINTRESSEN, KULTURMILJÖ OCH 
ARKEOLOGI

Riksintressen
Järnvägssträckningen genom Bjuv, Skånebanan, är 
av riksintresse enligt Miljöbalkens 3 kap 8 §.

Bevarandeplan Bjuvs kommun
Flera av kvarteren norr om järnvägen beskrivs i 
kommunens bevarandeplan som område med beva-
randeintresse. Bevarandeplanen för Bjuvs kommun 
antogs av kommunfullmäktige 1998. Planen beskri-
ver miljöer och enskilda byggnader av kulturhisto-
riskt värde. 

Dokumentet ska fungera som ett underlag för beslut 
vad gäller bevarande och miljö i såväl planering som 
bygglovgivning. Bevarandeplanen utgör en bilaga 
till översiktsplanen. Kvarteren kring järnvägsstatio-
nen ingår, tillsammans med bland annat Höganäs 
Bjuf och gamla sjukhuset, i den bruksmiljö som 
kännetecknar Bjuvs tätort. 

Flera enskilda byggnader inom planområdet har ock-
så pekats ut som särskilt värdefull miljö med högt 
kulturhistoriskt värde. Som exempel pekas
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Stationshuset från 1913 ut liksom det gamla 
apoteket från 1920-talet mitt emot stationen, bio-
grafen, Folkets hus 1953 av Hans Westman och 
Kronan, Södra Storgatan 3, byggt före 1920 av kon-
sumtionsföreningen, samt Centrumkyrkan 1970 av 
Bengt Blasberg och Henrik Jais-Nielsen. 

Kommunen har intentionen att ge dessa fina bygg-
nader skydd i kommande detaljplaner. Även en 
uppdatering av bevarandeplanen planeras.

Biografen

Folkets hus sett från parken

Järnvägsstationen



33

Kulturmiljöprogram Skåne
I Kulturmiljöprogram Skåne, 1984 (Länsstyrelsen 
i Skåne län) pekas större delen av Bjuvs tätort ut 
som särskilt värdefull kulturmiljö. Hela planområdet 
omfattas. 

Kulturmiljöprogrammet beskriver särskilt traktens 
stenkolsförekomster och de byggnader och anlägg-
ningar i Bjuv som finns kvar sedan kolbrytningen. 
Även konservindustrin har haft betydelse för 
ortens utveckling och bostadsutbyggnad. Värdefulla 
bostadsområden är till exempel Platsen, kvarteret 
Freden, Lindallén, Billeberga och Prästkragen. 

Vidare nämns järnvägen med tillhörande stations-
byggnad, kyrkan, Centrumkyrkan, Folkets hus och 
gamla sjukhuset. 

Som motiv för bevarande av miljöer i Bjuv nämns 
att det samhälle som utvecklades från 1870-talet runt 
stenkolsgruvan är ett tydligt exempel på bruksmiljö 
och har ett högt kulturhistoriskt värde. Schaktet och 
arbetarbebyggelsen med bostäder, gatumönster och 
torgbildningar är viktiga element för förståelsen av 
gruvsamhället. Stadsplanen, byggnadernas strikta 
placering och äldre vegetationsridåer är av betydelse 
för miljön. 
 
Stora delar av planområdet omfattar, enligt över-
siktsplanen, gruvgångsområde. 

RISKHANTERING
Gruvgångar
Under de föreslagna utbyggnadsområdena finns 
stenkolslager. Innan vidare planering sker kan  
markens beskaffenhet och utbredning av gruvgångar 
behöva studeras.

Järnvägen och farligt gods
Närheten till järnvägsspåren, där det transporteras  
farligt gods, styr placering av de olika funktioner. I 
zon A kan endast mer tillfälliga aktiviteter ske och 
inget permanent boende erbjudas. Däremot i zon 

C har avståndet till järnvägen ökat och därmed kan 
eventuella risker hanteras på annat sätt. Här medges 
en stads alla blandade funktioner. Hur zonering ser 
ut i Bjuv ses över i den fortsatta planeringen. 
 

Zonindelning för riskhanteringsavstånd. Zonerna representerar möjlig markanvändning i förhållande till transportled för farligt godsväg 
och järnväg. Zonerna har inga fasta gränser utan riskbilden för det aktuella planområdet är avgörande för markanvändningens placer-
ing. En och samma markanvändning kan därigenom tillhöra olika zoner. Källa: Riskhantering i detaljplaneprocessen, Länsstyrelserna i 
Västra Götalands, Stockholms och Skåne län, 2006
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Höganäs Bjuf Industri
Skyddszonen för Höganäs Bjuf påverkar utbygg-
nadsområden längs Södra Storgatan varför dessa 
förläggs till en senare etapp. Vidare utredning bör 
göras.

VIDARE UTREDNINGAR
I det fortsatta arbetet mot ett förändrat Bjuv 2030 
kan djupare studier behöva göras inom ett flertal 
områden såsom geoteknik, förekomst av gruvgång-
ar, buller och risk samt analyser av behovet av nya 
skolor och förskolor. 
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